
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

6. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. október 10-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Bognár 
Ferenc, Borenszki Ervin (ülés közben érkezett), Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki 
Bálint (ülés közben érkezett), Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, Percsina Norbert, dr. 
Rozgonyi József, Tisza Attila, a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, 
dr. Barta László főjegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 12 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Tájékoztja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a soron kívüli ülés összehívására azért került sor, mert az 
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „A Területfejlesztési tevékenység támogatása 
a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázat 
hiánypótlása teljesítéséhez további közgyűlési döntés szükséges. 
 
Az SZMSZ 21. § (6) bekezdése szerint a szóbeli előterjesztés napirendre történő felvételével 
egyidejűleg a közgyűlés dönt arról, hogy azt bizottság megtárgyalja-e, ha igen, melyik bizottság 
tárgyalja meg.  
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a közgyűlés bizottsági tárgyalás mellőzésével tárgyalja meg a „Javaslat 
a 9/2013. (III. 21.) Kgy. határozat 5. pontja módosítására” című előterjesztést, igen szavazatával 
jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta. 
 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése?  
(Más javaslat, kiegészítés nincs).  
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a 9/2013. (III. 21.) Kgy. határozat 5. pontja módosítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
2. Egyebek 

- . - 
 
1. Javaslat a 9/2013. (III. 21.) Kgy. határozat 5. pontja módosítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
A határozati javaslat az ülés előtt kiosztásra került. 
Röviden ismerteti a pályázat benyújtásával és a hiánypótlással kapcsolatos tudnivalókat: 
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A testület 9/2013. (III. 21.) Kgy. határozat 5. pontjával döntött arról, hogy az Államreform Operatív 
Program keretében megvalósuló „A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia 
régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázati felhívásra 
pályázatot nyújt be. 
A pályázati felhívás 2013. április 15-én történő megjelenését követően a pályázat összeállításra került, 
azonban a 2013. május 30-i beadási határidő lejárta előtti napon jelent meg az a közlemény, mely a 
pályázat benyújtására 2013. június 29-ig adott lehetőséget, majd június 17-én egy másik hirdetmény a 
felfüggesztésről értesített.  
Az újabb kiírást 2013. augusztus 24-én tették közzé 2013. szeptember 23-ai beadási határidővel, a 
vissza nem térítendő támogatás 50 millió Ft-ról 90 millió Ft-ra történő megemelésével, illetve a 
projekt fizikai befejezésének 2014. június 30-ai időpontjáról 2014. szeptember 30-ra való 
változtatásával. 
A pályázat az előírt határidőben benyújtásra került. 
A 2013. október 7-én megjelenített hiánypótlási felhívás kapcsán a közreműködő szervezetnek 
címzetten kérdés feltevéssel éltek, melynek tárgya a testületi döntéssel kapcsolatos kifogások jogi 
alapjának megtudakolása volt. A hiánypótlás ugyanis hiányolja a határozatból a pályázat kódszáma és 
a pályázandó összeg megjelölését, miközben a pályázati útmutató ilyen előírást nem tartalmaz. 
Figyelemmel arra, hogy a mai napon a közreműködő szervezet (Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt.) telefonon megerősítette, hogy a pályázati útmutató ugyan ezen kívánalmakat nem rögzíti, 
azonban a kötelezettségvállalás tudomásulvételét célszerű a testületi határozatnak tartalmaznia, ezért 
az ülés előtt kiosztott határozati javaslat elfogadását indítványozza a T. Közgyűlésnek. 
 
dr. Barta László: 
Rögzíteni szeretné, hogy a pályázati felhívásban nincs olyan kritérium, ami miatt a hiánypótlást 
kapták. Mindenben a pályázati felhívásnak megfelelően jártak el. 
 
(Látkóczki Bálint megérkezett az ülésre, a közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját.) 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta:   
 
111/2013. (X. 10.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. K-2013-
ÁROP-1.2.11/A-2013.-1070453/129. ikt. számú pályázati hiánypótlása alapján – a 9/2013. (III. 21.) 
Kgy. határozat 5. pontjának 1. mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy az Államreform Operatív Program 
keretében megvalósuló „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő 
megyei önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú könnyített elbírálású 
pályázati felhívásra 90 millió Ft támogatás folyósítása érdekében pályázatot nyújt be.” 
A 9/2013. (III. 21.) Kgy. határozat 2. és 3. mondata változatlan tartalommal marad érvényben. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt e határozat hiánypótlás keretében történő benyújtására. 
Határidő: 2013. október 11. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. október 10. 
 
    

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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(Borenszki Ervin megérkezett az ülésre, a közgyűlés 14 fővel folytatta munkáját.) 
 
 

- . - 
 

2. Egyebek 
 

Becsó Zsolt: 
Az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan elmondja, hogy október 22-én este fáklyás 
felvonulásra fog sor kerülni Kisterenyén. Mindenkit szeretettel vár. 
 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
Kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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

 


