
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

7. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. december 20-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, Palotai 
Szilárd, Szandai József, Tisza Attila, Zsiga Tamás, a közgyűlés tagjai, 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 az alábbi kiegészítéssel együtt tárgyalja meg: 5. 
sz. napirendi pontként „Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészének 
adás-vételére vonatkozó szerződés megkötésére” c. előterjesztés, 6. sz. napirendi pontként 
„Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. I. alapító okirata elfogadására, II. 
könyvvizsgálója és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására” c. előterjesztés kerüljön 
megtárgyalásra. A további napirendi pontok száma értelemszerűen változik. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
(Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a kiegészített 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 2013. évi átmeneti gazdálkodására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelmények 
alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 
vonatkozó, 2013. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
5. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészének adás-vételére vonatkozó 

szerződés megkötésére 
     Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
 I.  alapító okirata elfogadására, 
 II. könyvvizsgálója és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
7. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda NKft. Nógrád megyében működő irodájának munkájáról 
    Előterjesztő: Deé András, regionális igazgató 

 
 

8. Egyebek 
 
 
Zárt ülés keretében 

 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  
 

- . - 
 
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 közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta:   
 
 
85/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat: 

 
 

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

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a bizottságai átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-100. sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I. 20.) Kgy. rendelet 3. § (5) 

bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 2. sz. melléklete I.2.1.4. sorában lévő elkülönített keret 
terhére a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány KHSZ részére: 
karácsonyi ajándékozás és „egy tál melegétel” osztás 30.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az illegális hulladéklerakók 
megszüntetéséhez kapcsolódó Start Mintaprogram előkészítésével, megvalósításával. A közgyűlés 
felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, illetve a program 
megvalósításához kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 

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 átmeneti gazdálkodására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodására 
vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    21/2012. (XII. 21.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 

- . - 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Lacsny Péter: 
Feltételezi, hogy a jövő év folyamán – miután egy tervezési időszakról van szó – amennyiben 
szükséges – az üléstervben nem szereplő – további közgyűlések, illetve bizottsági ülések kerülnek 
összehívásra.  
 
Becsó Zsolt: 
Természetesen, nagy fokú rugalmassággal kezelik az ülések összehívását. Elmondja, hogy január 31-
ig a közgyűlést azért kell megtartani, mert a parlament december 17-én elfogadta a költségvetést és 
onnantól számítva 45 napon belül a megyei önkormányzatnak elfogadott költségvetéssel kell 
rendelkeznie. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
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Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
86/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évre szóló üléstervét a melléklet szerint 

állapítja meg. A testület felkéri a bizottságok elnökeit és a tanácsnokot, hogy a jövő évre szóló 
munkatervük, munkaprogramjuk összeállításánál a közgyűlés üléstervét vegyék figyelembe. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a bizottságok elnökei, 
              koordinációs tanácsnok 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, 

szükség szerint tegyenek javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjesszék a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért felelősök részére küldje 

meg. 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 
 

4. Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelmények 
alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 
vonatkozó, 2013. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározá-
sára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 Szavazásra bocsátja a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulására, valamint a közgyűlés 
hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 2013. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául 



 5

szolgáló célok meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
87/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2012. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásának értékeléséről szóló beszámolót 
elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a számára meghatározott feladatokat jó színvonalon látta 
el. A testület a 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelményeket végrehajtottnak tekinti. 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 2013. évi 
munkavégzés során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
2. A közgyűlés tudomásul veszi a megyei főjegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeinek 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
Utasítja elnökét, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 2013. évi munkavégzés 
során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 

2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a következők szerint határozza meg: 
 

Átfogó célok 
 

a. A megyei önkormányzat területfejlesztéshez kapcsolódó feladatainak kiemelkedő színvonalú 
ellátása, 

b. A közgyűlés és bizottságai működése során a törvényesség, eredményesség és hatékonyság 
biztosítása; a lehető legkomplexebb és a szakmailag legmagasabb színvonalú döntéshozatal 
garantálása; 

c. A közgyűlés rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, maradéktalan végrehajtása; 
d. A közgyűlés és a bizottságok 2013. évi üléstervében foglalt testületi ülések előkészítése; 
e. A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata; 
f. Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítése azzal, hogy végrehajtása 

során legfontosabb feladat a pénzügyi-likviditás biztosítása, 
g. A 2010-2014. évekre vonatkozó gazdasági programban megfogalmazottak végrehajtására 

törekvés; 
h. A társadalmi-,és civil kapcsolatok erősítése; 
i. A 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása érdekében a 

pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, azokon az önkormányzat részvételének lehetőség 
szerinti növelése és ezáltal a pénzügyi források bővítése; 

j. A hivatal minőségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás struktúrájának 
további „finomítása” a kötelező feladatok ellátásának még hatékonyabbá tétele érdekében; 

k. A köztisztviselők szakmai felkészültségének, idegennyelv-ismereteinek további javítása, 
továbbképzésük feltételeinek biztosítása. 

 
Ágazati célok 

 
Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés 

a. Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a féléves, valamint az éves 
beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 
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b. Az önkormányzati gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési rendszerének 
továbbfejlesztése, keresve a lehetőséget a költségtakarékosabb, koncentráltabb feladat-
ellátásra; 

Az önkormányzat testületeinek működése, államigazgatási feladatok 
a. A közgyűlés és a bizottságok munkájának összehangolása; a testületi működést érintő 

változásokra vonatkozó javaslat kidolgozása, 
b. A Szervezeti és Működési Szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata; 
c. Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, határozatok 

készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az időszerűség biztosítása; 
d. A testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése; 

Nemzeti és etnikai kisebbségek: 
a. A területi nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése; 
b. Együttműködés a pályázatok, programok megvalósításában; 

Nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom: 
a. A fennálló nemzetközi kapcsolatok szinten tartása, erősítése; 
b. Javaslat kidolgozása a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatokról, a 

hatályos jogszabályi környezet függvényében 
Területfejlesztés: 

a. A várható fejlesztéspolitikai feladatok keretében földolgozni a fejlesztésekkel összefüggő 
terveket, testület elé terjesztendő javaslatok jogszabályi keretek között történő előkészítése, 

b. Együttműködés és kapcsolattartás a megye településeivel, és egyéb szervezetekkel;  
c. Nemzeti és uniós források elnyerésére pályázatok előkészítése, benyújtása és menedzselése, 

támogatások lehívása; 
d. A szlovák-magyar határmenti együttműködés fejlesztése, a területfejlesztési kapcsolatok 

szorosabbá fűzése, közös fejlesztések lebonyolítása; ennek keretén belül Európai Területi 
társulás létrehozásának kezdeményezése 

Informatika: 
a. Esetleges választások, népszavazások informatikai lebonyolítása, informatikai szolgáltatás, 

adatszolgáltatási feladatok biztosítása; 
b. Közreműködik az önkormányzat honlapjának fejlesztésében, működtetésében, 

karbantartásában; 
c. A hivatal elektronikus adatbázisainak fejlesztése, bővítése; 
d. Az elektronikus ügyintézés feltételeinek folyamatos bővítése; 
e. Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének mind szélesebb körben – elektronikusan – 

történő megfelelés; 
PR-tevékenység: 

a. Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett szolgáltatókkal, vállalkozókkal; 
b. Az önkormányzat WEB-lapjának rendszeres aktualizálása; 

 
4. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a 3. pontban megfogalmazott célok figyelembevételével a 

hivatal köztisztviselőinek személyre szóló teljesítménykövetelményeit állapítsa meg. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
5. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy 2013 decemberében számoljon be a határozatban 

rögzített célok megvalósulásáról. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                    dr. Barta László, megyei főjegyző 

Salgótarján, 2012. december 20. 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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5. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészének adás-vételére 
vonatkozó szerződés megkötésére 

     Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalt. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2,8 milliárd forintos támogatásban részesítette a Kormány ezt a 
programot. A támogatási intenzitás 100 %-os, 14 települést érint és 15 hulladéklerakót. A munkálatok 
a következő év tavaszán, közbeszerzési eljárások lefolytatását követően fognak elindulni Nógrád 
megyében.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint: 
Kérdése, hogy ezek után hogyan változik a tulajdoni arány? 
 
Becsó Zsolt: 
100 %-os tulajdonosok lesznek. 
 
Látkóczki Bálint: 
Teljesen az önkormányzaté lesz? Úgy gondolja, hogy ez egy jó üzlet. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
Szavazásra bocsátja a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészének adás-vételére 
vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozó határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 12 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
88/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – e határozat mellékletét képező – adás-vételi 
szerződés tervezetét.  
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt a szerződés aláírására, valamint a vételár kiegyenlítésére. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
         dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
   I.  alapító okirata elfogadására, 
   II. könyvvizsgálója és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalt. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
(Dr. Rozgonyi József megérkezett az ülésre, a közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját.) 
 
Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy sem a felügyelő bizottsági tagok, sem a könyvvizsgáló esetében változást most nem 
kezdeményeztek. A májusi közgyűlésen újra napirendre kell emelni ezt a kérdést.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és 
a következő határozatot hozta: 
 
 
89/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) jelen határozat meghozataláig érvényes társasági szerződését 
hatályon kívül helyezi, egyidejűleg jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot elfogadja. 

 
2. A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét a vonatkozó döntéseket tartalmazó alapító okirat 

aláírására, továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. január 19. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

              Sándor Ildikó ügyvezető igazgató 
 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. könyvvizsgálója és a 
Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozó határozati javaslatot melyet, a 
közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
90/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat: 

 
 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának Szőllősi Sándort 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 16. sz. alatti lakost 2013. 
január 1. napjától 2013. május 31. napjáig – díjazása változatlanul hagyása mellett – megválasztja.  
 

2. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 
Stayer László 3170 Szécsény, Május 1. út 10. sz. alatti lakost 2013. január 1. napjától 2013. május 
31. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  
 

3. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága alelnökének 
Moravcsik Ferenc 3053 Ecseg, Boros út 2. sz. alatti lakost 2013. január 1. napjától 2013. május 31. 
napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  
 

4. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Szabó 
Ferenc Gábor 3100 Salgótarján, Alagút út 3. sz. alatti lakost 2013. január 1. napjától 2013. május 
31. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja. 
 

5. A közgyűlés felkéri a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére.  
Határidő: 2013. január 19. 
Felelős:  Sándor Ildikó ügyvezető igazgató 
 

 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
 
7. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda NKft. Nógrád megyében működő irodájának 

munkájáról 
    Előterjesztő: Deé András, regionális igazgató 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Plachyné Tőzsér Mária vállalkozásfejlesztési tanácsadó és Földi Mária irodavezető asszonyt. 
Megkérdezi, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Plachyné Tőzsér Mária: 
Ismerteti prezentációját. 
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Becsó Zsolt: 

 A tájékoztatóban elhangzott, hogy csak 104 települési önkormányzattal kerültek közvetlen 
kapcsolatba. A többi 27-el miért nem? 

 
Plachyné Tőzsér Mária: 

 A tanácsadók – szükség szerint – mindenhova személyesen is ellátogatnak. Általában szívesen 
fogadják őket, de van ahol nem. Elképzelhetőnek tartja, hogy a jelenlétüket nem mindenhol tartják 
szükségesnek.  

 
 Borenszki Ervin: 
 Kérése, hogy a ppt-fájlt küldjék el a közgyűlés tagjai részére. A médiából hallhatóak olyan hírek, hogy 

veszélyben van a 2007-2013 közötti forrás lehívhatósága. Egyesek úgy becsülik, hogy nem tudja 
Magyarország igénybevenni. A rálátásának megfelelően kérné arra a választ, hogy hogyan látja a 
hozzájuk tartozó pályázati lehetőségeket? Valóságos veszély-e ez a „forrásbennragadás”? 

 
Plachyné Tőzsér Mária: 

 Hozzávetőleg 8000 milliárd az a támogatás, amit Magyarország az Európai Uniótól megkapott. Ebből 
5000 milliárd, ami már úgymond el van különítve. Van egy ún. önerő alap, amely azt a lehetőséget 
adja meg a pályázóknak, (elsősorban a környezetvédelmi, illetve a regionális programok tekintetében), 
hogy a már kifizetett önerőre is megkapják a támogatást.  

 
 Becsó Zsolt: 

További kérdés, észrevétel nem volt. 
A következő határozati javaslat elfogadását javasolja: 
„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Széchenyi Programiroda 
NKft. Nógrád megyében működő iordájának munkájáról szóló tájékoztatót.” 
A határozati javaslatot a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 
91/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Széchenyi Programiroda 
NKft. Nógrád megyében működő irodájának munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
8. Egyebek 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkáját érintően kérdése, észrevétele?  
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Zsiga Tamás: 
Bejelenti, hogy 2012. december 31-ével tisztségéről lemond egyéb megbízatása következtében. 
Szeretne mindenkinek erőt és kitartást kívánni további munkájához. 
 
Borenszki Ervin: 
Az MSZP frakció nevében sikeres munkát kíván.  
 
Palotai Szilárd: 
Molnár Zsigmond református lelkészről szeretne megemlékezni, aki a közelmúltban hunyt el. Pár 
gondolatot oszt meg a „Fölszállott a páva” című műsorral kapcsolatban. Áldott, békés karácsonyt 
kíván mindenkinek. 
 
Becsó Zsolt: 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontot a testület zárt ülés keretében tárgyalja meg. Kéri, hogy a 
vendégek, a sajtó képviselői fáradjanak ki az ülésteremből.  
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

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


