
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

1. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. január 30-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott 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 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (V. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
4.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat közötti 

együttműködés tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
6. Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos 

végrehajtásának elfogadására (2014. január) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. tulajdonrészének átvételével összefüggő intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Javaslat a szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, 

Salgótarján ipari térségében 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat a Semmelweis Egyetemmel történő együttműködési szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Egyebek 

 
 

- . - 
 
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 két alkalommal (január 28-án és 29-én) került megküldésre a két ülés 
között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás tárgyában. Első alkalommal a Nógrádi Média Kiadói 
Kft-hez, valamint a Helyi Rádió Kft-hez kihelyezett eszközállomány további helyzetének 
meghatározására irányuló intézkedésekről adott tájékoztatást; második alkalommal a közgyűlés 
üléstervét érintő módosításokra tett javaslatot.  
Felhívja a Tisztelt Képviselők figyelmét, hogy az üléstervvel összefüggő kiegészítés részben átfedi az 
eredeti javaslatot, szavazni természetesen a második körben megküldésre került kiegészített és 
módosított határozati javaslat 2. pontjáról kell. 
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Kérdése elnök úr december 12-ei programjához kapcsolódik. Milyen adományt adtak az óvodáknak és 
mi lett ezeknek a sorsa? 
 
Becsó Zsolt: 
Az elmúlt évben is lehetősége volt arra, hogy az ÉMÁSZ által felajánlott támogatás felosztására 
javaslatot fogalmazzon meg. Tavaly alapvetően a gyermekek felépülésével foglalkozó intézmények 
részére került megítélésre ez a támogatás, ebben az évben pedig 12 óvoda részesedett belőle (ezeket 
ismerteti). Bízik benne, hogy a jövőben is hasonlóképpen tudja támogatni az nógrád megyei 
intézményeket. 
 
Borenszki Ervin: 
Az elnök úr által elmondottak alapján – különösen ebben az évben – a 2. számú választókerület 
egyetlen települését sem érintette ez az „adományozás”.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. Szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított határozati 
javaslatot, melyet a testület 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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1/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 

 
 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-42 sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 

 
2. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évre szóló üléstervét a kiegészített és 

módosított 43. sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 

b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a kiegészített és módosított üléstervet az 
előterjesztésért felelősök részére küldje meg. 
Határidő: 2014. február 10. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 
jogutódlása folytán tulajdonába került, – közfeladat ellátásához nem szükséges, így felesleges 
vagyonelemnek minősülő – eszközök alábbi ellenértéken történő tulajdonjog átruházásáról dönt, 
azzal, hogy az ellenérték szolgáltatásnyújtás teljesítésével is elfogadható: 

 
 

Megnevezés/típus Mennyiség 
(db) 

Bruttó forgalmi 
érték/db (Ft) 

Összes bruttó 
forgalmi érték 

(Ft) 
Megjegyzés 

Dateq BCS-50 
ház+kivezérlésmérő 

1 520.000,- 520.000,- 

A modulok csak 
együtt 

használhatóak! 

Dateq BCS-51E 
mikrofon modul  

2 68.000,- 136.000,- 

Dateq BCS-52E 
vonul modul  

3 75.000,- 225.000,- 

Dateq BCS-53 
telefon modul 

2 68.000,- 136.000,- 

Nautilus DJ zenei 
szerkesztő program 

1 608.000,- 608.000,-  

Nautilus Jukebox 
Plus 6.0 
adásbonyolító 
program 

1 1.615.000,- 1.615.000,-  

Nautilus Jukebox 
Commercial 
reklámszerkesztő 
program 

1 190.000,- 190.000,-  

Összesen   3.430.000,-  
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4. A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva, az irányadó jogszabályok alkalmazásával, az eszközök tulajdonjogának 
visszterhesen – a megyei önkormányzat honlapján – történő meghirdetéséről gondoskodjanak, és a 
nyertes ajánlatról a közgyűlés februári ülésén adjanak számot. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      dr. Barta László főjegyző 

  
Salgótarján, 2014. január 30.   
   
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (V. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról 
(V. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
1/2014. (I. 30.) önkormányzati 

rendelete 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról  
(V. sz. módosítás) 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó 
határozati javaslat 4. pontját visszavonja,  tekintettel arra, hogy időközben ezen pontban lévő témában 
önálló előterjesztés készült, melyet a közgyűlés a 7. számú napirendi pont keretében tárgyal. 
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
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Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetet, melyet a közgyűlés 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és rendeletét 
megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2/2014. (I. 30.) önkormányzati 

rendelete 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésére 
 

(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló módosított határozati javaslatot, melyet a testület 11 igen, 2 
nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
2/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a 
következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak: 

1. Tekintettel arra, hogy Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény alapján Nógrád Megye Önkormányzata részesült – a megyék közül – a 
legalacsonyabb összegű központi támogatásban, a közgyűlés felhatalmazza elnökét és a 
megyei főjegyzőt, hogy a feladatellátás arányát jobban figyelembe vevő pótlólagos támogatás 
igénylésében eljárjanak. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 

2. A testület a 2011 májusában lezárult helyszíni Állami Számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatai 
alapján tett javaslatokkal kapcsolatban a 2014. évi költségvetésre vonatkoztatva az alábbiakat 
rögzíti: 

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§-ában 
foglaltak alapján Nógrád Megye Önkormányzatának pénzintézet felé fennálló 
kötelezettsége nincs, 

- a Közgyűlés a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2014. évi 
költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretet, 

- a beruházások felülvizsgálatától – tekintettel okafogyottságára – eltekint, a 
kötelezettségek, elsősorban az ilyen tartalmú szerződések felülvizsgálatát – a források 
figyelembe vételével – folyamatos feladatnak tartja, szintén folyamatos feladatnak 
határozza meg a bevételnövelő intézkedéseket, 

- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget, 
- kereskedelmi pénzintézeti kötelezettségek 2014. évben nincsenek, a számlavezetés 

költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe, 
- az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására 

elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az évközbeni kiadások teljesülése, 
valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében 
növekedhetnek a fejlesztési kiadások.  
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3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvr. 1. számú táblában bemutatott likviditási 
tervet – a havonta történő felülvizsgálat eredményétől függően – szükség szerint módosítsa, 
erről a közgyűlést tájékoztassa. 
Határidő:  értelemszerű, 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
3. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztésben jelezte – tekintettel arra, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendelet jelen ülésen került elfogadásra –, hogy a rendelet megalkotása esetén 
annak száma jelen napirendnél szóbeli kiegészítésként fog elhangozni. Ez 2/2014. (I. 30.) 
önkormányzati rendelet.  
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására 
vonatkozó kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
 
3/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő elkülönített 
keret terhére:  
a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (Salgótarján) részére: a Nógrád 
Táncegyüttes működésének 100.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 

 
2. Jelen határozat a Rendelet hatályba lépését követően hajtható végre. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. január 30. 
    
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Eszterlánc Alapítvány támogatására vonatkozó kiegészített 
határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen, 1 nem szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
4/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő elkülönített keret 
terhére:  
az Eszterlánc Alapítvány (Salgótarján) részére: a „XXII. Gabora Gála a gyermekekért” 
labdarúgó-torna megrendezésének 75.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 

 
2. Jelen határozat a Rendelet hatályba lépését követően hajtható végre. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
5. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat 

közötti együttműködés tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi főjegyző urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
dr. Barta László: 
Nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint: 
Az előterjesztésben szerepel, hogy egy közmeghallgatást szerveztek. Kérdése, hogy a közgyűlés 
üléstervében szereplő vagy azon kívüli közmeghallgatásról van-e szó? A részükre kialakított külön 
irodában „csekély” a részvétel. Ez konkrétan mit jelent? 
 
dr. Barta László: 
A szlovák önkormányzat külön is tartott közmeghallgatást, a roma nem. Teljesen önálló iroda áll 
rendelkezésre a nemzetiségi önkormányzatok képviselői, munkatársai számára. Ennek a 
látogatottsága, igénybevétele „szolidnak” mondható, azonban törvényi kötelezettségnek tesznek eleget 
azzal, hogy ezt biztosítják számukra. 
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Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat 
közötti együttműködés 2013. évi tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
5/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 

megyei önkormányzat közötti együttműködés tapasztalatairól szóló tájékoztatót jóváhagyólag 
tudomásul veszi.  
 

2. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a nemzetiségi, valamint a megyei önkormányzat 
közötti együttműködést kísérjék figyelemmel, szükség szerint tegyenek javaslatot a 
megállapodások módosítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
6. Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 

időarányos végrehajtásának elfogadására (2014. január) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
     

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Látkóczki Bálint: 
Köszöni, hogy az eddig beérkezett projektjavaslatokat megkapták. Kistérségenkénti összeállítás 
formájában ez rendelkezésre áll-e? 
 
Becsó Zsolt: 
Minden bizonnyal megoldható. Elmondja, hogy a projektgyűjtés továbbra is folytatódik, azonban van 
néhány önkormányzat, akik a segítségük ellenére sem töltöttek fel ez idáig projektet.   
További kérdés, észrevétel nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 
igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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6/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei 

előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásának elfogadására szóló javaslatot jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a „fejlesztési 

elképzelések” nyilvántartásáról, az azokat beküldő érintettek projektjükkel kapcsolatos aktuális 
tájékoztatásáról, valamint a közgyűlés soron következő ülésére – a Nógrád Megyei 
Tervezéskoordinációs Tanács szükség szerinti bevonásával – készítsenek javaslatot a 
projektkiválasztás eljárásrendjének, kritériumainak meghatározására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

          dr. Barta László, megyei főjegyző 

Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
7. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonrészének átvételével összefüggő intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés 2014. január 29-án került megküldésre, valamint a bizottsági ülések előtt kiosztásra. 
Az ülés előtt mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést.  
Felkéri Lacsny Péter, valamint Borenszki Ervin urakat tájékoztassák a testületet az ülésen 
elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Borenszki Ervin: 
A Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Gutyán Gergely, valamint Ártim László urakat, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség munkatársait. 
Megkérdezi, kívánnak-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Gutyán Gergely: 
Az előterjesztésben is szerepel, hogy 2014. január 1-jétől a három területileg illetékes megyei 
önkormányzat tulajdonába került a NORDA Nonprofit Kft. Két egyeztetés zajlott le eddig, illetve egy 
taggyűlés a tegnapi nap folyamán. A NORDA rendelkezik egy finanszírozási szerződéssel, ami 2015. 
december 31-ig biztosítja a Kft. finanszírozását.  
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Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonrészének átvételével összefüggő intézkedések meghozatalára 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
7/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonrész átvételét rögzítő társasági szerződést, továbbá a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyólag tudomásul veszi. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésein Nógrád Megye Önkormányzatát képviselje, a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, és ezekről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa. 
Határidő:  értelemszerű, 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
8. Javaslat a szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, 

Salgótarján ipari térségében 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés a bizottsági ülés előtt került kiosztásra, melyet mindkét bizottság megtárgyalt. 
Felkéri Lacsny Péter, valamint Borenszki Ervin urakat tájékoztassák a testületet az ülésen 
elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Borenszki Ervin: 
A Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád 
megyében, Salgótarján ipari térségében vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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8/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1 kódszámú - „Szak-, 
és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítása Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében” 
című pályázat benyújtásával. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtásához szükséges megállapodás aláírására, az 
egyéb jognyilatkozatok megtételére, melynek feltétele, hogy a pályázattal vállalt kötelezettségek az 
önkormányzat költségvetési helyzetét negatívan nem érinthetik. 
Határidő: értelemszerű, 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
 
9. Javaslat a Semmelweis Egyetemmel történő együttműködési szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés 2014. január 28-án került megküldésre, melyet az ülés előtt mindkét bizottság 
megtárgyalt. 
Felkéri Lacsny Péter, valamint Borenszki Ervin urakat tájékoztassák a testületet az ülésen 
elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Borenszki Ervin: 
A Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Becsó Zsolt: 
A bizottsági üléseken javaslatként hangzott el – tekintettel arra, hogy az 1. számú mellékletben 
szereplő projektek változhatnak – a melléklet, valamint az együttműködési szerződés 11. pont 2. 
pontjának 2. mondata és a 17. pont 4. pontja teljes egészében kerüljön kivételre. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Ezt a lehetőséget mindenképpen támogatják. Arra hívják fel az elnök úr, illetve a tárgyalók figyelmét, 
hogy azt az egyoldalú helyzetet, amiben az egyetem a maga eszközrendszerével áll, próbálják meg a 
szerződésben és a későbbi projekteknél egyensúlyhelyzetbe hozni. A konkrét projekteknél 
megfontolásra javasolja a megye kontroll szerepének erősítését, megmaradását.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Semmelweis Egyetemmel történő együttműködési szerződés megkötésére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
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9/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 
Együttműködési Szerződést köt a Semmelweis Egyetemmel (1085 Budapest, Üllői u. 26.) A 
testület felhatalmazza elnökét a Szerződés aláírására. 
Határidő: 2014, február 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A testület utasítja elnökét, hogy az Együttműködési Szerződéssel kapcsolatos fejleményekről 

indokolt esetben számoljon be. 
Határidő: értelmszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
 

10. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre, melyet az ülés előtt a 
Területfejlesztési Bizottság megtárgyalt. 
Felkérem Borenszki Ervin urat tájékoztassa a testületet az ülésen elhangzottakról. 
 
 
Borenszki Ervin: 
A Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi 
Tervének jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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10/2014. (I. 30.) Kgy. határozat: 

 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja Nógrád 
Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervét. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a tervben foglaltak megvalósítása érdekében 
gondoskodjanak a szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
 

 
11. Egyebek 
 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? (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 

 


