
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

3. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. március 27-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Bognár 
Ferenc, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny 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 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 13 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 13 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 Területfejlesztési Programja – társadalmasítás során érkezett 

véleményekkel, illetve területi hatásvizsgálatával – kiegészített változatára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

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

 
4. Javaslat a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria 

Tudásközpont Alapítvánnyal történő Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. 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 2014. március 25-én került megküldésre. Kéri, hogy ezek 
figyelembevételével tárgyalja meg a testület az előterjesztést. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
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Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
19/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

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

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-34 sz. 

mellékletek szerint elfogadja. 
 
Salgótarján, 2014. március 27. 
    
  
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

(Nagy-Majdon József megérkezett az ülésre, a testület 14 fővel folytatta munkáját.) 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja – társadalmasítás során érkezett 

véleményekkel, illetve területi hatásvizsgálatával – kiegészített változatára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A társadalmasítás során érkezett javaslatok értékelését tartalmazó táblázat március 24-én, majd tegnap, 
azaz március 26-án került megküldésre. Ezzel egyidejűleg juttattuk el az előterjesztéshez kapcsolódó – 
és majd szavazásra bocsátandó – új határozati javaslatot. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint: 
Szeretné megköszönni a programban részt vevők munkáját, véleménye szerint magas színvonalú 
munkát „tettek le az asztalra”. A főjegyző úr által a bizottsági ülésen elmondottakkal maximálisan 
egyetért, miszerint a bányászat kérdésének helye van a Nógrád megyei programban.  
 
dr. Rozgonyi József: 
A kistérségi munkacsoport tagjaként szeretne szólni. Megtartották az alakuló ülést, ahol a Salgótarján 
környéke kistérség projektbemutatása megtörtént.  
Véleménye szerint a társadalmasításra való törekvés dicséretes dolog akkor is, ha esetenként meg 
kellett küzdeni a közömbösséggel, a fásultsággal.  
Egyetért azzal, hogy a források 60 %-a a gazdaság élénkítésére legyen fordítva.  
 
Lacsny Péter: 
Másfél-, két évvel ezelőtt a szocialista frakció volt az, aki a legjobban támadta azt a gondolatot, hogy a 
megyei közgyűlés elsődleges feladata a jövő megtervezését fogja igényelni.  
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Úgy gondolja, hogy rendkívüli jelentőséggel bír a szakoktatás kérdése és ezekben a dolgokban már 
korábban is, számtalan alkalommal a képviselő-testület javaslatot tett.  
 
 
Palotai Szilárd: 
A bányászat újraélesztésével kapcsolatban elmondja, hogy az kardinális kérdésnek számít Nógrád 
megyében. Minden elismerése azoké, akik az anyag kidolgozásában közreműködtek.  
 
 
Nagy-Majdon József: 
Szintén kiemelt célnak tekinti a bányászat újraindítását. Szeretné, ha a területfejlesztés nem politikai 
tényállás lenne. 
 
 
dr. Rozgonyi József: 
Lacsny úr felvetésére reagálva elmondja, hogy szó nem volt arról, hogy a területfejlesztésnek valaha is 
ellene lettek volna. Amit hiányoltak az az volt, hogy két évig csak beszéltek az egészről, majd utána 
történtek a konkrét dolgok (koncepció, társadalmasítás). 
 
 
Látkóczki Bálint: 
A tervezési munka kezdetében és bejezésében is maximálisan részt vettek. Azt kéri, hogy a hivatal 
állítsa össze a 2007-2014 időszakra szóló tervezői munka rendezvényein való önkormányzati 
képviselők részvételét, a bizottság, illetve a testület munkájába történő bekapcsolódását.  
 
 
Lacsny Péter: 
Örül annak, hogy a szocialista frakció bekapcsolódott a tervezési munkába és támogatják a megyei 
fejlesztési koncepciót.  
 
 
Becsó Zsolt: 
Ez Nógrád megye programja, nem a különböző pártoké. Köszönetét fejezi ki azoknak, akik a munkába 
bekapcsolódtak. Eltekintene attól, hogy a hivatalt fölöslegesen terheljék a Látkóczki képviselő úr által 
megfogalmazott kérések teljesítésével. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Programja – társadalmasítás során 
érkezett véleményekkel, illetve területi hatásvizsgálatával – kiegészített változatára vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
 
20/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Területfejlesztési Programja – 
társadalmasítás során érkezett javaslatokkal, az ezek értékelését tartalmazó táblázatban 
foglaltakkal, illetve a területi hatásvizsgálatával – kiegészített változatáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

 
2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy – a társadalmasítás során érkezett 

véleményekre, javaslatokra adott tervezői, szakmai válaszok véglegesítését követően – a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (2) bekezdése alapján 
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– a területi hatásvizsgálati dokumentációval, a társadalmasítás során érkezett javaslatok értékelését 
tartalmazó táblázattal, valamint a projektlistákkal kiegészített – Nógrád Megye Területfejlesztési 
Programjára vonatkozó állásfoglalást a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztertől 
kérjék meg. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

      dr. Barta László, megyei főjegyző  
 
 
Salgótarján, 2014. március 27. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete 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.) 
Jelzi, az előterjesztés hat határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Szurdokpüspöki Templomért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
 
 
21/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. 
melléklete III.3.2.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
A Szurdokpüspöki Templomért Alapítvány (Szurdokpüspöki) részére: a Szent Kereszt 
Felmagasztalása Templom harangja javításának 40.000 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. március 27. 
 
 
 

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 Palóc Mentőalapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
22/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. 
melléklete III.3.2.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Palóc Mentőalapítvány (Salgótarján) részére: Kamarák III. Tavaszváró Jótékonysági Bálja 
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. március 27. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., a Nógrádi Autizmus Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
(A forgatókönyv technikai elírása miatt a Nógrádi Turizmus Alapítvány neve helyesen Nógrádi 
Autizmus Alapítvány, amelyhez újabb szavazást rendelt el, a 2. szavazás eredménye került rögzítésre 
az előző mondatban.) 
 
 
23/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. 
melléklete III.3.2.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Nógrádi Autizmus Alapítvány (Salgótarján) részére: Autizmus Világnapi ünnepség 
megrendezésének 25.000 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. március 27. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV. sz., a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
24/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. 
melléklete III.3.2.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: 16. Ceredi Ifjúsági Művészeti 
Alkotótábor megrendezésének 30.000 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. március 27. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az V. sz., az Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ 
Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
25/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. 
melléklete III.3.1.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
az Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány, képviseli: Dr. 
Bablena Ferenc István (Salgótarján) részére: Környezetvédelmi Világnap megrendezésének 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. március 27. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a VI. sz., a Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
26/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. sz. 
melléklete III.3.2.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány (Salgótarján) részére: Víz Világnapja 
alkalmából előadások megrendezésének 25.000 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. március 27. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
 
4. Javaslat a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria 

Tudásközpont Alapítvánnyal történő Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Rozgonyi József: 
A határozati javaslat tartalmazza, hogy az együttműködéssel vállalt kötelezettségek az önkormányzat 
költségvetési helyzetét negatívan nem érinthetik. Ezt hogyan kell érteni? 
 
Becsó Zsolt: 
Attól, hogy egy ilyen szándéknyilatkozat megkötésre kerül, nem eredményezheti annak a helyzetnek a 
kialakulását, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetési oldalról megrendítő 
helyzetbe kerüljön. Amennyiben felmerülnek költségek, a testületet tájékoztatni fogja és 
értelemszerűen arról döntést kell hozni.  
 
dr. Rozgonyi József: 
A szándékkal, illetve azzal, hogy felsőfokú képzést próbál a megyei önkormányzat is meghonosítani 
egyetért.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
Szavazásra bocsátja a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria 
Tudásközpont Alapítvánnyal történő Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésére 
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vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
27/2014. (III. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Szent István Egyetem Gépészmérnöki 
Karával, valamint az Interindustria Tudásközpont Alapítvánnyal történő Együttműködési 
Szándéknyilatkozat megkötésével.  
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szándéknyilatkozat aláírására, az egyéb jognyilatkozatok 
megtételére, melynek feltétele, hogy az együttműködéssel vállalt kötelezettségek az önkormányzat 
költségvetési helyzetét negatívan nem érinthetik. 
Határidő:  értelemszerű, 
Felelős:     Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2014. március 27. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

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 

 


