
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

2. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-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, Melo Ferenc, Nagy-Majdon József, 
Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József, Szandai József, Tisza Attila, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, 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 15 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
(Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 15 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 a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeleteinek felülvizsgálatára, valamint 

módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratának 

módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VIII. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Előterjesztés a megyei önkormányzat területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő 
feladatairól 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Javaslat  a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. 
I. társasági szerződésének további módosítására 
II.  társasági szerződése további módosítással egységes szerkezetbe foglalásának 

elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 
9. 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: 
A közgyűlés a 14/2012. (I. 19.) Kgy. határozatában kialakította álláspontját az Észak-Magyarországi 
Operatív Program 2.2.1-11 Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése című pályázati kiírás tervezetéről 
Nógrád megye vonatkozásában. A kiírás paramétereinek Nógrád megyére történő módosítása 
érdekében – a határozat megküldése útján – az érintett szervek megkeresésre kerültek.  
2012. február 14-én érkezett meg a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős helyettes 
államtitkárától a válasz, melyben arról tájékoztatták, hogy szakértői egyeztetéseket követően olyan 
módosításokra látnak lehetőséget, amelyek a hazai szálláshelyek minőségének javítására irányuló 
stratégiai cél irányába mutatnak. A szálláshelyek fejlesztése olyan területen indokolt, ahol van 
turisztikai vonzerő, amely hosszú távon kiszámítható vendégforgalmat vonz. A paraméterek között az 
attrakciók köréről és a minimálisan elvárt látogatószám csökkentéséről egyeztetéseket folytatnak a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A beérkezett észrevételeket összegezve egyetértettek azon 
javaslattal, hogy új szálláshely létesítése olyan helyszínen is támogatható legyen, ahol a 
vendégforgalom a regisztrált TDM szervezet működési területén eléri az elvárt szintet. Jelezték 
továbbá, hogy kezdeményezték azt, hogy a 2 *-os szállodák, panziók, ifjúsági szálláshelyek és 
kempingek is támogathatóak legyenek. A felhívás tervezetében pozitív változásként említik a 
támogatás mértékének 70%-ra emelését a kis- és középvállalkozások számára. 
 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15  igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta:   
 
18/2012. (II. 16.) 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 1-7. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 

 
Salgótarján, 2012. február 16. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
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2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés február 13-án került megküldésre, melyet az ülés előtt valamennyi bizottság 
megtárgyalt. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Területfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett támogatta. 
 
Lacsny Péter 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    4/2012. (II. 20. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 

(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  12 
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
19/2012. (II. 16.) Kgy. határozat: 

 
 
A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) hatályos szövegét a 
testület 2012. február 16-án elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. február 16. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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- . - 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeleteinek felülvizsgálatára, 
valamint módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a 
közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    5/2012. (II. 20. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

egyes rendeletek módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet végrehajtásával összefüggő 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
20/2012. (II. 16.) Kgy. határozat: 

 
 

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az egyes rendeletek módosításáról szóló 5/2012. 
(II. 20.) önkormányzati rendelettel érintett rendeletek hatályos szövegét foglalja egységes szerkezetbe, 
majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. február 16. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratának 

módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító 
okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    6/2012. ( II. 20.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratának 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító 
okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    7/2012. (II. 20. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VIII. 
számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés kiegészítése február 13-án került megküldésre. Kéri, hogy ezzel együtt tárgyalja meg 
az előterjesztést a testület. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
Elmondja, hogy bár nem érzékelhető, de van egy 1.183 milliós hiány, amivel elfogadják ezt a 
költségvetés módosítást. Előállt az a helyzet, hogy akik a törvényeknek megfelelően gazdálkodtak és 
felelős gazdái voltak az intézményeiknek, azok húzták a rövidebbet. 
 
Becsó Zsolt: 
Sajnos a múltat nem lehet megváltoztatni. 
További kérdés, észrevétel nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról 
(VIII. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    8/2012. (II. 20. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról  
(VIII. sz. módosítás) 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
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6. Előterjesztés a megyei önkormányzat területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő 
feladatairól 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés február 13-án került megküldésre, melyet a Területfejlesztési Bizottság az ülés előtt 
megtárgyalt. Felkéri a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Területfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az 
előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Úgy gondolja, hogy a feladat, amit a megyei önkormányzat megkapott az nem az, amiről elnök úr több 
alkalommal beszélt. Előre jelezte, hogy mennyire megnövekszik majd a megyei önkormányzat súlya, 
szerepe. Az ún. lecsorgó ügyeketek kapták meg ügyintézésre, amihez pénz kell. Úgy lájták, hogy a 
Nógrádi Területfejlesztési Ügynökségnél minden van, csak ez nincs. Kéri, hogy elnök úr tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy ezekhez a feladatokhoz a források meglegyenek. 
A bizottsági ülésen is javasolta, hogy életszerűbb és szakmailag hasznosabb is lenne, hogyha a 
regionális területfejlesztéssel kapcsolatos feladatatokat a Területfejlesztési Ügynökség látná el akkor, 
amikor a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a soros elnök. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Röviden beszámol a főiskola jelenéről és partnerséget ajánl fel a fejlesztési feladatok kimunkálására, 
amit akár egy írásos együttműködési megállapodásban is meg lehetne fogalmazni. 
 
Becsó Zsolt: 
A területfejlesztési törvény átfogó vizsgálata, módosítása, illetve az intézményrendszer felépítése is 
még előttük áll. Az elkövetkező néhány hónapban ez egy fontos kérdés lesz. A MÖOSZ ülésén 
felállítottak egy négy fős operatív csapatot. Ők megkapták a megfelelő kompetenciákat, hogy az 
illetékesek felé eljárjanak és az ezzel kapcsolatos startégiát felépítsék, leegyeztessék és utána 
képviseljék. Ebbe a bizottságba Borsod, Békés, Bács-Kiskun, illetve Nógrád megye képviselteti 
magát. 
Reméli, hogy február 28-áig meglesz az átadás-átvételi megállapodás, elég sok még a nyitott kérdés. 
Javasolta, hogy egy mindenkori soros elnök legyen a három megye esetében a konzultációs fórum 
élén. Ez egy rotáció szerint, meghatározott időre történne. Ezt elfogadta Borsod és Heves megye is. 
Ennek megfelelően az első félévben június 30-ig a Borsod megyei elnök látná el a soros elnöki tisztet, 
második félévben Heves megye és Nógrád megyére 2013. január 1-jétől június 30-ig kerülne sor. 
Értelemszerűen aki éppen a soros elnöki feladatokat ellátja, az ahhoz kapcsolódó hivatal töltené be a 
munkaszervezeti feladatokat. 
Borenszki képviselő úrtól is türelmet kér, a parlament is csak most kezdte el a működését.  
Köszöni Rozgonyi úr partnerségét. 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő 
feladatairól szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
21/2012. (II. 16.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat területfejlesztéssel és 

területrendezéssel összefüggő feladatairól szóló előterjesztést elfogadja. A testület utasítja 
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elnökét, hogy a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, valamint az Észak-Magyarországi 
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum üléseiről, a területfejlesztés és területrendezés 
tárgykörben tett intézkedésekről, hozott döntésekről a testület ülésein soron kívül tájékoztatást 
adjon. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A közgyűlés a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából eredő átadás-átvételt 
jóváhagyólag tudomásul veszti A testület utasítja elnökét, hogy a jogutódlással kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, azokról a Közgyűlést 
szükség szerint tájékoztassa. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3.  
a. A közgyűlés az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódlásából eredő átadás-

átvételt jóváhagyólag tudomásul veszi. A testület utasítja elnökét, hogy a jogutódláshoz 
kapcsolódó kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, azokról a 
soron következő ülésen adjon tájékoztatást. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 
egyeztetések lefolytatását követően a pénzügyi megállapodás szükséges pontjainak átvezetése 
után a végleges dokumentumot aláírja, melyet jóváhagyásra a közgyűlés soron következő ülésére 
terjesszen elő. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

b. A közgyűlés az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. A testület utasítja elnökét, hogy a Szabályzat 
aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2012. február 16. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
22/2012. (II. 16.) Kgy. határozat: 

 
  
 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja – a jelen határozat mellékletét 

képező – Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. 
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A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat hatályosulását kísérje figyelemmel, 
a módosítás szükségessége esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. február 16. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

8. Javaslat  a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. 
I.  társasági szerződésének további módosítására 
II.  társasági szerződése további módosítással egységes szerkezetbe foglalásának 

elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a „Nógrádi Területfejlsztési Ügynökség” Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének további módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
23/2012. (II. 16.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36.) társasági szerződésének – e határozat mellékletét képező – módosításáról 
dönt. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az e határozat mellékletét képező társasági szerződés-módosítás 
aláírására. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2012. február 16. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a „Nógrádi Területfejlsztési Ügynökség” Nonprofit Kft. társasági 
szerződése további módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
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24/2012. (II. 16.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” 
Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) társasági szerződése módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt – e határozat mellékletét képező – változatát. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 
aláírására. 
A közgyűlés felkéri a Kft. ügyvezetőjét a társasági szerződés módosítása, továbbá a cégnyilvántartásba 
történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
 
Salgótarján, 2012. február 16. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
 
9. Egyebek 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkáját érintően kérdése, észrevétele?  
 
Gácsi Péter: 
Jelzi, hogy egy javaslatot szeretne tenni, amit egy levélből olvas fel: 
Egy friss Magyar Tudományos Akadémiai tanulmány szerint az ivóvíz és a termőföld az 
elkövetkezendő időszak stratégiai eszközévé léphet elő. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetének elismert szakemberei több publicisztikával is alátámasztották az Akadémia álláspontját. 
A FAO (tehát az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) 
előrejelzései szinkronban vannak a magyar tanulmányokkal. A felgyorsult társadalmi és demográfiai 
fejlődésnek köszönhetően a világ élelmiszerfogyasztása robbanásszerűen nőtt. Az előrejelzések szerint 
megalapozott az a felvetés, hogy húsz év leforgása alatt egymilliárd tonnával több gabonára lesz 
szükség a világ népességének ellátására. 
Számos országban indultak el folyamatok annak érdekében, hogy a szóban forgó időszakra zavartalan 
élelmiszerellátást tudjanak biztosítani a lakosság számára. Kína és az arab országok a művelhető 
termőföldek hiányát az üzleti- és magántőke segítségével próbálják ellensúlyozni. A földpiacon 
megjelentek a bankok és a tőkeerős külföldi vállalkozók, akikkel szemben a nehéz gazdasági 
helyzetben lévő országok családi gazdaságai semmilyen formában nem tudják felvenni a versenyt. Az 
élelmes befektetők igyekeznek minél több földet megszerezni, a földkérdés már nem csak politikai és 
társadalmi kérdés, hanem a magyarság megmaradásának egyik sarkalatos pontja. 
Magyarországon a mezőgazdasági terület mintegy 6.044.000 hektár, ebből 4.680.000 hektár 
szántóként művelt föld. Az ország területének kétharmada mezőgazdasági terület. Az adatokból 
különösebb magyarázat nélkül megállapítható, hogy Magyarország földrajzi adottságai szerint 
agrárország. Mezőgazdaságunk talpra állítása kitörési pontot jelenthet az egyre mélyülő gazdasági 
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válságban, ennek ellenére hazánk földjeinek csaknem a harmada, Nyugat-Magyarország 
termőföldjeinek pedig több mint a fele külföldi tulajdonban van. A külföldiek gátlástalanul 
kihasználják a jogi kiskapukat, és szinte bekebelezték az Ország termőföldjeit. 
Az érvényben lévő jogszabályok szerint Magyarországon külföldi állampolgár nem vásárolhat 
termőföldet, ezt a rendelkezést az úgynevezett „zsebszerződésekkel” játsszák ki az idegen országokból 
érkező befektetők. A zsebszerződés, mint jogi fogalom ugyan nem létezik, de a kifejezés definíciója 
könnyen meghatározható: 
"Azok az ügyletek, amelyek azt eredményezhetik, hogy a termőföld tulajdonjogát olyan személyek 
szerezzék meg, akiknek a szerzőképessége kizárt, vagy olyan mértékű a termőföldszerzés, amely a 
szerzőképes személyek belföldi tulajdonát képezhető területmértéket vagy aranykorona-értéket 
meghaladja, jogszabályba ütközés miatt semmisek, azaz megkötésüktől fogva érvénytelenek, így 
válthatják ki azt a jogi hatást, amelyet a jog a hasonló, de érvényes szerződésekhez fűz. Így semmis 
például az adásvételi, az opciós és a visszavásárlási, a csere-, az ajándékozási, a tartási vagy az 
életjáradéki szerződés, a házassági vagyonjogi szerződés, a közös tulajdont létesítő vagy megszüntető 
megállapodás, a végintézkedés, a társaság részére teljesített nem pénzbeli hozzájárulás, az 
alapítványrendelés, a társasági likvidációs hányad felosztása, amelynek korlátozásokba ütköző 
termőföldszerzés a hatása.” 
Azaz: a zsebszerződés maga a törvényesített csalás és mutyizás. 
A magyar termőföld elidegenítésének sokféle trükkje létezik. Az osztrák, holland, olasz, szlovén 
gazdák legtöbbször a zsebszerződésekre specializálódott ügyvédi irodák segítségével jutnak hozzá 
"zsíros" magyar földekhez. A maradék területekre pályázó spekulánsok már a spájzban vannak és alig 
várják, hogy lejárjon a 2014-es földmoratórium. 
Elkeserítő, hogy a nyugati határnál földjeinken az osztrák gazdák talajkárosító vegyszerekkel 
megtermelik az adott növényt, majd adó- és vámmentesen kiviszik azt Ausztriába. A vetőmagot és a 
benzint ott veszik, nem alkalmaznak magyar munkaerőt (esetleg feketén), ÁFÁ-t nem fizetnek, a 
termőföldet kizsigerelik. 
Illúzióink ne legyenek, Kelet-Magyarországon ez a jelenség ugyanúgy felütötte a fejét, mint 
Nyugaton, maximum a méretei kisebbek. A gazdálkodók határozottan állítják: nem elég a kőkemény 
törvényi szabályozás, hanem több milliárdos ösztönző támogatásra is szükség lenne a mezőgazdasági 
szektor beindításához. A megoldást az jelenthetné, ha a külföldiek kezén lévő földeket az állam 
visszavenné tulajdonába, majd helyben lakó magyar gazdáknak juttatná kedvezményes áron tartós 
bérletre. Problémát jelent ugyanakkor, hogy hiába jött létre a Nemzeti Földalap, hiába van tavaly ősz 
óta elővásárlási joga az államnak, ha az ország súlyos gazdasági helyzetére való hivatkozással nem él 
vele. 
Javasolja a közgyűlésnek egy ideiglenes bizottság létrehozását, melynek kiemelt feladata szűkebb 
hazájuk, Nógrád megye termőföldjeinek hatékonyabb jogi és erkölcsi védelme, a megye lakosságának 
tájékoztatása a földek elherdálásának veszélyeiről, konferenciák szervezése gazdák, szakemberek és 
politikusok részvételével. Főjegyző úr segítségét kérné abban, hogy jogilag mennyire kivtelezhető ez. 
 
Barna János Béla: 
Véleménye szerint Nógrád megyében külön szabályokat erre nem tudnak hozni. A zsebszerződést 
jogilag lehetetlen megfogni. A növénytermesztés és az állattenyésztés az elmúlt két évben már 
nyereséges. Nem akar senki termőföldet eladni. Az új viziközmű törvény elősegíti az állam szerepének 
hangúlyozását. Elmondja, hogy 60.000 hektárnyi földterületet fognak magyar tulajdonsoknak kiadni 
az országban. Nógrád megyében nem jellemző, hogy a termőterületeket küldföldiek „birtokolják”. 
Személyes meglátása szerint nem jelent megoldást egy bizottság létrehozása. 
 
Palotai Szilárd: 
Ez az egész nem arról szól, amit alelnök úr elmondott. Itt arról lenne szó, hogy felvállal-e a közgyűlés 
– a javaslat alapján – egy olyan munkát, ami esetleg segítené a térségben azoknak az embereknek, 
vagy vállalkozóknak a mindennapjait, akik esetleg nem jutnak hozzá közösségi fórumokhoz. A nógrád 
megyei termőföldek védelme a cél.  
A területfejlesztésről szóló előterjesztéshez véleményként elmondja, hogy maximálisan egyetértenek a 
megyei közgyűlés hozzáállásával.  
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Problémaként veti fel a diósjenői elágazótól a dejtári elágazóig tartó útszakasz állapotát, illetve a 
közútkezelő hanyagságát. Kéri elnök úrtól, hogy a megyében lévő hatóságok felé ezeket az 
észrevételeket tegye meg. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Támogatható gondolatnak tartja a Gácsi képviselő úr által elmondottakat, de úgy véli, hogy a megyei 
közgyűlésnek erre nincs hatásköre. Azt javasolja, hogy a Kormányhivatalon belül működő 
agrárszervezetet kérjék fel, hogy tartson erről tájékoztatást és ennek függvényében induljanak el. 
Semmiképpen ne kezdjenek maguktól egy olyan területet felszínre hozni, ami nem jelent meg 
problémaként és nem az ő kompetenciájuk. 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy mind az SZMSZ, mind az önkormányzati törvény lehetőséget ad arra, 
hogy a testület ideiglenes bizottságot alakítson bizonyos kérdésekben. Felhívja a figyelmet arra, hogy 
az új Ötv-ben nem csak a területfejlesztési feladatok, hanem az ún. vidékfeljlesztési feladatok is 
szerepelnek. Azt kell mérlegelni, hogy ez a felvetés belefér-e a vidékfejlesztési feladatok körébe. 
Egyébiránt ez a kérdéskör a Területfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.  
 
Palotai Szilárd: 
Elmondja, hogy nem hangzott el tőlük az, hogy másoktól átvállaljanak feladatot. Úgy érzi, hogy nekik 
kellene megkeresniük az embereket, mert polarizálva élnek főleg itt Nógrád megyében.  
 
Lacsny Péter: 
Véleménye szerint olyan problémát vetett fel Gácsi képviselő úr, amivel országos szinten is kellő  
módon foglalkoznak. Azt javasolja, hogy a bizottság létrehozását gondolják át és a következő 
közgyűlésre vigyék be.  
 
Becsó Zsolt: 
Nem csak a területfejlesztési, hanem az önkormányzati törvény is módosult. Területi 
önkormányzatként lettek meghatározva, de van egy kitétel, ami beépítésre került a megyei 
önkormányzatok feladatai közé, ez pedig: a vidékfejlesztés. Ez tartalommal még nem került kitöltésre. 
Azt javasolja, hogy a Területfejlesztési Bizottság, mint szakbizottság, foglalkozzon ezzel a 
kérdéskörrel a következő ülésén, akár néhány meghívott személy bevonásával. Valamilyen 
iránymutatást fogalmazzanak meg a közgyűlés felé, amit ő is tud képviselni egyrészt a MÖOSZ-on 
belül, másrészt a Vidékfejlesztési Minisztérium irányába. 
Az elmúlt évek folyamán mindig foglalkoztak a közút kérdésével, ez most is így volt. Amennyire lehet 
próbáltak felkészülni az időjárási viszonyokra. Természetesen mindenkit be fognak számoltatni. A 
lehetőség adott arra is, hogy ha kéri képviselő úr, akkor hivatalosan megkérik az érintetteket, hogy 
adjanak választ az itt felvetett kérdésekre.  
 
Megkérdezi Gácsi Péter és Palotai Szilárd urakat, hogy az általuk felvetett javaslatokra megoldásként 
el tudják-e fogadni az elmondottakat? (A képviselő urak egyetértettek elnök úr indítványával.) 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a következő közgyűlés áprilisban lesz. Márciusban ünnepi ülést tartanak 
Héhalom település önkormányzatával közösen.   
További kérdés, észrevétel nincs. 
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 

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


