
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

2. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. március 21-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Bognár 
Ferenc, Borenszki Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, 
Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József, Tisza Attila, Varga Krisztina a közgyűlés 
tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 14 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
(Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 14 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 

eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Alapítói jogkörben: 

 
2. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

I. alapító okiratának módosítására 
II. alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
3. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
4. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső 

kontrollrendszer működésének értékeléséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, főjegyző 

 
 

5. Egyebek 
 

 
Becsó Zsolt: 
Ügyrendi kérdésben hozzászólásra jelentkezett Nagy-Majdon József, megadja képviselő úrnak a szót. 
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Nagy-Majdon József: 
Bátonyterenye Város Önkormányzata februári testületi ülésén döntött arról, hogy a magyarság iránt 
érzett szolidaritás kapcsán kitűzi a székely zászlót a városháza épületére. Ezúton hozza a város 
üzenetét és ajándékát a megyei közgyűlés részére (egy székely zászlót), amit az elnök úrnak szeretne 
átadni. 
 
Becsó Zsolt: 
Köszöni polgármester úr kedves ajándékát.  
Jelzi, hogy rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 

- . - 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentés kiegészítése részben a tegnapi nap folyamán kiküldésre, részben az ülés előtt 
kiosztásra került. Kéri, hogy ezeket is figyelembe véve tárgyalja meg az előterjesztést a testület. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint: 
Kérdése a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tárgyalt vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban az, 
hogy ki volt az a másik személy, aki nem adta be határidőben ezt a dokumentumot? Miután ez 
törvénysértő javasol egy eljárást lefolytatni.  
 
Lacsny Péter: 
A Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően zárt ülés keretében tárgyalta az előterjesztést. A testület 
döntése szerint – az előzetes törvényességi vizsgálatatok alapján – a téma kivizsgálását elnöki 
hatáskörbe utalta, teknitettel arra, hogy a bizottságnak más jogköre ez esetben nincs. 
 
Látkóczki Bálint: 
Szeretné a zárt ülés jegyzőkönyvét megkapni. 
 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta:   
 
9/2013. (III. 21.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 

1-82 sz. mellékletek szerint elfogadja. 
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3. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évre szóló módosított üléstervét a 83. 
sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 

b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök 
részére küldje meg. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
4. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy 

Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Pest Megyei Önkormányzati 
Hivatal legyen. 

 
 b) A közgyűlés egyetért a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács megszűntetésére és új 

szervezeti formában történő újraalakítására vonatkozó javaslattal. 
  A testület az újjá alakítandó szervezet működési feltételeinek megismerését követően kíván 

dönteni a szervezeti tagságáról.  
  A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Pest Megyei Közgyűlés elnökét. 
   Határidő: 2013. március 22. 
   Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy az Államreform Operatív Program 

keretében megvalósuló „A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban 
lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt a pályázati felhívás és útmutató szövegezése 
véglegesítésének figyelemmel kísérésére, annak függvényében a pályázat összeállítására és 
beadására. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a pályázattal kapcsolatos ismereteiről a közgyűlés soron 
következő ülésein folyamatosan adjon számot. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             dr. Barta László megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. március 21. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 (A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

Alapítói jogkörben: 
 

2. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
I. alapító okiratának módosítására 
II. alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a törvényi előírásoknak, valamint a Kft. Alapító Okiratában 
foglaltaknak megfelelően a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
1/2013. (III. 11.) FB határozatával elfogadásra javasolja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását.  
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Látkóczki Bálint: 
Az Ügynökség Alapító Okiratában a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2013. január 1-jétől 
2013. május 31-ig szól. A 2012. február 6-ai ülésre beterjesztett előterjesztésben az szerepel, hogy 
december 31-ig tart ez a megbízatás, de emlékezete szerint az elmúlt időszakban a közgyűlés ebben a 
kérdésben nem döntött.  
A mostani döntés jogfolytonosság vagy mi alapján történik? 
 
 
dr. Barta László: 
A közgyűlés decemberben meghosszabbította a felügyelő bizottság mandátumát.  
 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okiratának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
 
10/2013. (III. 21.) Kgy. határozat: 

 
 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapító okiratának – e határozat mellékletét képező – módosításáról dönt. 
A közgyűlés felkéri elnökét az e határozat mellékletét képező alapító okirat-módosítás aláírására. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2013. március 21. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata 
módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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11/2013. (III. 21.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalt – e 
határozat mellékletét képező – változatát. 
A közgyűlés felkéri elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 
továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
Salgótarján, 2013. március 21. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
- . - 

 
3. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A kiegészítéssel egybefoglalt előterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejűleg, annak kiegészítése pedig 
a tegnapi nap folyamán került megküldésre. 
Kéri, hogy ezek figyelembe vételével tárgyalja meg az előterjesztést a testület. 
Két dologra szeretne kitérni a koncepcióval kapcsolatban. Az egyik a határon átnyúló operatív 
program tervezéséhez kapcsolódó egyeztetések elindítása. Az elmúlt évben Nógrád megyébe 
látogatott a besztercebányai megyei elnök. Az akkor tartott konzultáció során megállapodtak abban, 
hogy hasonlóan a 2007-2013-as tervezési időszakhoz most is közös gondolkodást, tervezést, 
projektgyűjtést, program előkészítést kezdeményeznének, munkacsoportok létrehozásával. Két 
alkalommal voltak Besztercebányán, a második időpontban már a szakmai egyeztetésre is sor került. 
Bízik benne, hogy a közös munka nem fog megtörni, sőt még inkább lendületet kap.  
A másik dolog – amire már régen vártak –, hogy végre az Államreform Operatív Program keretében 
meghirdetésre került egy pályázati konstrukció, ami jelenleg társadalmi vitára van bocsátva. Erre csak 
a megyei önkormányzatok tudnak pályázni. 900 millió forint került elkülönítésre. A maximálisan 
megítélhető támogatás 50 millió forint lehet. Véleménye szerint május végére fognak eljutni oda, hogy 
fizikai értelemben is megszületik a döntés. 
A folyamatok abba az irányba haladnak, hogy 2014-2020 között jelentős források fognak 
decentralizált formában, megyei szinten rendelkezésre állni. Előzetes számítások alapján látják, hogy 
7.080 milliárd forint az, ami fejlesztési forrásként felhasználható. Ennek közel 60 %-a fog 
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódni és 14 %-a az, ami megyei szintekre kerül majd. 
Az elmúlt időszakban – Balla képviselő úrnak is köszönhetően – erősítették a lobbi tevékenységet, így 
végre felkerültek Magyarország fejlesztési térképére és most már nem is szeretnének lekerülni arról. 
Valamennyi ágazati operatív programon belül sokkal jelentősebb eredményeket kell elérniük a 2014-
2020-as időszakban, mint amilyeneket sikerült elérni a 2007-2013-asban.  
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dr. Barta László: 
Az ÁROP pályázat kapcsán elmondja, hogy a mai napig volt lehetőség a véleménynyilvánításra.  
Racionális javaslatokkal éltek a tender egyszerűsítése, illetve a témához való jobb igazodása 
érdekében. Az észrevételeket megküldték az illetékes minisztérium részére.  
„Gőzerővel” folyik a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítése. Az előterjesztés 
mellékleteként megküldésre kerültek a munkacsoportok koordinálásáért felelős vezetők nevei. Ők 
hónapok óta különböző témaköröket dolgoznak fel és készítik elő a programokat. Egyelőre még nem 
ismert, hogy az Európai Bizottság milyen prioritásokat fog előtérbe helyezni. Mint ahogyan az 
anyagban is utaltak rá a 11-ből 4-et kell kiválasztaniuk. A Nógrád megyei helyzetre tekintettel – 
minden fórumon – azokat erősítik, amelyek a foglalkoztatással, a gazdaságfejlesztéssel, a szegénység 
elleni küzdelemmel foglalkoznak. 
Ismerteti az 1114/2013. (III. 8.) Kormány határozat partnerségi megállapodás célrendszerére 
vonatkozó részét, melyhez minden megyei koncepciónak igazodnia kell.  
A területfejlesztési koncepció – terveik szerint – társadalmi vitára április második felében indul. Az 
elmúlt hetek tapasztalatai alapján elmondja, hogy rendkívül nehezen tudják az önkormányzatokat 
„belelkesíteni”. Közvetlen megkereséssel és egyéb más formájú kapcsolatfelvétellel is próbálkoztak, 
melyekre kevés visszajelzés érkezett.  
Tájékoztatásul elmondja, hogy elnök úrral közösen felkértek a bányászat kérdésével foglalkozó 
mérnököket és egyéb szakembereket. Külön csapat dolgozik a nógrád megyei és az azon túlmutató 
bányászat kérdéseivel. 
Biztosítja a közgyűlés tagjait, hogy a munkával kapcsolatban folyamatos tájékoztatást, a 
rendezvényekről pedig értesítést fognak kapni. 
 
Lacsny Péter: 
Áttekintve az előterjesztést és meghallgatva elnök úr és főjegyző úr kiegészítését elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot. 
 
Borenszki Ervin: 
Amennyiben lehetőségük lesz, dolgozni fognak azért, hogy az a jövőkép, amit a koncepció 
megfogalmazott ne csak „tündérmese” legyen, hanem valóban minden megyei polgárnak lehetőséget, 
pályát biztosítson. 
Elnök úr kiegészítése végén mondott néhány számot, a 780 milliárdot nem érti. Ez pontosan mi?  
 
Becsó Zsolt: 
Az összeg pontosan 7.080 milliárd forint. 
 
Borenszki Ervin: 
Ha jól érti, akkor ebből lesz 1.000 milliárd a megyékre lebontva. Reméli, hogy megvalósul az a cél, 
hogy itt helyben lesz erről a forrásról döntés. Ki az a Balogh képviselő úr, akinek sok mindent 
köszönhetünk? 
 
Becsó Zsolt: 
Balla Mihály, Nyugat-nógrád képviselője. 
Most pénteken indul Nyugat-nógrád útfejlesztési programja. Ünnepélyes keretek között a 
munkaterület átadásra kerül. Kezdődik a hulladékrekultivációs program is, amely 16 lerakó 
rekultivációját teszi majd lehetővé 15 településen, a támogatás mértéke 2,8 milliárd forint. Közben 
már döntés előtt állnak a kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási programmal kapcsolatban.  
 
Palotai Szilárd: 
Véleménye szerint Magyarországon nem tudnak utat építeni. Milyen koncepciót lehetne az út 
kátyúzásával kapcsolatban kidolgozni? Úgy gondolja, hogy megalapozott mérnöki számítások nélkül 
végzik ezeket az eseti javításokat is. Van-e valami lehetőség arra, hogy az elkészült útszakaszokat 4-5 
évig használni is tudják? Vagy megint beleölnek egy „irdatlan” mennyiségű pénzt és az utak 1-2 éven 
belül tönrkemennek. 
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Becsó Zsolt: 
El szeretné mondani, hogy nem a megyei önkormányzat a lebonyolító a 4-5 számjegyű utak 
felújításában. Regionális forrásról van szó, de alapvetően csak a Magyar Közút Zrt-nek volt lehetősége 
arra, hogy olyan utakra vonatkozólag pályázattal éljen, amelyekre még az előző ciklusban elkészítették 
a terveket. Az áprilisi közgyűlésre meghívták Ürmössy Ákos igazgató urat, aki adni fog egy általános 
tájékoztatást a megye közútjainak állapotáról. 
 
Palotai Szilárd: 
Minden településen akut probléma az út kérdése. Valahol már foglalkozni kellene ezzel a témával. 
 
Becsó Zsolt: 
Ismerteti a Kormány 2014-2020 közötti források területi koordinációinak kereteiről szóló határozata 6. 
pontját. E szerint ősszel stratégiai megállapodás lesz valamennyi megye és az érintett miniszterek 
között. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
12/2013. (III. 21.) Kgy. határozat: 

 
 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 

készítéséről szóló előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2. A testület kinyilvánítja, hogy Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattevő 
fázisának eddig elkészült munkaanyagát társadalmi vitára, véglegesítésre megfelelőnek tartja. A 
közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a – szakmailag megalapozott és a megye érdekeit 
(is) szolgáló – javaslatok, észrevételek dokumentumon történő átvezetéséről folyamatosan 
gondoskodjanak.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a területfejlesztési koncepció 

végleges változatának társadalmasítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2013. március 21. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 

- . - 
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4. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső 
kontrollrendszer működésének értékeléséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső kontrollrendszer 
működésének értékeléséről szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
13/2013. (III. 21.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi belső ellenőrzés által végzett tevékenység 
bemutatását jelen határozat I. sz. melléklet, a belső kontrollrendszer működésének értékelését a II. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A testület tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések 
következtében intézkedési tervek nem készültek. 
 
Salgótarján, 2013. március 21. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 
 
5. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? 
 
Palotai Szilárd: 
Az elmúlt közgyűlés alkalmával kaptak egy Palóc Esély című kiadványt. Kérdése, hogy ők Nógrád 
Megye Önkormányzatához tartoznak? 
 
Becsó Zsolt: 
Igen, minisztériumi támogatás alapján működnek. 
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 

 
 

K. m. f. 
 

 
 
 Becsó Zsolt                                     dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat                                        Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 


