
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

3. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-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, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Nagy-Majdon József, Palotai 
Szilárd, Szandai József, Tisza Attila, Varga Krisztina, 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 13 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri, hogy a testület a meghívóban jelzett napirendet az alábbi kiegészítéssel együtt tárgyalja meg: az 
Egyebek napirendi pont előtt 16. sz. napirendi pontként az „El őterjesztés a nyugat-nógrádi 
vasúthálózattal kapcsolatos intézkedésekről”; 17. sz. napirendi pontként az „El őterjesztés a 
„Próbáljon szerencsét Hollókőn!, valamint a Mátraverebély-Szentkút kiemelt turisztikai 
projektek támogatásáról”  c. előterjesztések kerüljenek megtárgyalásra.  
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
(Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a kiegészített 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 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás) továbbá a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott Nógrád Megye Önkormányzata 

fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő kötelező könyvvizsgálati feladatok 

ellátására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
               dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
10. Beszámoló a 2011. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat tájékoztatási 

feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a 

területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
12. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi 

beszámolójáról, a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
13. Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: a kuratórium elnöke 
 
14. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására  

Előterjesztő: a kuratórium elnöke 
 
15. Javaslat a közgyűlés hivatalal igazgatási szünetének, illetve hivatásetikai alapelveinek és etikai 

eljárásának meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
16. Előterjesztés a nyugat-nógrádi vasúthálózattal kapcsolatos intézkedésekről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
17. Előterjesztés a “Próbáljon szerencsét Hollókőn!”, valamint a Mátraverebély-Szentkút kiemelt 

turisztikai projektek támogatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
18. 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 
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Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy az előterjesztésben már jelezte, hogy az ülésre meghívást kapott a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának vezetője. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre 2-2 
percben adnak választ az érintett szervek képviselői.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
 
Palotai Szilárd: 
Röviden feleleveníti a februári közgyűlésen általa elmondottakat. Véleménye szerint nem a megfelelő 
helyen, időben és létszámban szokott lenni rendőri intézkedés, itt egy balassagyarmati tüntetésre 
gondol. 
 
 
Ürmössy Ákos: 
Jelzi, hogy a Közútkezelő a téli üzemeltetés során az átlagos időjárási körülményekre van 
„méretezve”. Ez azt jelenti, hogy -8 c°-nál nincs hidegebb, 30 km/h szélsebességnél kevesebb áll fenn 
és a hófúvás időtartama a 24 órát nem haladja meg. Február elejétől ez a három kritérium országosan 
meghaladta ezeket az értékeket. A képviselő úr jelzésére kigyűjtette a nyugat-nógrádi térségben 
végzett tevékenységet, melyek esetében természetesen a beavatkozások megtörténtek.  
 
 
Dr. Nagy Károly: 
Örül annak, hogy minden képviselő megkapta az írásos válaszanyagot, amit rendőr-főkapitány úr 
Becsó Zsolt elnök úr kérésének megfelelően elküldött. Ebből emel ki pár részletet: elmondja, hogy a 
Közútkezelővel közösen bejárták a 2-es főút problámás szakaszát. A Közútkezelő előzetesen 
kihelyezte azokat az ideiglenes jelzőtáblákat, amelyeket a helyzet bekövetkezésekor aktiváltak. A 
képviselő úr által említett időpontban a megye területén számtalan olyan hely volt, ami szintén 
igényelte a rendőri jelenlétet. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a balassagyarmati tüntetésre előzetesen több ember volt bejelentve, 
azért jelent meg nagyobb létszámmal a rendőrség.  
 
 
Berecz György: 
Abban az időben – amikor a felvetés történt – párhuzamosan 8 db különböző fajsúlyú beavatkozásuk 
volt. Úgy gondolja, hogy mind a Katasztrófavédelem, mind a rendőrség, mind a közút a lehető 
leghatékonyabban használta a rendelkezésére álló humánerőforrás-technikai eszközöket.  
 
 
Palotai Szilárd: 
Köszöni a szóbeli kiegészítéseket. Bízik benne, hogy a jövőben a problémát megelőzendő tervekkel 
készülnek fel az érintett szervek.  
 
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a meghívott vendégek válaszát, illetve az elmúlt időszakban végzett munkájukat. 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13  igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta:   
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25/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 
 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2. A közgyűlés a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-11. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

2. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdaálkodás szabályairól szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    9/2012. (IV. 27. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól 

 
 (A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
3. Javaslat a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    10/2012. (IV. 27. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról 
 
 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
4. Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    11/2012. (IV. 27. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről 
 
 

(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet végrehajtásával összefüggő 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  13 igen szavazattal elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
 
26/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

 
 
1. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az egyes rendeletek módosításáról szóló 

11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelettel érintett rendeletek hatályos szövegét foglalja 
egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2012. május 1. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
 
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Nógrád Megyéért Díjhoz, valamint a Nógrád Megyei 

Nemzetiségekért Díjhoz adandó emlékplakett elkészíttetésére. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlése elnök 

 dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
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3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az emlékplakettek elkészülte után terjessze elő a megyei 
közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991.(XI. 14.) Kgy. rendeletének 
azon módosítását, mely tartalmazza az alkotó(k) nevét és az emlékplakettek leírását. 
Határidő: 2012. júniusi ülés 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlése elnök 

     dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás) továbbá a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, az előterjesztéshez kapcsolódó kiegészítés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra. Kéri, hogy 
az abban foglalt módosításokkal tárgyalja meg a napirendet a testület.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
A kiegészített előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról 
(I. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    12/2012. (IV. 27. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról 
(I. sz. módosítás) 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzati tartalék 2012. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
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27/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklete alapján 
(továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be.  

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi megyei önkormányzati tartalékból  

támogatás igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
a) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 98.000 ezer forint összegű működési 

célú hiánnyal fogadta el. 
b) Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályai 

szerint könyvvizsgálatra kötelezett. 
c) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 
3. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megfelel. 
 

4. Kérelem indoklása: 
a) a 2012. január 1-jével hatályba lépett a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény módosítása, mely szerint megszűntek a megyei és regionális 
területfejlesztési tanácsok, a jogutódok a területileg illetékes megyei önkormányzatok. 
A folyamatban lévő feladat kezelése átkerült önkormányzatunkhoz, az ezzel kapcsolatos 
feladatok a hivatal jelenlegi munkaerő kapacitását meghaladják.  

b) a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján a 
területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az 
épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos 
megyei önkormányzati feladatokkal összefüggő döntéseket a megye közigazgatási 
területére kiterjedő illetékességgel a megyei főépítész készíti elő. A Közgyűlés Hivatalát 
érintő átszervezést követően ilyen végzettségű munkatárssal nem rendelkezik. 

c)  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglaltak szerint testnevelési és 
sportszervezési feladatok vonatkozásában is kötelezettsége van önkormányzatunknak. 

 
5. A köztisztviselők illetményalapjának összege 38.650 Ft, a cafetéria-keret 1 főre vetítve éves 

szinten 200.000 Ft. 
 

6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa, 
hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 2012. évre nem 
értelmezhető. 
 

7. Az önkormányzat önként vállalt feladatot 2012. évben nem tervezett. 
 

8. A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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- . - 
 

6. Javaslat a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott Nógrád Megye Önkormányzata 
fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedé-
sekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, az előterjesztés 2012. április 24-én kiküldésre, a hozzá kapcsolódó kiegészítés az ülés előtt 
kiosztásra került. Kéri, hogy az abban foglalt módosításokkal tárgyalja meg a napirendet a testület.  
Kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztést a mai napon Salgótarján Megyei Jogú Város 
Közgyűlése is megtárgyalja. 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről április 21-én érkezett 
meg a hivatalos levél, ezért tudták csak később kiküldeni az anyagot.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott Nógrád Megye 
Önkormányzata fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos 
intézkedésekre vontakozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
28/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a 138/2011. (XII. 15.) 

Kgy. határozattal elfogadott, a határozat mellékletét képező átadás-átvételi megállapodás 
aláírásához, valamint a megállapodással összefüggően megtett intézkedéseket. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt - a szükséges megállapodások, esetleges 
módosítások aláírásával - az önkormányzat és a hivatal érdekeit szem előtt tartva járjon el 
− a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat mellékletét képező átadás-átvételi megállapodás 15. számú 

mellékletében rögzített tulajdon- és használat jogának érvényesítése, az üzemeltetési szerződés 
megkötése, a 2011. december 15-ét követően meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges 
ingatlanrészek térítésmentes biztosítása; 

− a megyehatáron elhelyezett üdvözlőtáblák, a balassagyarmati és szécsényi területi irodákban 
található ingóságok, továbbá a volt Ellátó Szervezet számviteli nyilvántartásában lévő 
egyértelműen az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó vagyontárgyak megyei önkormányzati 
tulajdonban szerepeltetése; 

− a tiszacsegei 3441/0/A hrsz-ú ingatlan önkormányzati nyilvántartásokban történő átvezetése; 
érdekében. 
Határidő: értelemszerű  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                 dr. Barta László megyei főjegyző 
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt az e határozat mellékletét képező megállapodás 

módosítások Hollókő Község és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával történő 
aláírására, továbbá felkéri elnökét és a főjegyzőt a 2012. január 13-án létrehozott térítésmentes 
vagyonátruházási szerződések érintett önkormányzatokkal történő módosítására. 

 Határidő: haladéktalanul  
 Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                dr. Barta László megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő kötelező könyvvizsgálati feladatok 
ellátására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, Mészáros Attila írásban hozzájárult a személyét érintő napirend nyílt ülésen történő tárgyalásá-
hoz. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő kötelező könyvvizsgálói 
feldatok ellátásra vontakozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
 
29/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatnál végzendő könyvvizsgálói 

tevékenység ellátásával 2012. május 1-től – 2013. április 30-ig terjedő időszakra Mészáros Attila 
egyéni vállalkozót (székhely: 3100 Salgótarján, Katona J. u.2. bejegyzés száma: 002668) bízza 
meg. A könyvvizsgáló díját éves szinten 300.000 Ft összegben állapítja meg a megbízás 
időtartamára. 

 

2. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről. 
 Határidő: haladéktalanul 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2012. április 26. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
8. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 11 
igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

    13/2012. (IV. 27. ) önkormányzati 
          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  

és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
9. Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
               dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi Főjegyző urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni. 
(Szóbeli kiegészítés nincs.) 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a 2011. évre vonatkozó ellenőrzési jelentések elfogadására vontakozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
30/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi ellenőrzési tervének teljesítését, az 

elvégzett ellenőrzésekről készült éves jelentéseket a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
2. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a 2012. évi terv végrehajtása során törekedjen az éves 

ellenőrzési tevékenység még javítandó területeinek az előtérbe helyezésére, a rögzített 
tapasztalatok hasznosítására. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
 
 



 11

10. Beszámoló a 2011. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat 
tájékoztatási feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a 2011. évi kommunikációs stratégiai tevékenységéről, az önkormányzat 
tájékoztatási feladatainak ellátásról szóló beszámoló elfogadására vontakozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
31/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja Nógrád Megye 
Önkormányzata 2011. évi kommunikációs tevékenységéről, az önkormányzat tájékoztatási 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a továbbiakban is fordítson kiemelt figyelmet a kommunikációs 
feladatok végrehajtására, a tájékoztatás új formáinak kialakítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
 
 
11. Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a 

területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a tisztelt képviselőket, hogy az ülésen jelen van a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. képviselője. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a 
területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről szóló határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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32/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 
 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi 
beszámolóját – az előterjesztés mellékleteiben foglaltak alapján – jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
 
12. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi 

beszámolójáról, a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja az Észak-Magyarországi Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, 
a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről szóló határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
33/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális 

Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai, számviteli beszámolóját, a támogatási szerződések 
adatait tartalmazó adatszolgáltatást tartalmazó kimutatást – az előterjesztés mellékleteiben 
foglaltak alapján – jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A közgyűlés a 21/2012. (II. 16.) Kgy. határozat 3. b. pontjával jóváhagyott Észak-Magyarországi 

Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát – az 
előterjesztésben foglalt változással – jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
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13. Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadására  
Előterjesztő: a kuratórium elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
34/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadta a Nógrádi 
Mecénás Alapítvány 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Zsibói Gergely, a kuratórium elnöke  
 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 
 
14. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadására  
Előterjesztő: a kuratórium elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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35/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Sportjáért 
Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Miklián Csilla, a kuratóriumi elnöke 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
 
15.  Javaslat a közgyűlés hivatalal igazgatási szünetének, illetve hivatásetikai alapelveinek és 

etikai eljárásának meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Jelzi, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a közgyűlés hivatala igazgatási szünetének meghatározására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
36/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a 30/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ban foglalt rendelkezésekre – a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala tekintetében 2012. évben 2012. július 23-tól. augusztus 26-ig határozza 
meg az igazgatási szünet időszakát.  
 

2. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza 
meg, illetve módosítsa a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az 
igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a hivatal feladatellátására és a zavartalan 
ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. 
Határidő: 2012. május 15. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a közgyűlés hivatala hivatásetikai alapelveinek és etikai eljárásának 
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
 
37/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező a Nógrád 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelveket. 

 
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a hivatásetikai alapelveket a Közszolgálati Szabályzathoz 

mellékletként csatolja.  
Határidő: 2012. május 15. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
 
16.  Előterjesztés a nyugat-nógrádi vasúthálózattal kapcsolatos intézkedésekről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, az előterjesztés 2012. április 24-én kiküldésre, a hozzá kapcsolódó kiegészítés az ülés előtt 
kiosztásra került. Kéri, hogy az abban foglalt módosításokkal tárgyalja meg a napirendet a testület.  
A közgyűlés ülését megelőzően a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri a 
bizottság elnökét, Szandai József képviselő urat, ismertesse a bizottság döntését. 
 
Szandai József: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság mindkét javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta, 
Borenszki képviselő úr kiegészítésével együtt, amelyet a II. sz. határozati javaslathoz tett.  
 
Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
Szeretné megköszönni a bizottság támogatását. Elmondja, hogy volt egy tüntetés Balassagyarmaton a 
balassagyarmati önkormányzat és a vasutas szakszervezet szervezésében. Országgyűlési képviselők 
írtak levelet, illetve tárgyaltak a minisztérium képviselőjével, dr. Völner Pállal. Úgy gondolja, hogy 
helyesen szögezi le az előterjesztés azt, hogy ennek eddig látható eredménye nem volt.  
Reméli, hogy fel tudnak mutatni – a közgyűlés működésében is – olyan közös ügyeket, 
kezdeményezéseket, amelyeknek kézzel fogható eredménye van. 
 
Gácsi Péter: 
Két hiányosságra hívná fel a figyelmet: a balassagyarmati tüntetésnél a JOBBIK is résztvevő volt, a 
MÁV részéről viszont nem volt ott senki. 
 
Lacsny Péter: 
Vannak olyan „bezárt” vasútvonalak, amelyeknek a megőrzése – véleménye szerint – rendkívül 
fontos. Erre a MÁV figyelmét is fel kellene hívni.   
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Látkóczki Bálint: 
Javasolja, hogy váljon általánossá egy-egy szakterület érintett szakmai szervezeteinek a bizottság vagy 
a közgyűlés ülésére történő meghívása. Egyetért azzal, hogy érdemi intézkedés nem történt a vasúti 
közlekedés csökkenésének megakadályozásával kapcsolatban.  
Támogatja a javaslatot és kéri, hogy egy-két hónap múlva, amikor a változásokról szó lesz és mielőtt 
döntés születik a minisztérium részéről, kapjanak tájékoztatást a közgyűlésen.  
 
Becsó Zsolt: 
Mind Nagy Andor, mind Balla Mihály képviselő úr – érezvén az ügy fontosságát – eljártak ebben a 
kérdésben. Ezt ne tekintsük eredménytelen eljárásnak. Reményei szerint lesznek a jövőben változások.  
2013. év végétől 2014. év elejétől egy új tervezési időszak indul. Az elkövetkező 7 év stratégiai 
kérdéseit 2014. év elején be kell jelenteniük és el is kell indítani.  
További kérdés, észrevétel nincs. 
Jelzi, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a nyugat-nógrádi vasúthálózattal kapcsolatos intézkedéskről, 
felterjesztés a nyugat-nógrádi vasúti közlekedés érdekében tárgyú határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
38/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a nyugat-nógrádi vasúthálózattal 

kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatot. A közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdésében biztosított felterjesztési jogával élve a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, valamint a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez fordul és kezdeményezi, hogy Nógrád megye gazdasági-, társadalmi 
fejlődése érdekében a nyugat-nógrádi térséget érintően kerüljön átgondolásra a vasúti közlekedés, 
lehetőség szerint intézkedjenek a járatritkítás mérséklése érdekében.  

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – a határozat megküldésének útján – forduljon az 1. pontban 

megnevezett illetékes szervekhez. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2012. április 26. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a nyugat-nógrádi vasúthálózattal kapcsolatos intézkedéskről, 
Nógrád megye vasúti közlekedésének fő prioritásként történ ő kiemeléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
39/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a nyugat-nógrádi vasúthálózattal 

kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatot. A közgyűlés hangsúlyozza, hogy Nógrád megye 
vasúti közlekedésének kérdését – a megye gazdasági-, társadalmi fejlődése érdekében – kiemelten 
kezeli. 
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2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fejlesztési elképzelések, koncepciók készítésekor 
Nógrád megye vasúti közlekedésének tárgykörét folyamatosan tartsa napirenden. 

 
3. A közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdésében 

biztosított felterjesztési jogával élve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez fordul és kezdeményezi, hogy 
Nógrád megye Ipoly-völgyi vasúthálózatának - előterjesztésben foglalt -fejlesztési elképzeléseit 
vegyék figyelembe.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés utasítja elnökét – a határozat megküldésének útján – forduljon a 3. pontban 

megnevezett illetékes szervekhez. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
(Varga Krisztina távozott az ülésről.) 
 
17.  Előterjesztés a “Próbáljon szerencsét Hollókőn!”, valamint a Mátraverebély-Szentkút 

kiemelt turisztikai projektek támogatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés 2012. április 24-én került megküldésre. 
A közgyűlés ülését megelőzően a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri a 
bizottság elnökét, Szandai József képviselő urat, ismertesse a bizottság döntését. 
 
Szandai József: 
A bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta mindkét határozati javaslatot. 
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy 95 %-os támogatás intenzitás van. Ez annyiban torzulhat, hogy 
megjelenik gazdasági elem pl.: a szécsényi ÁFÉSZ.  
Elmondja, hogy a 2007-2013. közötti programba sajnos Nógrád megye egyetlen egy kiemelt 
támogatást nem kapott.  
 
Palotai Szilárd: 
Ahhoz, hogy egy kiemelt beruházás érkezzen a megyébe ahhoz valami olyasmit is kell kínálni, amire 
„ide lehet hozni”. A balassagyarmati nyírjesi tavakat hozza fel példának, ott akár egy gyerektábort is 
ki lehetne építeni.  
 
Becsó Zsolt: 
Valakinek el kell ezt indítani. 
 
Lacsny Péter: 
Szeretné emlékeztetni képviselő társait, hogy a közelmúltban megkapták azt az anyagot, amelyet a 
VÁTI készített el, és amely Nógrád megye fejlesztési koncepciójához kapcsolatható, illetve egy 
komplex felmérést tartalmaz.  
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Palotai Szilárd: 
Úgy gondolja, hogy az országgyűlési képviselők bevonásával lehetne rendezni a kérdéseket. 
A megyei közgyűlés, amikor megkezdi a területfejlesztési tanácskozásokat, meghívhatná az 
országgyűlési képviselőket egy egyeztetésre.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Jelzi, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a „Próbáljon szerencsét Hollókőn!” turisztikai projekt 
támogatásáról szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta 
 
40/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Próbáljon szerencsét Hollókőn!” 
turisztikai projekt támogatására vonatkozó javaslatot. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy – a megye 
gazdasági-, társadalmi fejlődése érdekében – kiemelten fontosnak ítéli a pályázat támogatását. A 
közgyűlés utasítja elnökét, hogy e döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumot, a Nemzetgazdasági Minisztériumot, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, 
valamint a főpályázót Hollókő Község Önkormányzatát. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Mátraverebély-Szentkút turisztikai projekt támogatásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
41/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Mátraverebély-Szentkút turisztikai 
projekt támogatására vonatkozó javaslatot. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy – a megye gazdasági-, 
társadalmi fejlődése érdekében – kiemelten fontosnak ítéli a pályázat támogatását. A közgyűlés 
utasítja elnökét, hogy e döntésről – a határozat megküldésével – tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumot, a Nemzetgazdasági Minisztériumot, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, valamint a 
projektgazdát a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartományt. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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- . - 
18. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy a mai napon a Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány - mint a Civil Információs 
Centrum címpályázat nyertese - az ülés előtt kiosztásra került együttműködési szándéknyilatkozat 
megtárgyalására és közgyűlés általi jóváhagyására tett indítványt.  
A dokumentumban rögzített célokkal a leendő együttműködés kereteivel egyetért, fontosnak tartja, 
hogy a megyei közgyűlés a rendelkezésére álló eszközökkel támogassa a megyében működő civil 
szervezetek kezdeményezéseit. Biztos benne, hogy ez rövid és hosszú távon a megye polgárainak az 
érdekét szolgálja. Indítványozza képviselő társainak, hogy a szándéknyilatkozat mellett kiosztott 
határozati javaslat elfogadásával hatalmazzák fel a dokumentáció aláírására.  
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkájával kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
 
Gácsi Péter: 
Javasolja, hogy írjanak kérelmet a Nógrád Volán Zrt-nek azzal kapcsolatban, hogy az autóbuszon ne 
lehessen hangosan hallgatni mobiltelefonon vagy egyéb lejátszón zenét.  
 
Becsó Zsolt: 
Meg fogják kérdezni a vezérigazgató urat, milyen szabályok vonatkoznak a közlekedésben 
résztvevőkre. 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja az együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a Háztartások 
Foglalkoztatásáért Alapítvánnyal tárgyú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
42/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Háztartások Foglalkoztatásáért 
Alapítvánnyal kötendő – a határozati javaslat mellékletét képező - együttműködési szándéknyilatkozat 
aláírására. Utasítja elnökét, hogy az alapítvánnyal történő együttműködésről folyamatosan tájékoztassa 
a közgyűlést.  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 

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


