
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

7. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 18-án, 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, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon 
József, Tisza Attila, Varga Krisztina a közgyűlés tagjai,  dr. Barta László főjegyző. 
Távolmaradását bejelentette: Lacsny Péter, Palotai Szilárd, Percsina Norbert és dr. Rozgonyi József 
képviselő urak. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 11 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 

eseményekről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására 

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. Javaslat a 2014. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedések megtételére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Egyebek 
 

- . - 
 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

főbb eseményekről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
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72/2014. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
 
 

1. A Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 119/2013. (XII. 19.) Kgy. határozattal 
elfogadott üléstervében szereplő szeptember 4-ei közgyűlés időpontjának szeptember 10. 9.00 
órára történő módosításával egyetért, azt jóváhagyja. 

 
2. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Tematik-Kábel Kft.-vel történő 

stratégiai megállapodás megkötésével. 
A testület felhatalmazza, és egyben utasítja elnökét, valamint a megyei főjegyzőt a stratégiai 
megállapodás előkészítésére, a szükséges egyeztetések lefolytatására, az intézkedések 
megtételére, valamint a végleges dokumentumok aláírására azzal, hogy a megtett intézkedésekről 
a közgyűlés szeptemberi ülésén adjanak számot. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző  
 

Salgótarján, 2014. augusztus 18. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Az érintettek írásban nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a személyüket érintő napirendi pont nyílt 
ülésen történő tárgyalásához. 
Megkérdezi Főjegyző urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
dr. Barta László: 
Rövid szóbeli tájékoztatást tesz a napirendi ponthoz kapcsolódóan. 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Dudás 
Vilmost, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen 
elhangzottakról. 
 
Dudás Vilmos: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem volt határozatképes. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A Területi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira vonatkozó kiegészített határozati javaslatot, a 
testület 11 szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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73/2014. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 
 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 21. §-ában foglalt rendelkezés alapján – 2014. augusztus 25-ei hatállyal – a Nógrád 
Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 

 
tagjának: 
 
- dr. Adamkó István (3100 Salgótarján, Füleki u. 84.); 
- dr. Bódis Pál (2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 12.); 
- Petrás László (3170 Szécsény, Varsányi út 2/e.) 
 
póttagjának: 
 
- Bagó Ibolya Mária (3065 Pásztó, Alkotmány út 98.) 
- Tóthné Kállói Mária (3070 Bátonyterenye, Móra Ferenc út 9.) 
 
szám alatti lakosokat megválasztja. 

 
2. Amennyiben a TVB tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból megszűnik, a 

póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a bizottság névsorának a közgyűlés hivatalos lapjában történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2014. augusztus 25. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. augusztus 18. 

 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
3. Javaslat a 2014. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedések megtételére 

Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
 
 
Becsó Zsolt: 
Az ülést megelőzően mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Dudás Vilmos, valamint 
Borenszki Ervin urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Dudás Vilmos: 
A bizottság nem tudta megtárgyalni a határozati javaslatot, tekintettel arra, hogy nem volt 
határozatképes. 
 
Borenszki Ervin: 
A Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet 4 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadásra javasolta. 
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség költségvetési finanszírozásához szükséges az ÁROP pályázat, mely 
„nehezen halad”. Kérdése, hogy elnök úr személyesen tett-e valamilyen intézkedést, hogy ezen 
finanszírozás zökkenőmentes legyen? 
 
Becsó Zsolt: 
Igen, természetesen tett, majd részletezi ezeket. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a 2014. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedések 
megtételére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 9 igen szavazattal valamint 2 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
74/2014. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a 
következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak: 
 
1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Államreform Operatív Program támogatási rendszerén 

belül megvalósuló pályázatunk finanszírozásának megérkezéséig a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. működési költségei biztosításához szükséges támogatást a 2. számú melléklet VII. 
1.1.3. címe terhére biztosítsa. 
Határidő: értelemszerű, 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A testület utasítja elnökét, hogy a VIII. Megyenap megrendezése, valamint a „Megyei értékek 

bemutatkoznak” országos rendezvényen történő szereplés költségei biztosítás érdekében 
kötelezettséget vállaljon a 2. számú melléklet III. 1.3.3. cím terhére. 
Határidő: értelemszerű, 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés dönt az önkormányzat személygépjármű parkján belül a KLR-130 forgalmi 

rendszámú személygépkocsi cseréjének szükségszerűségéről. A testület felhatalmazza elnökét, 
hogy a csere elvégzéséhez szükséges és indokolt jognyilatkozatokat megtegye. 
Határidő: értelemszerű, 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy jelen határozat 1.-3. pontjaihoz kapcsolódóan a 2014. évi 

költségvetésről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítását a 
soron következő ülésre terjessze elő. 
Határidő: értelemszerű, 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. augusztus 18. 

 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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- . - 
 

 
4. Egyebek 

 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Jelzi, hogy a következő közgyűlés megtartására szeptember 10-én, szerdán kerül sor. Szeptember 20-
án a Megyenap Szécsényben kerül megrendezésre, melyre ezúton is mindenkit szeretettel vár.  
Megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja.  

 
 

K. m. f. 
 
 
 

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


