
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

5. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Bognár Ferenc, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Látkóczki 
Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, Percsina Norbert, dr. Rozgonyi József, 
Tisza Attila, Varga Krisztina a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc István 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 12 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 12 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 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

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

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

végrehajtására (2014. június, előzetes anyag) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Egyebek 

- . - 
 
Becsó Zsolt: 
A napirendi pontok tárgyalása előtt megadja a szót a főjegyző úrnak, aki rövid tájékoztatást ad a 2014. 
évi Európai Parlamenti képviselők választásának „megyei” lebonyolításáról.  
 
dr. Barta László: 
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a tájékoztatót és jelzi, hogy rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.  
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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: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
34/2014. (VI. 5.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1 – 62. sz. mellékletek 

szerint elfogadja. 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrádi Média Kiadói 
Kft. és a Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. birtokában lévő eszközök tulajdonjoga átruházásának 
módja meghatározása érdekében kérjen fel szakértőt az eszközök funkciója és értéke felmérésére. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szakértői vélemény függvényében tegyenek 
javaslatot az eszközök tulajdonjoga átruházására vonatkozó eljárásra. 
Határidő: a közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      dr. Barta László főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. június 5. 
     
    
 

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 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy néhány nappal ezelőtt egy fontos döntés született a Parlament ülésén. 
Az összeférhetetlenségi szabályok érintik az országgyűlési képviselőnek megválasztott megyei 
közgyűlési elnökök, illetve polgármesterek személyi juttatásait. Mindezekre tekintettel a korábban már 
kifizetésre került május 6. és június 1-je közé eső bérnek megfelelő összeget átutalt a Nemzeti 
Gyermekmentő Alapítvány részére. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására 
(II. számú módosítás) vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
7/2014. (VI. 5.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról  
(II. sz. módosítás)  

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 

 
3.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. számú, a Nagylóc Község Ifjúságáért és Fejlődéséért Közalapítvány 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
 
35/2014. (VI. 5.) Kgy. határozat: 

 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában 
lévő elkülönített keret terhére:  
a Nagylóc Község Ifjúságáért és Fejlődéséért Közalapítvány (Nagylóc) részére: a Nagylóci 
Csicsergő Óvoda számítógéppark cseréjének 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. június 5. 

 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Szavazásra bocsátja a II. számú, a Polgári Szécsényért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
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36/2014. (VI. 5.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában 
lévő elkülönített keret terhére:  
a Polgári Szécsényért Alapítvány (Szécsény) részére: Példakép tábor megrendezésének 50.000 
Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. június 5. 

 
      Becsó Zsolt                    dr. Barta László 

       Nógrád Megyei Önkormányzat                     Nógrád megyei főjegyző 
              Közgyűlésének elnöke 
 

 
- . - 

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

időarányos végrehajtására (2014. június, előzetes anyag) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy az anyagban található táblázat a források megoszlását foglalja magába. Ebből – 
többek között – kiolvasható, hogy a megyei jogú városnak „megítélt” összeg jelentős mértékben 
emelkedett. 
Ez egy nagy lehetőség a város számára, amellyel élni kell, de természetesen oda kell figyelni a további 
öt városra, illetve a járásokra is. 
Kiegészítésében kitér még a Semmelweis Egyetemmel kötött megállapodásra, illetve az ahhoz 
kapcsolódó programokra; beszél a városokat érintő fejlesztésekről, lehetőségekről, elképzelésekről. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint: 
Röviden elmondja véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban, melyben kitér a balassagyarmati 
kistérségi fórumokra, az azokon elhangzottakra. 
 
dr. Barta László: 
Egyetért képviselő úr azon gondolatával miszerint nem azonos intenzitású a települések részéről a 
tervezés-fejlesztéshez való hozzáállás. Fontos felvetésnek tartja, hogy mind a gazdálkodó szervezetek, 
mind a települések várják a visszacsatolást. Dolgoznak azon, hogy a benyújtott ötletekből, 
javaslatokból egyfajta egység alakuljon ki járási szinteken.  
Kiemeli a vájár képzés kérdését; tájékoztatást ad arról, hogy az oktatás tekintetében napi kapcsolatban 
állnak a KLIK-el. Szakmai egyeztetések már történtek a tanbánya ügyében.  
 
Palotai Szilárd: 
A táblázat szerint – ha leveszik a megyei jogú várost – Nyugat-nógrád több forráshoz jut. A közel 3 
milliárdos „össz” Nógrád megyei „növekményt” üdvözlik.  
Úgy gondolja, hogy a kis települések „irányítói” részéről érzékelhető még némi tanácstalanság.  
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtására (2014. június, előzetes anyag) vonatkozó határozati javaslatot, melyet 
a testület 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
37/2014. (VI. 5.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei 
előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásáról (2014. június, előzetes anyag) szóló 
javaslatot jóváhagyólag tudomásul veszi. Egyben jóváhagyja a szakmai anyagok 2014. május 
31-ig a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére történő megküldését. 
 

2. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt gondoskodjanak a bányászat fejlesztési 
prioritásként való szerepeltetéséről „Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020” 
(a továbbiakban: Program) dokumentumában.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

dr. Barta László, megyei főjegyző  
 

3. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a testület 2014. június 26-ai ülésére a 
„Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020” végleges dokumentumának 
benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

dr. Barta László, megyei főjegyző  
 
Salgótarján, 2014. június 5. 
 
 

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

 
- . - 

 
5. 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 

 


