
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

4. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 6-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Bognár 
Ferenc, Borenszki Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, 
Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József (az 1. sz. napirendi ponttól), Szandai József, 
Tisza Attila, Varga Krisztina a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, 
dr. Barta László főjegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. Külön köszöntöm Dr. Takács Tibor 
dandártábornok, ORFK bűnügyi főigazgató, Országos Rendőrfőkapitány-helyettes urat, Dr. nagy 
László r. alezredes, mb. főkapitány urat, valamint Némedi Gábor r. ezredes urat. 
Kéri a megjelenteket, hogy egy perces néma csenddel emlékezzenek meg Tömör Józsefnéről, Rétság 
Város jegyzőjéről, aki egy tragikus autóbalesetben vesztette életét.  
 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 14 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet az alábbi kiegészítéssel együtt tárgyalja meg:  
Kéri, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót – a Közmeghallgatás egyéb témáitól eltérően – 
a 2. napirendi pont előtt tárgyalja meg a testület. 
 
11. sz. napirendi pontként „Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
I. veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat kiegészítésére 
II. 21/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosításának 
kiegészítésére 
III. 22/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosítással 
egységes szerkezetének kiegészítésére” c. előterjesztés kerüljön megtárgyalásra. A további napirendi 
pontok száma értelemszerűen változik. 
 
A 12. ,,Egyebek”, valamint a 13. ,,Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és 
díjak adományozására” című napirendi pontokat javasolja a Közmeghallgatás előtt megtárgyalni. 
 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
 
(Más javaslat, kiegészítés nincs).  
Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezésére  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 

 
− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében 

végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Nagy László r. alezredes, mb. rendőrfőkapitány 
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2. 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 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4.  Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési feltételeit tartalmazó – 
megállapodások módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

5. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló 

alkotói pályázat kiírására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről, annak társadalmasításáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

11. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

I. veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat kiegészítésére 
II.  21/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosításának 

kiegészítésére 
III.  22/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosítással 

egységes szerkezetének kiegészítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

12. Egyebek 
 

Zárt ülés keretében: 
 
13. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységéről, kiemelten a 
foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében 
Előterjesztő: Tamási Ildikó, a Munkaügyi Központ vezetője 
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− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről 

Előterjesztő: Varga Béla ügyvezető igazgató 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2012. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Surján Orsolya megyei tisztifőorvos 

- . - 
A mai ülés egyben Közmeghallgatás is. A Közmeghallgatás során az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 5 perc időtartamban szólalhatnak fel. A Közmeghallgatáson elhangzott 
javaslatokról – amennyiben a közgyűlés a helyszínen azonnal dönteni nem tud – a javaslatot a 
feladatköre szerinti bizottságnak adja ki megtárgyalásra. A közgyűlés a javaslatról a bizottsági 
vélemény ismeretében a soron következő ülésén dönt. Amennyiben a javaslat nem tartozik a megyei 
közgyűlés feladat- és hatáskörébe, azt a közgyűlés elnöke az illetékes szervnek 15 napon belül 
továbbítja, és az áttételről a javaslattevőt tájékoztatja.  
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. május 28-ai ülésén Lacsny Péter képviselő úr jelezte, hogy a 
SZMSZ 26. §-a alapján napirend előtti hozzászólás keretében kíván szólni. Megadja a szót a képviselő 
úrnak. 
 
Lacsny Péter: 
Rövid megemlékezést tart a Trianoni békeszerződés aláírásának 93. évfordulóját érintően.   

Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Nógrád megye rendőrségi szervezeteibe tartozó kiemelkedően 
eredményes munkát végzettek elismeréseként 7 rendőrségi alkalmazott részére elismerés átadása 
következik.  
Elismerésben részesült:  

Bozó Cecília r. főtörzszászlós, Bátonyterenyei Rendőrkapitányság nyomozója 
Juhász Ferenc r. főtörzsőrmester, a Szécsényi Rendőrkapitányság bűnügyi technikusa 
Kojnok Enikő r. alezredes,  Salgótarjáni Rendőrkapitányság Hivatalának kiemelt főelőadója 
Sütő Andrea, a Pásztói Rendőrkapitányság több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottja 
Szakál Éva, a Rétsági Rendőrkapitányság több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottja 
Szondy Krisztián r. főtörzszászlós, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Előkészítő csoportjának 
vezetője 
Tóth Ádám r. százados, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő osztályának kiemelt 
főnyomozója. 

 
(Elismerés átadása után) 
 
1. Javaslat Nógrád megye rendőrf őkapitánya kinevezésének véleményezésére  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 
Becsó Zsolt: 
A meghívóval együtt megküldésre került a napirendhez kapcsolódó előterjesztés.  
Tájékoztatja a testületet, hogy dr. Nagy László rendőr alezredes úr nyilatkozott, hogy hozzájárul a 
napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához.  
Megkérdezi Dandártábornok urat, hogy van-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése?   
 
Dr. Takács Tibor: 
Szóbeli kiegészítésében röviden ismerteti dr. Nagy László rendőr alezredes úr életútját.  
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a tájékoztatót. Felkéri dr. Nagy László rendőr alezredes urat, hogy röviden ismertesse 
életútját és szakmai elképzeléseit.  
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dr. Nagy László:  
Kiegészítésében elmondja, hogy őszinteséget, nyíltságot, együttműködést ígér, amely szilárd szakmai 
alapokon nyugszik. Megköszöni Némedi Gábor ezredes úr munkáját.  
 

Becsó Zsolt: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri a bizottság 
elnökét Lacsny Pétert képviselő urat ismertesse a bizottság álláspontját. 
 

Lacsny Péter: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 

Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Borenszki Ervin: 
Úgy tudja, nincs rá példa az elmúlt húsz évben, hogy Nógrád megyéből más megyei rendőr-
főkapitányság élére vagy országos rendőri vezetőnek távozott volna helyi rendőrségi erő. Dr. Takács 
Tibor dandártábornok úr felé kérdése, lát-e a jövőben arra lehetőséget, hogy a fent említett irányba, 
illetve arra nézve, hogy a megyei rendőr-főkapitány posztja helyi rendőr által kerüljön betöltésre, 
elmozdulás történjen. 
 

Becsó Zsolt: 
Hét megyei rendőr főkapitánnyal működött együtt, amióta a megyei közgyűlésben dolgozik, akik 
közül öten a Nógrád megyei kapitányi székből sokkal magasabb pozícióba, vagy másik kapitányság 
élére kerültek. Nógrád megyei születésű rendőröket, akik más megyei kapitányság élére vagy az 
ORFK, BRFK vezetői szintre kerültek, szintén lehetne sorolni.  
 

Dr. Takács Tibor: 
Az nem baj, ha azért nem mennek el a megyéből a rendőrök, mert szeretnének itt maradni.  
 

Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád megye rendőrf őkapitánya kinevezésének véleményezéséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján támogatja Dr. Nagy László rendőr 
alezredesnek a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.  
Utasítja elnökét, hogy a testület döntéséről az országos rendőrfőkapitányt tájékoztassa. 
Határidő: 2013. június 6. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A közgyűlés megköszöni Némedi Gábor rendőr ezredesnek a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság megbízott vezetőjeként végzett példamutató, kiváló munkáját. Felkéri elnökét, 
hogy az érintettnek levél útján tolmácsolja a testület köszönetét.  
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
 

25/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének 
véleményezése 
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− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Nagy László r. alezredes, mb. rendőrfőkapitány 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi Dr. Nagy László főkapitány urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Dr. Nagy László:  
A beszámolóban leírt eredményeken még javítani fognak. Kéri a beszámoló elfogadását, munkájuk 
támogatását.  
 
Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Borenszki Ervin: 
Jelzi, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete nem egészen azonos a beszámolóban foglaltakkal. 
Ebbe illeszkedik bele az, ami az anyagban pozitív jelzésként szerepel, miszerint a kábítószerrel való 
visszaélés, illetve annak felderítettsége jelentős előrelépést mutat, ugyanakkor azt érzékeli, hogy 
nagyon könnyű hozzájutni bárhol.  
A másik ilyen dolog, a tűzifa lopások ügye. Ez több irányból is irritálja azokat az embereket, akik 
megvásárolják a tűzifát, azért, mert nagy károkat okoznak a magánerdő tulajdonosoknak és az állami 
erdő tulajdonosának is.  
A harmadik dolog a betöréses lopások. Balassagyarmaton él, ott az elmúlt évben nála is volt egy ilyen 
kísérlet, az általa lakott utcában három helyen történt betöréses lopás. Ezek mind olyan dolgok, 
amelyek a szubjektív biztonságérzetet rombolják.  
A kis településeket érinti a körzeti megbízottak munkája, jelenléte. Úgy tudja, elég sok a vezénylés és 
a falvak lakói nem érzékelik a járőrök mindennapos, megnyugtató jelenlétét a körzeti megbízottak 
feszített munkatempójának következtében.  
Kérdése, nem talált adatot arról, hogy a megyei rendőr-főkapitányság állományi létszáma jelenleg 
mennyi és a 2008-as integráció óta hogyan változott? 
 
Palotai Szilárd: 
A statisztikák javuló tendenciát mutatnak, ami dicséretes, viszont hiányolja a nagyobb utcai, – 
elsősorban gyalogos – rendőri jelenlétet.  
Az elmúlt 1-2 évben túlzónak tartja azt a rendőri jelenlétet, amely egyes politikai megmozdulásokat 
kísér. A „túlintézkedés” visszafogását kéri.  
 
Becsó Zsolt: 
Válaszadásra megadja a szót Dandártábornok úrnak. 
 
Dr. Takács Tibor: 
A szubjektív biztonságérzettel kapcsolatos felvetésre elmondja, tavaly minden önkormányzat számára 
kérdőív került kiküldésre a rendőrség megítéléséről, ennek kivizsgálása megtörtént, a kapott 
eredmények korrigálása folyamatban van.  
A falopások ügyében elmondja, a megye nagyon jól teljesít az ilyen ügyek felgöngyölítésében.  
A rablás felderítése országos szinten kiemelkedő a megyében.  
A létszám kapcsán elmondja, hogy a 2008. évi határőrséggel kapcsolatos integráció nem azt jelentette, 
hogy mindenhol megmaradt a létszám, csupán egy humánus magatartás volt az, hogy a létszámok 
egybeolvadtak. Sajnálatos módon azonban ez a létszám leapadt, mert nem volt rá költségvetés, tehát a 
rendőrség létszáma nem növekedett és ezt a helyzetet kezelni kell. A létszámelosztás folyamatos 
vizsgálat tárgyát képezi. A készenléti rendőrség az ország gócpontjaiban tud segíteni, a közterületen 
időszakonként megjelenve. 
A rendezvényen történő rendőri megjelenés nagyon vitatható, de az, az adott feladat végrehajtásával 
megbízott parancsnok felelőssége. 
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Némedi Gábor: 
A kábítószerrel összefüggő kérdésre válaszolva elmondja, hogy Nógrád megyében minden 
kábítószerfajtát meg lehet vásárolni, ami az országban jelen van és hamarabb is megjelenik a 
megyében, mint az ország többi részén, de ez a szomszédos Szlovák Köztársaságnak „köszönhető”, 
mert ott teljesen más a kábítószertörvény, mint Magyarországon. 
2010 óta van egy bizonyos „C” lista a magyar jogalkalmazásban, amelyre olyan drogok kerültek fel, 
amelyek a többi európai országban „nyugodtan fogyaszthatók”, mert nincs büntetőjogi 
konzekvenciája, míg Magyarországon ezek a „dizájner” drogok felkerültek a tiltólistára és a rendőrség 
büntetőeljárást kezdeményez a terjesztőkkel szemben. 
Változott a drogstratégia és a rendőrség hozzáállása is, továbbá az életbelépő új büntető 
törvénykönyvvel pedig a fogyasztók büntethetők, és a terjesztőkre is szigorúbb konzekvenciák 
vonatkoznak.  
A falvakban történő tűzifa lopásokra reagálva elmondja, hogy a rendőrség elég jó hatékonysággal 
deríti fel a tűzifa tolvajokat és eljárás alá vonja őket.  
A betöréses lopásokra Balassagyarmat vonatkozásában elmondja, hogy az Országos Rendőr-
főkapitányság vezetője elrendelte, hogy minden megyeszékhelyű városban kötelező a gyalogos járőr. 
Nógrád megye anélkül, hogy erre utasítást kapott volna – mivel észlelték Balassagyarmat 
belvárosában a problémát –, saját hatáskörben gyalogos járőrt állítottak szolgálatba.  
A rendezvénybiztosításoknál a szakmai protokollok írják elő, hogy amennyiben be van jelentve a 
rendezvény, a rendőrségnek ahhoz képest megfelelő rendőri tartalékot és rendőri erőt kell biztosítani. 
 

(dr. Rozgonyi József megérkezett az ülésre, a közgyűlés 15 fővel folytatta munkáját.) 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen és 2 tartózkodó 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a 
közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Egyben 
megköszöni a főkapitányság 2012. évben végzett áldozatos, színvonalas és eredményes munkáját. 
 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
 
2. 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: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére 

26/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről 
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készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról szóló határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

   
 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-335 sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 

 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy – a területi nemzetiségi 
önkormányzatok bevonásával – gondoskodjon a ,,Vitanap – a Nógrád megyében élő nemzetiségek 
helyzete beszámolójuk alapján” elnevezésű  program – legkésőbb a közgyűlés decemberi ülésére 
történő – megfelelő előkészítéséről. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
3.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról 
(II. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    9/2013. (VI. 7.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról  
(II. sz. módosítás)  

 
 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 

27/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: 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 
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4. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési feltételeit tartalmazó – 
megállapodások módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. június 3-
ai, a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. május 29-ei ülésén megtárgyalta az 
előterjesztést, és azt mindkét képviselő-testület elfogadta. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az 
önkormányzat működési feltételeit tartalmazó – megállapodás módosítására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatáról és a 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, 2012. február 2-án kötött megállapodás módosítását 
– a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét 
annak aláírására. 
Határidő: 2013. június 6. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az 
önkormányzat működési feltételeit tartalmazó – megállapodás módosítására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatáról és a 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, 2012. február 2-án kötött megállapodás módosítását 

28/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési 
feltételeit tartalmazó – megállapodás módosítása 

29/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési 
feltételeit tartalmazó – megállapodás módosítása 
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– a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét 
annak aláírására. 
Határidő: 2013. június 6. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 
 
5. 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: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    10/2013. (VI. 7.) 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 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 15 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

 
 

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 2013. június 6-án 

30/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet módosításával összefüggő 
intézkedések 
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elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján 
tegye közzé.  
Határidő: 2013. június 14. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
6. Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés kiegészítése 2013. június 4-én került megküldésre, kéri, hogy a határozati javaslatokat 
ennek megfelelően tárgyalja meg és fogadja el a testület. 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri a bizottság 
elnökét Lacsny Péter képviselő urat ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Lacsny Péter: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság mindkét határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta.  
 

(Meló Ferenc és Barna János Béla elhagyta az üléstermet, a közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját.) 
 

Becsó Zsolt: 
Felveti, hogy a szavazás – tekintettel arra, hogy az előterjesztés 39 határozati javaslatot tartalmaz –, 
olyan módon történjen, hogy a szavazás megkezdése előtt megkéri a képviselőket, hogy jelezzék, mely 
határozati javaslattal nem értenek egyet, ezekről külön-külön szavazás történjen, míg az összes többi 
határozati javaslatot „csomagban” szavazza meg a közgyűlés. Jelzi, hogy a parlamentben is így 
történik a szavazás.  
 
dr. Barta László: 
Tudomásul veszi elnök úr javaslatát egyúttal jelzi, hogy az elnök úr által felvetett szavazási eljárás 
jogszabálysértő. Több okból is aggályosnak tartja ezen eljárási módot tekintettel arra, hogy a beérkező 
kérelmeket egyedi kérelmekként kell kezelni, de természetesen amennyiben a közgyűlés úgy dönt, a 
szavazás ilyen módja technikailag megoldható.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi főjegyző úrtól, hogy jól érti-e hogy az ún. „csomagban” való szavazás törvénysértő? 
 
dr. Barta László: 
Határozott álláspontja, hogy az ügyekben külön-külön kell határozatot hoznia a testületnek. Nem 
ismer semmilyen olyan jogszabályi vagy SZMSZ-beli felhatalmazást, amely legitimizálná az elnök úr 
által javasolt szavazási eljárást, de ettől függetlenül, amennyiben a testület úgy dönt, lehetősége van 
„csomagban” szavazni, de kijelenti, hogy véleménye szerint ez nem lenne jogszerű.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Az előterjesztés 39 határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsátok szavazásra. 
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Szavazásra bocsátja az I. sz., a Veres Pál Polgári Egyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Veres Pál Polgári 
Egyesület részére „Mikszáth Népe” juniális megrendezésének 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Reménység Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Reménység 
Alapítvány részére Kanyó Zsolt paralimpikon versenyeken való részvételének 50.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége részére a Pofosz Nógrád Megyei Szervezete céljainak megvalósítására 75.000 Ft-
os támogatásáról dönt. 

31/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Veres Pál Polgári Egyesület támogatása 

32/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Reménység Alapítvány támogatása 

33/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása 
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A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV. sz., a Gyermekekkel a Természetért Egyesület támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Gyermekekkel a 
Természetért Egyesület részére 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az V. sz., a Vitalitás Sportegyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal (1 képviselő nem szavazott) elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Vitalitás 
Sportegyesület részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

34/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Gyermekekkel a Természetért Egyesület 
támogatása 

35/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Vitalitás Sportegyesület támogatása 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a VI. sz., a Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Magyar Vidék 
Országos ’56-os Szövetség által a Nógrád Megyei Szervezet részére 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a VII. sz., a „Kéz a Kézben” Egyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a „Kéz a Kézben” 
Egyesület részére 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a VIII. sz., a Csécse Településért Egyesület támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Csécse 
Településért Egyesület részére 40.000 Ft-os támogatásáról dönt. 

36/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetség 
támogatása 

37/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a „Kéz a Kézben” Egyesület támogatása 

38/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Csécse Településért Egyesület támogatása 
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A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IX. sz., a Nádújfaluért Baráti Egyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Nádújfaluért 
Baráti Egyesület részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a X. sz., a Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Pásztói Muzsla 
Néptánc és Hagyományőrző Egyesület részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 

39/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nádújfaluért Baráti Egyesület támogatása 

40/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző 
Egyesület támogatása 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XI. sz., a Salgótarjáni Polgári Kör támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Salgótarjáni 
Polgári Kör részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XII. sz., a Kakuk Lovasudvar Sport Egyesület támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Kakuk 
Lovasudvar Sport Egyesület részére 75.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XIII. sz., a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Tehetséges 
Pásztói Gyermekekért Alapítvány részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
 

41/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Salgótarjáni Polgári Kör támogatása 

42/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Kakuk Lovasudvar Sport Egyesület támogatása 

43/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány 
támogatása 
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A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XIV. sz., a Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Tar Lőrinc Baráti 
Kör Közhasznú Egyesület részére 75.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XV. sz., a Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Muzsikál az Erdő 
Alapítvány részére 50.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

44/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület 
támogatása 

45/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatása 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XVI. sz., az Athéné Alkotó Kör támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére az Athéné Alkotó 
Kör részére 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XVII. sz., a Dornyay Sportegyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Dornyay 
Sportegyesület részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XVIII. sz., a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos 
Szövetsége támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Nyugdíjasklubok 

46/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: az Athéné Alkotó Kör támogatása 

47/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Dornyay Sportegyesület támogatása 

48/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” 
Országos Szövetsége támogatása 
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és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége részére a Nógrád Megyei Szervezet 50.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XIX. sz., a Mikszáth Kálmán Társaság támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Mikszáth Kálmán 
Társaság részére 25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XX. sz., a Rimóci Ifjúsági Egyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Rimóci Ifjúsági 
Egyesület részére 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

49/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Mikszáth Kálmán Társaság támogatása 

50/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Rimóci Ifjúsági Egyesület támogatása 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXI. sz., a Balassi Bálint Asztaltársaság támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Balassi Bálint 
Asztaltársaság részére 25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXII. sz., a Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Dél-Nógrádi 
Települések Pásztói Egyesülete részére az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi 
Szervezetének (Pásztó) 25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXIII. sz., a Nyugállományúak Egyesülete támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
 
 
 
 

51/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Balassi Bálint Asztaltársaság támogatása 

52/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete 
támogatása 
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a 
Nyugállományúak Egyesülete részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXIV. sz., a Ceredi Lovassport Egyesület támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Ceredi 
Lovassport Egyesület részére 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXV. sz., a Gaál István Egyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Gaál István 
Egyesület részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
 

53/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nyugállományúak Egyesülete támogatása 

54/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Ceredi Lovassport Egyesület támogatása 

55/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Gaál István Egyesület támogatása 
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A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(Meló Ferenc visszaérkezett az ülésterembe, a közgyűlés 14 fővel folytatta munkáját.) 
 
 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXVI. sz., a Bánya -Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi 
Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Bánya- Energia- 
és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága részére a 
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Nyugdíjas Alapszervezete céljainak megvalósításának 25.000 
Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXVII. sz., a Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egyesület 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Cserhát-Ipoly 
Környezet és Természetvédelmi Egyesület részére 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
 
 

56/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Bánya- Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezeti Bizottsága támogatása 

57/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi 
Egyesület támogatása 
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A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXVIII. sz., a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Medvesalja 
Caritas Közhasznú Alapítvány  részére a 15. Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének 
30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXIX. sz., a Zagyvaforrás Egyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Zagyvaforrás 
Egyesület részére 25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

58/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány 
támogatása 

59/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Zagyvaforrás Egyesület támogatása 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXX. sz., a Magyar Rákellenes Liga támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Magyar 
Rákellenes Liga részére a Salgótarjáni Alapszervezet 25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXI. sz., a Pásztói Sakk Egyesület támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Pásztói Sakk 
Egyesület részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXII. sz., a Nógrád megyei Sportági Szakszövetség támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Nógrád Megyei 
Sportági Szakszövetség által az 1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága emlékfutás 
megrendezésének 50.000 Ft-os támogatásáról dönt. 

60/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Magyar Rákellenes Liga támogatása 

61/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Pásztói Sakk Egyesület támogatása 

62/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség 
támogatása 
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A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXIII. sz., a Salgótarjáni Erdély-Kör támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Salgótarjáni 
Erdély-Kör részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 

(Barna János Béla visszaérkezett az ülésterembe, a közgyűlés 15 fővel folytatta munkáját.) 
 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXIV. sz., a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Szent Mihály 
Római Katolikus Plébánia részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
 
 
 
 

63/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Salgótarjáni Erdély-Kör támogatása 

64/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia 
támogatása 
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A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXV. sz., a Római Katolikus Plébánia (Buják) támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Római Katolikus 
Plébánia (Buják) részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXVI. sz., a Duci Csapat Társadalmi Szervezet támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Duci Csapat 
Társadalmi Szervezet részére 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

65/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Római Katolikus Plébánia (Buják) támogatása 

66/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Duci Csapat Társadalmi Szervezet támogatása 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXVII. sz., a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Salgótarjáni 
Néptáncművészetért Közalapítvány részére Kubinyi Júlia cd elkészítésének 40.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXVIII. sz., a Dorogházáért Közalapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Dorogházáért 
Közalapítvány részére Bakos Galamos János Dorogháza történetét bemutató könyve 
megjelentetésének 25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

67/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány 
támogatása 

68/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Dorogházáért Közalapítvány támogatása 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a XXXIX. sz., a Karancslapujtőért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Karancslapujtőért 
Alapítvány részére a Kastélykert Óvoda eszközbeszerzéseinek 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 
annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
- . - 

 

7. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

 

Becsó Zsolt: 
A pontosított előterjesztés 2013. június 4-én került megküldésre, kéri, hogy ezzel együtt tárgyalja meg 
és fogadja el az előterjesztést a testület.  
Tájékoztatja a testületet, hogy Barna János Béla, Borenszki Ervin, dr. Barta László,  
Gácsi Péter, Varga Krisztina nyilatkozott, hogy hozzájárul a napirendi pont nyílt ülésen történő 
tárgyalásához.  
Jelzi, hogy a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása név szerint történik. 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri a bizottság 
elnökét Lacsny Péter képviselő urat ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Lacsny Péter: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság a határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jelen ülésén a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 
megválasztása előtt Barna János Béla, Borenszki Ervin, Gácsi Péter és Varga Krisztina bejelentette 
személyes érintettségét. Indítványozza, hogy a testület az érintetteket ne zárja ki a döntéshozatalból.  
 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület 15 igen szavazattal az érintetteket nem zárta ki a döntéshozatalból és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

 
 

69/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Karancslapujtőért Alapítvány támogatása 
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A közgyűlés Barna János Bélát, Borenszki Ervint, Gácsi Pétert, valamint Varga Krisztinát a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése, 

valamint a közgyűlés és szervei szervezeti szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-

a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 

A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban. 

Határidő: azonnal 

Felelős:Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatok egyenként történő szavazásra 
bocsátása után megállapítja, hogy a testület Barna János Bélát a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 
elnökévé 15 igen szavazattal; Borenszki Ervint a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság alelnökévé 
14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; dr. Barta Lászlót a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 
tagjává, egyben titkárává 15 igen szavazattal; Gácsi Pétert a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 
tagjává 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; Varga Krisztinát a Nógrád Megyei Értéktár 
Bizottság tagjává 15 igen  szavazattal megválasztotta.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat egészét, melyet a testület 15 igen  szavazattal 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottságot a következők szerint hozza létre: 
 
 

név tisztsége 
Barna János Béla elnök 
Borenszki Ervin alelnök 
dr. Barta László tag/titkár 

Gácsi Péter tag 
Varga Krisztina tag 

 
 

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot. 
Határidő: 2013. június 14. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

70/A/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: személyes érintettség bejelentése 

70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozása, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 
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3. A közgyűlés a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a határozat melléklete szerint fogadja el. 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel a Bizottság működését. Amennyiben 
indokoltnak látja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, tegyen rá javaslatot. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke, valamint a főjegyző 
véleményét, a Bizottság működését, illetve a felmerült költségeket is figyelembe véve – legkésőbb a 
testület decemberi ülésére – terjessze a közgyűlés elé a Bizottság 2014. évi munka-és pénzügyi tervét. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság Szakmai Munkacsoportjának 
(a továbbiakban: Munkacsoport) tagjai felkéréséről gondoskodjon és ennek megtörténtéről első 
alkalommal a testület 2013. szeptemberi ülésén, majd ezt követően szükség szerint adjon tájékoztatást.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. A Bizottság és a Munkacsoport működésével összefüggésben 2013-ban felmerülő költségeket a 
megyei önkormányzat, illetve a hivatal költségvetése biztosítja.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – amennyiben indokolt – a feladat ellátásával kapcsolatos 
költségvetés módosítására vonatkozó javaslatát a 2013. szeptemberi ülésére terjessze be.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 

8.  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének 
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
 

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. §-aiban foglalt rendelkezésekre – a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
tekintetében 2013. évben július 22-től augusztus 25-ig határozza meg az igazgatási szünet időszakát.  

 

71/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
igazgatási szünetének meghatározása 
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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: 2013. június 21. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
9. Javaslat a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak 

szóló alkotói pályázat kiírására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás 
diákjainak szóló alkotói pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, 
Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló alkotói pályázat kiírásával. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjanak: 

a) az alkotói pályázat felhívásának elkészítéséről, közzétételéről, 
b) a szakmai zsűri tagjainak felkéréséről, 
c) a pályázat eredményhirdetésének az ez évi Nógrádi Megyenapon történő megtartásáról, 
d) a tanulmányút előkészítéséről, lebonyolításáról, 
e) továbbá minden – a pályázat és tanulmányút – sikeres megszervezése érdekében 
    szükséges intézkedések megtételéről. 

Határidő: folyamatos, szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző          
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 

10. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről, annak 
társadalmasításáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

72/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád 
megye középiskolás diákjainak szóló alkotói pályázat 
kiírása                                                                                                                                                       
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Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a tisztelt közgyűlést, hogy a napirendi vita megkezdés előtt levetítésre kerül egy 13 
perces összefoglaló film, mely az elmúlt hetekben megrendezésre került ,,workshopok” alkalmával, 
valamint az ebben az időszakban lezajlott területfejlesztési munkafázisok bemutatása céljából készült. 
Mindemellett elkészült egy kb. 60 perces film is, amely részletekbe menően ismerteti az elmúlt hetek 
munkáját, és előrevetíti a még előttünk álló feladatok várható nagyságrendjét. Mindkét film feltöltésre 
kerül a nogradtv.hu internetes felületre. Egyúttal itt ragadja meg az alkalmat, hogy tájékoztassa 
képviselő-társait a 2013. június 26-án (szerda) megrendezésre kerülő nagyszabású konferenciáról, 
melynek fókuszában a területfejlesztési koncepció elkészítése eddigi munkafázisainak lezárása, 
valamint a programalkotási időszak megnyitása áll. Természetesen a rendezvényre a meghívók a 
képviselők részére is megküldésre kerülnek.  
 
(Filmvetítés után) 
 
Becsó Zsolt: 
Összefoglalóan elmondja, hogy elkészült egy lista, amelyben feltüntetésre kerül, hogy az egyes 
megyékhez – az összességében 18 megyére biztosított 450 milliárd Ft-os fejlesztési forrás – milyen 
mértékben kerül leosztásra. Nógrád megyét érintően a listában 20 milliárd Ft van előirányozva, ez azt 
jelenti, hogy jelentősebb fejlesztési forrással fog bírni a következő 7 éves tervezési időszakban a 
megye. Ez az összeg bővülni fog a megyei jogú városok részére meghatározásra kerülő forrással, 
illetve a vidék és térsége, LEADER közösségek és az ágazati szinten rendelkezésre álló források 
összegeivel.  Elsősorban gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó programokat kell elindítani, amelyek 
ténylegesen szolgálni fogják Nógrád megye felzárkózását, a források 60%-át erre a célra kell elkölteni.  
Lehetőség nyílt a turizmus fejlesztésére is.  
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a hivatal munkatársai és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. ügyvezetője Bánkon, Szécsényben, Balassagyarmaton, Pásztón és Bátonyterenyén újabb szakmai 
fórumokat tartott az elmúlt másfél-két hétben. Hátra van még Salgótarján és egyfajta eredmény 
összefoglalásaként június 11-én a munkacsoportok egyeztető fóruma. A szakemberek már a 
programozás időszakára fókuszálva végzik munkájukat. 
 
Borenszki Ervin: 
Balassagyarmaton és Szécsényben vett részt a 6 megyei várost érintő fórumon. Hiányérzet maradt 
benne, hiszen mindkét helyen a települési vezetők kis számban jelentek meg, de ettől fontosabb 
problémának tartja, hogy a gazdaság szereplői nem nagyon vettek részt.  
A 20 milliárd Ft leosztásának döntési mechanizmusa hogyan fog történni?  
 
Becsó Zsolt: 
A civil világ és a gazdasági élet szereplői kevésbé képviseltetik magukat, de valószínű, hogy a 
bizonytalanság miatt, mert amíg nem látják, hogy a gazdaságfejlesztés milyen döntési 
kompetenciákkal bír, hogyan tudnak bekapcsolódni a folyamatba, addig nehezebb őket megmozdítani.  
Borenszki képviselő úr kérdésére válaszként elmondja, hogy még nem tudja, hogyan fog a döntési 
mechanizmus működni. Az intézményrendszer felépítése folyamatban van. A regionális fejlesztési 
ügynökségek 2015-ig meg kell, hogy maradjanak, mert elszámolásokat, pénzügyi kifizetéseket kell 
eszközölni.  
Arra még nincs indikatív lista, hogy a megyei jogú városok, a városok és térségeik mennyi forrást 
kapnak. Nagyjából 1080 milliárd Ft-ot számolnak, ebből 450 milliárd Ft kerül a 18 megyéhez, 200 
milliárd kerül Budapesthez és Pest megyéhez, ez alapján kb. 400 milliárd Ft fog kerülni a megyei 
városokhoz, városokhoz és térségeihez.  
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
dr. Rozgonyi József: 
Részt vett a Salgótarjánban megrendezésre kerülő fórumon. Sajnálatos módon a két kulcsszemély, 
elnök úr és a megyei jogú város polgármestere egyéb elfoglaltságaik miatt viszonylag hamar távoztak 
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a rendezvényről. Úgy gondolja, sok embernek elveszi a kedvét az, hogy a leginkább érintett személyek 
elmennek és nem lehet kommunikálni velük.  
Európai összefüggésben nézve a felzárkózás és kohézió problémáját, nem mondhatná sikertörténetnek. 
27 év statisztikáját nézte meg és a következő a helyzet: 7 ország van a 27-ből, ahol a kohézió 
erősödött, a GDP-hez való hozzájárulást nézték meg az egyes régióknál. A 20 ország közül, ahol nőtt, 
az utolsó előtti helyen van Magyarország. Nemhogy csökkentek a regionális különbségek, hanem 
nőttek. Nem magyar jelenségről van szó, európai szinten nem találták meg ennek a problémának az 
orvoslását.  
Magyarországra visszatérve, ha a hatékonysági és növekedési szempontot nézi és szembeállítja ezzel a 
stabilitást és a méltányosságot, akkor a területfejlesztési forrásokat egyértelműen a legjövedelmezőbb 
területekre kellene vinni, ez pedig Nyugat-Magyarország. Ez a nagy dilemma, hogy a három 
legfejlettebb régió a központ és Nyugat-Magyarország kapta a fejlesztési forrásoknak mindössze 30%-
át, miközben a négy átlag alatti kapta a 70%-át.  
Úgy gondolja, politikai szinten szövetséget kell kötni azokkal, akik ebben érintettek.  
Úgy érzi, hogy Salgótarján a koncepció kapcsán nem ötletes, nem lát elég megvalósítható elképzelést. 
Jelenleg rekonstrukció, rehabilitáció folyik, de ebből nem lesz fejlesztés és fejlődés. Ennél sokkal több 
kellene, a vállalkozói szférát sokkal jobban fel kellene „ébreszteni”.  
 

(Meló Ferenc elhagyta az üléstermet, a közgyűlés 14 fővel folytatta munkáját.) 
 
Becsó Zsolt: 
Képviselő úr megjegyzésére elmondja, hogy naponta nem egy rendezvényen vesz részt és van úgy, 
hogy úgy hozza a sors, hogy egy nap több helyen jelen kell lenni. Sok esetben nem tudja úgy tervezni 
a programját, hogy egész nap jelen legyen egy adott rendezvényen.  
A hátrányos helyzetű térségeknek jobban össze kellene fogni, jobban kellene érvényesíteni központi 
kormányzati szinten a kohéziós politikát.  
További kérdés, észrevétel nem volt.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről, annak 
társadalmasításáról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
készítéséről, annak társadalmasításáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A testület kinyilvánítja, hogy Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója elkészült 

munkaanyagát a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján 45 napos 
társadalmi vitára megfelelőnek tartja. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a – 
szakmailag megalapozott és a megye érdekeit (is) szolgáló – javaslatok, észrevételek 
dokumentumon történő átvezetéséről folyamatosan gondoskodjanak.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 

73/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 
készítéséről, annak társadalmasításáról szóló tájékoztató 
elfogadása 
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3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a területfejlesztési koncepció 
végleges, közgyűlés által rendelettel elfogadandó változatának elkészítése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 

- . - 
11. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

I.  veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat kiegészítésére 
II.  21/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata 

módosításának kiegészítésére 
III.  22/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosítással 

egységes szerkezetének kiegészítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés 2013. június 4-én került megküldésre. Az előterjesztést az ülés előtt a Pénzügyi és 
Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési Bizottság is megtárgyalta. Felkéri a bizottságok elnökeit, 
Lacsny Pétert, valamint Szandai Józsefet a bizottsági álláspont ismertetésére. 
 
Lacsny Péter: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Szandai József: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Jelzi, hogy az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. veszteségének 
rendezésére irányuló 19/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat kiegészítésére vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2013. (IV. 25.) Kgy. határozatot (3. mondatként) 
az alábbiakkal egészíti ki:  
„A pótbefizetés készpénzben történik egy alkalommal, melyet legkésőbb az év végén vissza kell 
fizetni.” 
A határozat további része változatlan tartalommal marad érvényben.  
 
 

74/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV. 25.) 
Kgy. határozat kiegészítése 
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A közgyűlés felkéri a főjegyzőt e döntés alapító okiratba történő átvezetésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

 
Salgótarján, 2013. június 6. 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 21/2013. (IV. 25.) 
Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosításának kiegészítésére vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 21/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott 
alapító okirata módosításának III. 13. pontját az alábbiakkal egészíti ki:  
„A pótbefizetés készpénzben történik egy alkalommal, melyet legkésőbb az év végén vissza kell 
fizetni.” 
A közgyűlés felkéri elnökét e döntést tartalmazó alapító okirat-módosítás aláírására, továbbá a Kft. 
ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. június 7. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
       Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt a cégnyilvántartási eljárás során 
esetlegesen érkező nem érdemi módosítást tartalmazó hiánypótlás teljesítésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 22/2013. (IV. 25.) 
Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosítással egységes szerkezetének 
kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és 
a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 

75/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
21/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként 
elfogadott alapító okirata módosításának kiegészítése 
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1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 22/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott 
alapító okirata módosítással egységes szerkezetének III. 13. pontját az alábbiakkal egészíti ki:  
„A pótbefizetés készpénzben történik egy alkalommal, melyet legkésőbb az év végén vissza kell 
fizetni.” 
A közgyűlés felkéri elnökét e döntést tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására, továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére.  
Határidő: 2013. június 7. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

              Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt a cégnyilvántartási eljárás során 

esetlegesen érkező nem érdemi módosítást tartalmazó hiánypótlás teljesítésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke    

      dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 

12. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
 
Palotai Szilárd: 
Jelzi, hogy az elmúlt közgyűlésen, amikor felszólalt a közutak állapotával kapcsolatban, hiányolta a 
kellő figyelmet.  
 
Becsó Zsolt: 
Ha ilyen előfordul, jelezze az ülést levezető elnöknek. 
 
Dr. Bablena Ferenc: 
A közelmúltban elindították a Nógrád Primer Prevenciós Programot és befejeződött a program első 
fázisa. A program két célt tűzött maga elé: az egyik az egészségvédelem, a másik pedig a 
vidékfejlesztés. Döntően a két cél összekapcsolása, a kiskertek művelése, a táplálkozás és ehhez 
igazodó tevékenységekről folyt a képzés, melyen 25 fő vett részt, akik oklevelet kaptak. Jövő héten 
kedden Bercelen összeül a Százak Tanácsa és kiértékeli a program –  mely a Vidékfejlesztési 
Minisztérium támogatása mellett valósult meg –  eredményeit, illetve meghatározza a következő 
feladatokat. A szándék az, hogy az őszi időszakban a mezőgazdaságban kis-és közepes gazdaságok 
bevonásával bővítsék tovább a projektet, ezzel kapcsolódnának a területfejlesztési koncepciónak a 
vidékfejlesztés részéhez.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt.  

76/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
22/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként 
elfogadott alapító okirata módosítással egységes 
szerkezetének kiegészítése 
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A következő napirendi pontot a testület zárt ülésen tárgyalja meg. Kéri a vendégeket, a sajtó 
képviselőit fáradjanak ki az ülésteremből. Tájékoztatja a testületet, hogy a zárt ülést követő 
Közmeghallgatás vezetését – tekintettel egyéb elfoglaltságaira –  átadja Barna János Béla alelnök 
úrnak. 
 
A testület zárt ülés keretében folytatta munkáját. 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
Zárt ülés után a testület nyílt ülés keretében folytatta munkáját. 
 

(Becsó Zsolt, Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, Szandai József és Varga Krisztina elhagyta az 
üléstermet, a közgyűlés 9 fővel folytatta munkáját.) 

 
Barna János Béla: 
Megállapítja, hogy a közgyűlés tagjai közül 9 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
Az elfogadott napirendet figyelembe véve most kerül sor a Közmeghallgatás keretében tartandó 
tájékoztatók, beszámolók megtárgyalására. Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra?  
 
(Többen érkeztek a Közmeghallgatásra, azonban hozzászólásra nem érkezett jelzés).  
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 
tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség 
csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében 
Előterjesztő: Tamási Ildikó, igazgató  

 
(Palotai Szilárd visszaérkezett az ülésterembe, a közgyűlés 10 fővel folytatta munkáját.) 

 
Barna János Béla: 
Köszönti Tamási Ildikó igazgató asszonyt. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
(Az igazgató asszony jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
dr. Rozgonyi József: 
Kérdése, hogy 2010-2013 között milyen tendenciát mutat a munkanélküliség és a foglalkoztatottság 
Nógrád megyében? 
 
Tamási Ildikó: 
A munkaügyi központ regiszterében szereplő munkanélküliek számát mutatja be az anyag, amely nem 
egyezik a KSH mutatószámával, ők jóval magasabb regiszterszámot rögzítenek.   
Az elmúlt és a jelenlegi évben már látják a foglalkoztatáspolitikai intézkedések hatását, melyek 
következtében elindult egy jelentős csökkenés a munkanélküliséget érintően, mellyel párhuzamosan 
növekvő tendenciát mutat a foglalkoztatottság mértéke. A 2013. májusi adatok szerint 17 482 főre 
csökkent a regisztrált álláskeresők száma, ez egy nagyon jó tendencia. Soha nem láttak még olyan 
élénk érdeklődést a munkahelyteremtő pályázatok iránt, mint ebben az évben. Bízik abban, hogy a 
gazdasági válság hatásából bekövetkező drasztikus munkanélküliség növekedés mélypontján 
átlendülnek.  
 
Barna János Béla: 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 8 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta, és a következő 
határozatot hozta:  
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye 
munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében 
végzett munkáját. 
 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
- . - 

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány 

tevékenységéről 
Előterjesztő: Varga Béla, ügyvezető igazgató 

 
 
Barna János Béla: 
Köszönti Varga Bélát. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
(Az előterjesztő jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 

(Varga Krisztina visszaérkezett az ülésterembe, a közgyűlés 11 fővel folytatta munkáját.) 
 
Borenszki Ervin: 
A 6. oldalon szót ejt arról, hogy egy 52,6 millió Ft-os, szállítóknak kifizetett tétel szabálytalansági 
eljárásban érintett, az ESZA Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Jogi, Ellenőrzési és 
Szabálytalanság-kezelési Igazgatósága bizonytalan időre elrendelte ezen számlák kifizetésének 
felfüggesztését. Ez súlyosan érinti az eredményt és a cég jogászai abban bíznak, hogy a 
szabálytalansági eljárás pozitív végkifejletet fog mutatni. Kérdése, hogy ezt mire alapozzák és néhány 
szót arról, hogy mi a szabálytalansági eljárás oka? 
 
Varga Béla: 
Az érintett program egy TÁMOP 2.1.4. projekt, amely még 2010-ben indult el. Ennek a programnak a 
szakmai bonyolítása sikeresen véget ért, 2013. április 30-án az országban elsőként sikerült lezárni. A 
pénzügyi elszámolás kapcsán van egy folyamatban lévő vizsgálat, jelen formában ez a konzorciális 
szerződéseket annyiban érinti, hogy nyílt eljárásban 3 meghívásos tenderrel kellett volna-e 
lebonyolítani vagy közbeszerzés alapján. 
 
Barna János Béla: 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 8 igen és 3 tartózkodó szavazattal elfogadta, és a következő 
határozatot hozta:  
 

90/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja tevékenységéről, kiemelten a 
foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség 
csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében 



 38

 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
- . - 

 

- Tájékoztató a Nógrád megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Surján Orsolya megyei tisztifőorvos 
 

Barna János Béla: 
Köszönti dr. Surján Orsolyát. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
(Az előterjesztő jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Lacsny Péter: 
Részletes és precíz a tájékoztató, elfogadásra javasolja.  
 
Barna János Béla: 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 9 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta, és a következő 
határozatot hozta:  

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 

 
 
 

91/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről 

92/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2012. évi 
tevékenységéről 
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Barna János Béla: 
Tekintettel az elmúlt napokban, hetekben kialakult árvízi helyzetre, a közgyűlés nevében felhívást 
szeretnének közzétenni Nógrád megye lakossága felé, melyben kérik az önkéntesek segítségét.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Látkóczki Bálint: 
Kéri, hogy a felhívás szövegében a megyei közgyűlés is kerüljön megnevezésre. Javasolja, hogy 
tiszteletdíjukból 10. 000 Ft-ot ajánljanak fel az árvízi munkálatokra. 
 
dr. Rozgonyi József: 
„A Nógrád Megye Önkormányzata nevében” szövegrész maradjon benne, de kerüljenek ki belőle a 
titulusok, mint a közgyűlés elnöke, alelnökei és a megyei főjegyző, mert úgyis aláírásra kerül a 
felhívás.  
 
Barna János Béla: 
Szavazásra bocsátja Látkóczki képviselő úr indítványát, melyet a testület 11 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Duna áradása miatt bekövetkezett 
árvízi helyzet által érintett települések támogatására – a képviselők által felajánlott forrás terhére – 
150.000 Ft-ot biztosít.  
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjanak. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

Salgótarján, 2013. június 6. 
     
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
Barna János Béla: 
Szavazásra bocsátja Rozgonyi képviselő úr indítványát, melyet a testület 11 igen szavazattal 
elfogadott. 
Ismerteti a felhívás szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
testület a felhívást 11 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja 
a Duna áradása miatt bekövetkezett árvízi helyzettel kapcsolatos felhívás szövegét. 
 
 
 
 
 
 

93/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: Felajánlás a Duna áradása miatti árvíz sújtotta 
települések támogatására 
 

94/2013. (VI. 6.) Kgy. 
 

Tárgy: A Duna áradása miatti árvízi felhívás 
jóváhagyására 
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A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a felhívás minél szélesebb körben 
történő közzétételéről.    
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

 
Salgótarján, 2013. június 6. 
   
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

Barna János Béla: 
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 

 
K. m. f. 

 
 
 

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

 


