
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

6. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 26-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, Tisza Attila, Varga Krisztina a közgyűlés 
tagjai, dr. Bablena Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző. 
Távolmaradását bejelentette: Percsina Norbert képviselő úr. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja.  
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.  
Folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, hogy a Közmeghallgatásra érkezett-e valaki.  
Tájékoztatja a testületet, hogy a Megyei Rendőrfőkapitány Úrnak hivatalos elfoglaltság miatt az 
ülésről korábban kell távoznia, így a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság 
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámoló megtartására legkésőbb 11:00 
órától kerül sor. 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 14 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 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 

eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett 
tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
4. a) Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2010 – 2011. években végzett 

tevékenységéről 
Előterjesztők: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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b) Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2012-2014 és tanácsnoka 2010 
– 2014. években végzett tevékenységéről 
Előterjesztők: a bizottságok elnökei, illetve a tanácsnok  

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. május 1-jétől 2014. április 30-ig 

hozott határozatainak felülvizsgálatára  
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző  
 

6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

KÖZMEGHALLGATÁS – 11.00 órától  
 

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

 Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány 
 

7. a) Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásának elfogadására (2014. június) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
b) Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 miniszter részére történő 
megküldésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

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

 
9. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi I. féléves munkájáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
12. Javaslat az európai területi társuláshoz – a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás-hoz – való csatlakozásra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
13.   Egyebek 
 
KÖZMEGHALLGATÁS  

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységéről, kiemelten 

a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Nógrád 
megyében 
Előterjesztő: a Munkaügyi Központ vezetője 

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2013. évi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 
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−  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2013. évi 
tevékenységéről  
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2013. évi 

tevékenységéről  
Előterjesztő: megyei tisztifőorvos 

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

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

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

főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentés kiegészítése a keddi napon került kiküldésre, kéri, hogy ezek figyelembe vételével 
tárgyalja meg a testület az előterjesztést. 
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
38/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A testület a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-26. sz. 

mellékletek szerint elfogadja. 
 

2. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Salgótarjáni 
Innovációs Központ Nonprofit Kft-vel – az e határozat mellékletét képező – Közhasznú 
Együttműködési Keret-megállapodás 2014. június 5-ei aláírását. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az együttműködés keretén belül jelentkező feladatok 
elvégzéséről folyamatosan adjon tájékoztatást a testületnek. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 

jogutódlása folytán tulajdonába került – közfeladat ellátásához nem szükséges, így felesleges 
vagyonelemnek minősülő – eszközök alábbi ellenértéken történő tulajdonjog átruházásáról dönt, 
azzal, hogy az ellenérték szolgáltatásnyújtás teljesítésével is elfogadható: 

 

Megnevezés/típus Mennyiség 
(db) 

Jelenlegi értéke 
összes darabra 

(Ft)  
Dateq BCS-50 ház+kivezérlésmérő 1 148.800 
Dateq BCS-51E mikrofon modul  2 38.400 
Dateq BCS-52E vonul modul  3 64.800 
Dateq BCS-53 telefon modul 2 38.400 
Nautilus DJ zenei szerkesztő program 1 0 
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Nautilus Jukebox Plus 6.0 adásbonyolító program 1 0 
Nautilus Jukebox Commercial reklámszerkesztő program 1 0 
Összesen:  290.400 

 

 
4. A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva, az eszközök tulajdonjogának visszterhesen történő értékesítéséről 
gondoskodjanak, és ennek eredményéről a közgyűlés soron következő ülésén adjanak számot. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

       dr. Barta László főjegyző 

5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kifejezi szándékát – alapító tagként – a Nógrádi 
Energetikai Klaszter megalapítására. 
A közgyűlés felhatalmazza dr. Bablena Ferenc István alelnököt az alapításhoz kapcsolódó 
egyeztetések, intézkedések lebonyolítására, dokumentumok aláírására, melynek eredményéről a 
testület soron következő ülésén adjon számot. 
A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Nógrádi Energetikai Klaszter működésével kapcsolatos 
adminisztrációs, szervezési feladatokat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal lássa el. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  dr. Bablena Ferenc István, alelnök  

               dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. június 26.   

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Megnevezés/típus 
Mennyiség 

(db) 

Jelenlegi értéke 
összes darabra 

(Ft) 

Szerver szgép intel SE7525XD3.2/2GB/441SWR 1 0 
PST IP-3200/512D2/80S/DW-AWL szgép I.típus 5 5.000 
PST IP-3400/512D2/160S/DW-AWL szgép II.típus 5 5.000 
17" TFT LCD monitor LG L1770H-BF 10 75.000 
19" TFT LCD monitor LG L1970H 5 25.000 
Notebook HP NC6120 5 5.000 

Digitális diktafon - Panasonic RR-QR160 10 1.000 

Színes lézernyomtató Ricoh Afico CL 7200 1 0 
Lézernyomtató hp Laser jet1320n 1 0 
Színes multifunkciós készülék - HP Officejet 6210 4 0 
Mátrix sornyomtató - TallyGenicom 6306N 1 0 
Digitális dokumentumkezelő készülék-Ricoh Aficio 3235C 1 10.000 
Mentési rendszer (Hardver) 1 10.000 
Szünetmentes áramforrás - APC Smart-UPS 3000VA 1 0 
Szkenner - Mikrotek ScanMaker 9800XL+TMA 1 10.000 
MS Windows XP Professional magyar OEM 10 0 
Szoftverek QuarkXpress 6.5 International English 
WIN/MAC 

2 0 

Szoftverek Helyes-e for Quark Xpress 6.0 2 0 
Szoftverek Corel Draw Graphics Suite 12 Hun 2 0  
Összesen:  146.000 
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- . - 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására 
(III. számú módosítás) vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2014. (VI. 27.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról  
(III. sz. módosítás)  

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
3.  Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett 

tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 
14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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39/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a jogszabályokban és a testület döntéseiben 
foglalt feladatait eredményesen, jó színvonalon látta el, amelyért elismerését fejezi ki.  
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a beszámoló „összegzett” tapasztalatait a munkavégzés során 
vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
Salgótarján, 2014. június 26. 
  
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
4. a) Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2010 – 2011. években végzett 

tevékenységéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2010 – 2011. években 
végzett tevékenységéről szóló határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
40/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a megyei önkormányzat 
közgyűlésének bizottságai 2010 – 2011. években végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 
Megállapítja, hogy a bizottságok a hatályos jogszabályokban, valamint a megyei önkormányzat 
közgyűlésének rendeleteiben és szabályzataiban foglaltak alapján végezték tevékenységüket. 
 
Salgótarján, 2014. június 26. 
     
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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4. b)  Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2012-2014 és tanácsnoka 
2010 – 2014. években végzett tevékenységéről 
Előterjesztők: a bizottságok elnökei, illetve a tanácsnok  
 

Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2012-2014 és tanácsnoka 
2010 – 2014. években végzett tevékenységéről szóló határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
41/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 60. § (18) bekezdése, valamint 61. § (2) bekezdése alapján 
megtárgyalta és elfogadja 

a) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
b) a Területfejlesztési Bizottság, 
c) a Koordinációs Tanácsnok 

2012-2014. években végzett munkájáról készített beszámolót. 
 
Megállapítja, hogy a bizottságok és a tanácsnok a hatályos jogszabályokban, valamint a megyei 
önkormányzat közgyűlésének rendeleteiben és szabályzataiban foglaltak alapján végezték 
tevékenységüket. 
 

Salgótarján, 2014. június 26. 
     
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. május 1-jétől 2014. április 30-ig 

hozott határozatainak felülvizsgálatára  
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző  

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. május 1-jétől 2014. április 
30-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 
igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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42/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. május. 1. – 2014. április 30. között 
hozott közgyűlési határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja, és megállapítja, 
hogy a következő határozatok további feladatok tartalmaznak: 
 

 
Szám Tárgy 

- 73/2012. (IX. 27.) Kgy. határozat A megyei területfejlesztési koncepció 
előkészítése, valamint az egyéb területfejlesztési 
feladatok 

- 70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozat A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozása, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 

- 129/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2014. évi ülésterve 

- 130/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi 
munka- és pénzügyi terve, valamint egyéb, 
kapcsolódó intézkedések meghozatala 

- 2/2014. (I. 30.) Kgy. határozat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok 

- 7/2014. (I. 30.) Kgy. határozat A NORDA Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
tulajdonrészének átvételével összefüggő 
intézkedések 

- 9/2014. (I. 30.) Kgy. határozat A Semmelweis Egyetemmel történő 
együttműködési szerződés megkötése 

- 17/2014. (II. 27.) Kgy. határozat Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 

- 30/2014. (IV. 30.) Kgy. határozat Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft.2014. évi üzleti tervének elfogadása, az 
ügyvezető javadalmazása 

- 31/2014. (IV. 30.) Kgy. határozat A Magyar Tudományos Akadémia 
Energiatudományi Kutatóközpontjával történő 
együttműködési megállapodás megkötése 

 
 
2. A közgyűlés utasítja az 1. pontban feltüntetett határozatokban megjelölt felelősöket, hogy a 

végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítésről tegyenek jelentést a közgyűlésnek. 
Határidő: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerűen 
Felelős: eredeti határozatok szerint 

 
Salgótarján, 2014. június 26. 
     
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
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6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati 

Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányza-
ti Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a tes-
tület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
43/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdése alapján – a határozat 
melléklete szerint – elfogadja a Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervét. 

 
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a terv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség szerint 

tegyen javaslatot a módosítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. június 26. 
    
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
Becsó Zsolt: 
Tekintettel arra, hogy a testület rövid időn belül befejezte az eddigi javaslatok tárgyalását 
indítványozza a meghívóban szereplő, az ülés kezdetekor elfogadott napirendi pontok cseréjét (a 
Közmeghallgatás a tárgysorozatba vett napirendi pontokat követően kerül megtartásra), melyet a 
közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
7. a) Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 

időarányos végrehajtásának elfogadására (2014. június) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Szavazásra bocsátja 
a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos 
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végrehajtásának elfogadására (2014. június) vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 
igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
44/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő 

munkafázisa időarányos végrehajtásának elfogadásáról (2014. június) szóló javaslatot 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020, 
valamint az Ágazati Operatív Program 2014-2020 Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Részdokumentumok II. fázis munkaközi anyagát a tervezés folytatásához megfelelőnek tartja. A 
közgyűlés utasítja az elnökét és a főjegyzőt, hogy a dokumentumok állapotának aktualitásairól 
folyamatosan adjanak számot.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

        dr. Barta László, megyei főjegyző  
 

Salgótarján, 2014. június 26. 
    

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
7. b) Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 miniszter részére történő 

megküldésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 miniszter részére 
történő megküldésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
45/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat a Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 

egyeztetési változatának miniszter részére történő megküldésére szóló javaslatot jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 

2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a 2014-2020-as tervezés során megvalósuló térségi fejlesztések 
alapját a „Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020” c. dokumentum szolgálja. 
 

3. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, kísérjék figyelemmel a tervezés szakmai 
környezetének változásait, és ahhoz kapcsolódóan gondoskodjanak a Programban szükségessé 
váló módosítások átvezetéséről. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

        dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. június 26. 
     

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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- . - 
 
8. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének 
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, 
és a következő határozatot hozta: 
 
46/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a 30/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglalt rendelkezésekre – a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal tekintetében 2014. évben július 21-től augusztus 24-ig határozza meg az 
igazgatási szünet időszakát.  

 
2. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza 

meg, illetve módosítsa a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az 
igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a hivatal feladatellátására és a zavartalan 
ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. 
Határidő: 2014. július 10. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. június 26. 
     
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
9. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés egységes szerkezetben 2014. június 24-én került megküldésre. A Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem Lacsny Péter urat, a 
bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság mindhárom határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
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Szavazásra bocsátja az I. sz., a Gyermekekért Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
47/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére:  
a Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: a Pásztói Általános Iskola 3.B. osztálykirándulás 
25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2014. június 26. 
  
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

Szavazásra bocsátja a II. sz., a Magyargéci Tehetséges Gyermekekért Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
48/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére:  
a Magyargéci Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (Magyargéc) részére: a Magyargéci Gárdonyi 
Géza Általános Iskola tanulói táborozásának 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2014. június 26. 
   
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

Szavazásra bocsátja a III. sz., a Swing Jazz Kultúráért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
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49/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére:  
a Swing Jazz Kultúráért Alapítvány (Bánk) részére: a 10. Louis Armstrong Jazzfesztivál 
megrendezésének 75.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2014. június 26.     
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
10. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi I. féléves munkájáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi I. féléves munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
50/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottság 2014. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jövőbeni tervezések során figyelembe veszi és 

kiemelten kezeli a Nógrád Megyei Értéktárban szereplő értékeket. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. június 26. 
   

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 14

- . - 
 
 
11. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem 
Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
 
51/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében jóváhagyott helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai, azon belül a megyei önkormányzati tartalék 
előirányzatából támogatási igényt nyújt be kötelező feladataira. 

Kérelem indokolása: 

a) a  területfejlesztési feladatok biztosítása; 

b)  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglaltak szerinti testnevelési és 
sportszervezési feladatok teljesítése; 

c) területi nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása; 

d) a magyar értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján további 
megyei önkormányzati feladat a megyei értéktár bizottság működésének biztosítása, 
koordinációja; 

e) az Állami Számvevőszék javaslatát is figyelembe véve az önkormányzat elhasználódott 
eszközeinek pótlása.  

2. A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2014. június 26. 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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12. Javaslat az európai területi társuláshoz – a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoportosulás-hoz – való csatlakozásra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Területfejlesztési Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem Borenszki 
Ervin urat, a bizottság alelnökét tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Borenszki Ervin: 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja az európai területi társuláshoz – a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás-hoz – való csatlakozásra vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
52/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai 

Területi Együttműködési Csoportosuláshoz való csatlakozási szándékát fejezi ki. 
 

2. A testület felhatalmazza, és egyben utasítja elnökét, valamint a megyei főjegyzőt a csatlakozási 
szándéknyilatkozat előkészítésére, illetve a szükséges egyeztetések lefolytatására, az intézkedések 
megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. június 26. 
    
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
 

13. Egyebek 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
 
Lacsny Péter: 
A Nógrád Megyei Értéktárba történő felvételre javasolja Tereske templomát.  
 
Becsó Zsolt: 
Javaslattételi célból minden település megkeresésre került. 
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KÖZMEGHALLGATÁS KERETÉBEN: 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra? 
 
Szőllősi Gyula, Salgóbánya: 
A salgóbányai önkormányzati bérlakások lebontásával kapcsolatban szeretne tájékoztatást kérni.  
 
Becsó Zsolt: 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának van kompetenciája ebben a kérdéskörben eljárni. A 
felvetést továbbítjuk az érintettnek.  
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről 

 Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány 
 
Becsó Zsolt: 
Köszöntöm Dr. Nagy László megyei rendőrfőkapitány urat. Megkérdezem, kíván-e a beszámolóhoz 
szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Dr. Nagy László: 
Megtartja szóbeli kiegészítését. 
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a kiegészítést, megkérdezi a testület tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Palotai Szilárd: 
A kistelepülések térségében akut probléma a terménylopás kérdése. Ezek ellen és ezek megelőzésért mit 
tudnak tenni?  
 
Dr. Nagy László: 
A rendőrség előtt ismert ez a típusú probléma. A július 1-jén beinduló program ezt is hivatott kezelni. 
 
Palotai Szilárd: 
Bízik benne, hogy a főkapitány úr által ismertetett program eredményre fog vezetni és az érintettek is 
így fogják érezni.  
 
Borenszki Ervin: 
Véleménye szerint a kistelepüléseken a rendőri jelenlét érzékelhetőbb, „tapinthatóbb”, elérhetőbb kell, 
hogy legyen.,  
Kérdése a közúti ellenőrzéssel, azon belül is a sebesség méréssel kapcsolatos. Főkapitány úr azt mondta 
az imént, hogy megkülönböztetett gépjárműből jól látható helyen kell állnia annak a gépjárműnek, 
amiből „mérnek”? A személyes tapasztalatai nem ezt mutatják. 
 
Varga Krisztina: 
Szeretné megköszönni a Nógrád Megyei Főkapitányságnak, illetve az Országos Főkapitányságnak is azt 
a hozzáállást, amit tanúsított a múlt héten megrendezésre kerülő Példaképtábor Rangadóhoz. 
 
Dr. Nagy László: 
Utoljára március végén fordult elő az, hogy nem megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművel mértek 
sebességet Nógrád megyében.  
Az összes körzeti megbízott fogadóórákat tart a településeken. A telefonszámuk az önkormányzatoknál 
megtalálható, a hirdetőtáblákon olvasható. 
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Borenszki Ervin:   
Továbbra is fenntartja azon álláspontját, miszerint nem csak megkülönböztetett autóból történik a 
sebességmérés.  
 
Dr. Nagy László: 
Utánanéz a kollégák körében a felvetetteknek.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és a 
következő határozatot hozta:  
 

53/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a közbiztonság helyzetéről, a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. Egyben megköszöni a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységét.  
 

Salgótarján, 2014. június 26. 
     
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
 

 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy az ülés vezetését átadja Barna János Béla alelnök úrnak.  

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

 
 

Barna János Béla: 
Köszönti Tamási Ildikó igazgató asszonyt, a Munkaügyi Központ igazgatóját.  Megkérdezi, kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni?  
(Az igazgató asszony jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
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54/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 
 

 
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, 2014. június 26. 
     
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2013. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 

 
Barna János Béla: 
Köszönti Varga Béla urat. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
Varga Béla: 
Rövid kiegészítést tesz a tájékoztatóhoz. 
 
Barna János Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
55/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

 
Salgótarján, 2014. június 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
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−  Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2013. évi 
tevékenységéről  
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 

 
Barna János Béla: 
Köszönti Ürmössy Ákos urat. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
Ürmössy Ákos: 
Rövid kiegészítést tesz az írásbeli tájékoztatóhoz. 
 
Barna János Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Lacsny Péter: 
A korábbi bizottsági ülésen, illetve közgyűlésen is felvetődött már a Magyarnándor, Szente, 
Kétbodony közötti útszakasz állapota, amellyel kapcsoltban újból felhívja a figyelmet arra, hogy az 
említett szakasz állapota életveszélyes. Mikorra tervezik a felújítást?  
 
Ürmössy Ákos: 
Jelenleg nem tud konkrét időpontot meghatározni a felújításra. Újabb információval szeptemberben 
tud szolgálni. 
 
Barna János Béla: 
Visszaadja az ülés vezetését Becsó Zsolt elnök úrnak. 
 
Palotai Szilárd: 
Dejtár, Patak térségével kapcsolatban elmondja, hogy alépítményekkel együtt épült az út, ha ez 
mindenhol így történne, sokkal tartalmasabbak lennének az utak állagai.  
 
Ürmössy Ákos: 
A Magyar Közút egésze átszervezésen „esik át”, melynek következtében biztosítható az, hogy van 
megfelelő számú emberük, energiájuk a műszaki ellenőrzésre is.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
56/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.  
 
 
Salgótarján, 2014. június 26. 
     
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
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− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
2013. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: megyei tisztifőorvos 

 
Becsó Zsolt: 
Köszönti dr. Surján Orsolyát. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
dr. Surján Orsolya: 
Rövid kiegészítést tesz a tájékoztatóhoz. Ennek keretében – egy hozzá eljuttatott konkrét kérdéseket 
tartalmazó megkeresésre válaszolva – elmondja, hogy ebben az évben bekérték - daganattípusra 
lebontva - az összes háziorvostól a jelenlegi daganatos betegeik számát. 6 olyan körzet volt, amely 
nem küldött jelentést, az egyik közülük Hugyag település. Jelenleg Nógrád megyében 3 daganatszűrési 
program fut: emlőszűrés, védőnői méhnyakszűrés, korolektáris daganatszűrés. Kiemeli, hogy Varsány 
településen nagyon aktív mind a háziorvosi, mind a védőnői, mind az önkormányzat vezetése.  
A balassagyarmati TBC megbetegedéssel kapcsolatban elmondja, hogy 2013-ban - a jelentések 
alapján, amit a tüdőgondozók beküldenek - nem észleltek megbetegedési számnövekedést.  
A karancsvölgyi tetű és rüh kérdéssel kapcsolatban rögzíti, hogy a védőnők feladata az iskolákban, 
gyermekközösségekben, óvodákban a fejtetű szűrése. Egy iskolai tanévben minden gyermeket 
háromszor megvizsgál a védőnő. A „Karancsvölgye nem súlyosabb” az összes többi régióhoz, 
településhez képest. 2012-ben volt – bejelentések alapján – egy rühösség járvány és annak megtörtént 
a kivizsgálása; 2013-ban nem jelentettek ilyesmit. A rühösséget nem szűri senki, nem bejelentendő 
betegség, bőrgyógyászati vagy háziorvosi feladat.  
 
(Barna János Béla elhagyta az üléstermet, a közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját.) 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
57/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2014. június 26.     
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

Becsó Zsolt: 
A következő napirendi pontot a testület zárt ülésen tárgyalja meg. Kéri a vendégeket, a sajtó 
képviselőit fáradjanak ki az ülésteremből.  
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
 

K. m. f. 
 
 
 

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


