
Iktatószám: 35-26/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2015. április 1-ei 
soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. 116-os terem). 
 
Jelen vannak:  a bizottság tagjai (4 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint, igazoltan távol: Boldvai László,  

Varga Béla képviselő urak 
 Dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 

Mocsányi Eszter, a Hivatal munkatársa 
Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa 
Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Nagy Aletta, jegyzőkönyvvezető 

 
Gácsi Péter: 
Köszönti a megjelenteket a bizottság soron kívüli ülésén. Jelzi Boldvai László valamint Varga Béla 
képviselő társai igazolt távollétét. 
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak Gagyi Roland bizottsági tagot javasolja. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
bizottság – határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően 3. számú 
napirendi pontként egy új előterjesztés kerül megtárgyalása, mely a bizottsági ülést megelőzően kiosztásra 
került. Megkérdezi van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata, észrevétele? Javaslat, észrevétel 
nem volt. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 4 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott 

felülvizsgálati kérelem alapján szükséges intézkedések megtételére 
 Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja első körös verziójának elfogadására és annak 

Irányító hatóság részére történő megküldésére 
 Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 
3. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

által kezelt decentralizált források terhére Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Március 
15. úti támfallépcső felújítása” 120001308D számon megkötött támogatási szerződés módosítására és 
lezárására vonatkozó 18/2015. (II. 24.) TERB határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 

4. Egyebek 
 
 
1. Javaslat a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott 

felülvizsgálati kérelem alapján szükséges intézkedések megtételére 
 Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 
Gácsi Péter: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Köszönti Bognár Ferenc képviselő urat. Jelzi, hogy a 
bizottság létszáma 5 főre bővült. 
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Havasiné Molnár Erzsébet: 
Kiemeli, hogy a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügye régóta húzódik. 
Megkérdezi, van-e lehetőség arra, hogy a további pályázatokból az ilyen jellegű pályázókat kizárják, illetve, 
az inkasszó mellett létezik-e olyan szankció, amely alkalmazásra kerülhet? Kiemeli, hogy ezen ügy miatt 
kizárásra kerülhet egy olyan pályázó, aki másképp tudná a pénzeket felhasználni. 
Hogyan lehet ezt az ügyet megoldani, van-e valamilyen jogi lehetőség erre? 
 
 
Gácsi Péter: 
Van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Megkéri az előterjesztőt, válaszoljon Havasiné Molnár 
Erzsébet képviselőasszony kérdéseire. 
 
 
Dr. Szabó József: 
Az első kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan lehet kizárni a további pályázatokból, azokat a pályázókat, 
akiknek valamiféle tartozása van. Egy vissza nem fizetett tartozás adott esetben, az Államháztartásról szóló 
törvény szerint köztartozásnak minősül. Ha a pályázónak köztartozása van, akkor kizárható bizonyos 
pályázatokból. Hangsúlyozza, hogy ez jelentősen függ a pályázati kiírástól, hiszen általában minden 
pályázatnál más-más szempontok vannak meghatározva.  
A második kérdés, arra vonatkozik, hogy milyen jogi lehetőségek vannak. A bizottság ebben az ügyben már 
egyszer döntött. A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak is volt a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyében egy ítélete, mely helyben hagyta a Területfejlesztési Bizottság 
döntését. Jelenleg a végrehajtási szakasz zajlik, ennek egyik formája az inkasszó benyújtása. Jelen ügy 
esetében ez volt a legelső lépés. A továbbiakban, a következő lépés lehet a bírósági végrehajtás, a végső rész 
pedig a pályázó felszámolásának megindítása. 
Kiemeli, hogy a Kft. ügyvezetője – a felszámolás elkerülése végett – lépéseket tett a megegyezés érdekében. 
Január környékén kereste meg az önkormányzatot a lehetséges teendőkkel kapcsolatban. Az önkormányzat a 
részletfizetési szándékot, a törlesztést javasolta. Ha ugyanis ez megtörténik, akkor újabb bizottsági döntés 
születhet. A pályázó esetében kb. 20.000.000 Ft kamat, és 20.000.000 Ft tőkéről van szó, tehát 40.000.000 Ft 
körüli összeg az összes tartozás. Véleménye szerint a megoldás ezen ügyben a részletfizetés lenne, azonban a 
pályázó részéről ilyen jellegű ajánlat nem érkezett. A Kft. ügyvezetője a Nemzetgazdasági Minisztériummal 
egyeztetett, ahonnan az előterjesztéshez mellékelt válasz, ajánlás érkezett. Ennek értelmében a Minisztérium 
az alapszerződés újravizsgálását javasolta, mivel a fő probléma az volt, hogy az abban vállalt bevételt nem 
tudta teljesíteni a Kft. tulajdonosa. A ténylegesen megvalósult bevételt szükséges lenne összehasonlítani az 
alapszerződésben vállaltakhoz képest. Az ügy végleges lezárásához a vonatkozó jogszabályok újbóli 
áttekintését javasolja. 
 
 
Havasiné Molnár Erzsébet: 
Megköszöni megyei jegyző úr válaszát. Felhívja a bizottság figyelmét, hogy ezen előterjesztésben szereplő 
ügy folyamatos napirenden szerepeljen. Véleménye szerint célszerű minél előbb lezárni a Kft. ügyét. 
 
 
Gácsi Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, az igen szavazatával jelezze. A szavazást követően megállapította, 
hogy a bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
19/2015. (IV. 01.) TERB. Tárgy: a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által be-
nyújtott felülvizsgálati kérelem alapján 
szükséges intézkedések megtételére 
 

  
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága felkéri a Nógrád 
Megyei Önkormányzati Hivatal vezetőjét, hogy a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. ügyvezetője által beterjesztett felülvizsgálati kérelmet vizsgálja meg, a 
szükséges egyeztetéseket tegye meg, ennek eredménye alapján a 8/KKC/2003. számú támogatási 
szerződésre, valamint a 1173/2013. (XII. 19.) TERB számú határozat esetleges módosítására 
vonatkozó javaslatot terjessze be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2015. április 1. 
                  Gácsi Péter 

    a bizottság alelnöke 
 
 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja első körös verziójának elfogadására és 

annak Irányító hatóság részére történő megküldésére 
 Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 
Gácsi Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
 
Dr. Szabó József: 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Sándor Ildikó tesz szóbeli kiegészítést. 
 
Sándor Ildikó: 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tervezési folyamat a végéhez közeledik. Az Integrált Területi Program egy 
két évre szóló dokumentum, melyet a bizottságnak el kell fogadnia és a tervezési környezet folyamatos 
változása végett időnként módosítani.  
A dokumentum lényegét négy táblázat foglalja össze. Az egyik fontos rész a területi kiválasztási rendszer, 
amit a közgyűlés már korábban jóváhagyott, és meghatározta azt a három szempontot, melyek a pályázati 
felhívásoknál érvényesítésre kerülhetnek.  
Az Integrált Területi Program további jelentős része a forrásallokációs tábla, amely esetében a közgyűlés 
jóváhagyta a TOP-ban szereplő forrásallokációt az abban lévő indikátorok között.  
A harmadik táblázat az indikátortáblázat, melyről szintén korábban döntött a közgyűlés. E táblázatot illetően 
a vonalindikátorok pontosításra kerültek, illetve ezek között már lenne olyan mutató is – mint például „a 
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városrehabilitáció során a rehabilitált talajnak a mennyisége” – melynek növelése célszerű lenne. A 
minőségbiztosítási folyamat során ezek pontosításra kerülnek az irányító hatóság részéről. 
Az utolsó táblázat az ütemezési táblázat, melyről a közgyűlés még nem döntött. E táblázathoz kapcsolódóan 
elmondja, hogy a felhívások várhatóan júniusban fognak megjelenni, míg a támogatási szerződések 
szeptemberben kerülnek megkötésre. Véleménye szerint, elsőként azok a projektek kerülhetnek benyújtásra, 
melyek valamilyen szinten elő vannak készítve. Megjegyzi, hogy a projektek többsége eléri a közbeszerzési 
határt. A projektek megvalósítása előreláthatóan 2016 március végén fognak elindulni. A központi 
iránymutatások alapján alapvető elvárás lesz, hogy 2018-ig a források legnagyobb része lekötésre kerüljenek. 
Hangsúlyozza, hogy a táblázatban nem a projektmegvalósítás jelenik meg, hanem az, hogy a források 
hogyan kerülnek lekötésre, továbbá elmondja, hogy az ütemezések tapasztalati adatok alapján készültek. 
2015 év végéig a 7 éves tervezési időszaknak az első 2 évre eső részét támogatási szerződésekkel le kell 
kötni. Ez 11. milliárd Ft-ot jelent. 
Az Integrált Területi Program összeállításánál alapvető cél volt, hogy a forrásfelhasználást ne veszélyeztesse 
semmiféle lehatárolás. 
Az írásos anyaghoz kapcsolódó kiegészítésen kívül néhány új információt oszt meg a bizottság tagjaival. A 
bizottsági ülést megelőző napon visszajelzés érkezett az Irányító Hatóság részéről a forrásallokációs és 
indikátortáblával kapcsolatosan. A teljesítménykeretes indikátorokat – ahol szankciók vannak – legalább 
85%-ban teljesíteni kell. A korábbiakban csökkentve lettek azok az indikátorok, melyek esetében 
tényszámok igazolják, hogy nem tudják hozni azt, melyet az Irányító Hatóság forrásarányosan kiszámolt, 
például a bölcsődei férőhelyek számát illetően. Fontosnak tartja, hogy azok az indikátorokat melyek 
teljesíthetőek, vállalásra kerüljenek. A szociális városrehabilitáción belül kiemeli „az integrált 
városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága” mutatót. Felhívja a bizottság figyelmét, hogy a TOP 
az Európai Bizottság által el van fogadva, és a benne szereplő indikátorok két évig nem módosíthatóak. A 
megyei keret nem csökkent, viszont átcsoportosításokra kell számítani, például többek között emelkedne a 
turisztika, a területfejlesztésnek, az utaknak a kerete. 
 
Bognár Ferenc: 
Megkérdezi, hogy akkor óvodafejlesztés lesz-e egyáltalán? 
 
Sándor Ildikó: 
A mostani forrásallokáció alapján a korábbi 3.174.000.000 Ft-os allokált forrással szemben óvodákra és 
bölcsődékre 629.472.000 Ft jut, melyek közül a bölcsődék fejlesztése élvez nagyobb prioritást. Az Észak-
magyarországi régióban nem került figyelembevételre, hogy a munkába állás segítéséhez nem elég a 
bölcsődei kapacitás növelése, hanem sokkal inkább a munkahelyteremtés lenne szükséges. 
 
Havasiné Molnár Erzsébet: 
Megjegyzi, hogy Nógrád megyében több helyen felújított, korszerű óvodák vannak. 
 
 
Sándor Ildikó: 
Több óvodában kapacitást, fogadóképességet fejlesztenének. Meglátása szerint két év múlva felülvizsgálatra 
kerülnek a vállalások. 
 
Gácsi Péter:  
Megköszöni a szóbeli kiegészítést. Átadja a szót Dr. Szabó József jegyző úrnak. 
 
Dr. Szabó József: 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a járásokban területi egyeztetések, fórumok zajlanak. Szükségesnek 
tartották, hogy járási szinten is egyeztetések történjenek. A fórumok nagy része már lezajlott, Rétságon és 
Balassagyarmaton a jövő héten kerülnek lebonyolításra a projektekkel, a prioritássokkal kapcsolatos 
egyeztetések. 
Jelzi, hogy a területfejlesztési döntések szükségességéből kifolyólag májusban soron kívüli közgyűlés 
megtartása szükséges. 
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Gácsi Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
20/2015. (IV. 01.) TERB. Tárgy: Nógrád Megye Integrált Területi 

Programja első körös verziójának elfogadá-
sára és annak Irányító Hatóság részére 
történő megküldésére 
 

  
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága (a 

továbbiakban: Bizottság) megismerte és elfogadja a – határozat melléklete szerinti 
tartalommal – Nógrád Megye Integrált Területi Programjának elsőkörös verzióját.  
 

2. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a dokumentumot küldje meg a NORDA 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit  
Kft.-nek, valamint az Irányító Hatóság részére minőségbiztosítás céljából. 
Határidő: 2015. április 2.  
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. április 1.  

Gácsi Péter 
      a bizottság alelnöke 

 
 
3. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft. által kezelt decentralizált források terhére Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával „Március 15. úti támfallépcső felújítása” 120001308D számon megkötött 
támogatási szerződés módosítására és lezárására vonatkozó 18/2015. (II. 24.) TERB határozat 
kiegészítésére 
Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Gácsi Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Dr. Szabó József: 
Ismerteti az előterjesztés szükségességét. Az előző ülésen elfogadott határozat megszövegezésében nem 
szerepelt, hogy a támogatási szerződés lezárható. Ez került korrigálásra. 
 
Gácsi Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a határozati javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta, 
és a következő határozatot hozta: 



6 

 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
21/2015. (IV. 01.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasz-
nú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált 
források terhére Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával „Március 15. úti 
támfal-lépcső felújítása” 120001308D szá-
mon megkötött támogatási szerződés módo-
sítására és lezárására vonatkozó 18/2015.  
(II. 24.) TERB határozat kiegészítésére 
 

  
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a 18/2015. 

(II.24.) TERB határozatot a következő 3. ponttal egészíti ki, a jelenlegi 3. pont számozása 4. 
pontra változik: 
 

„3. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával a „Március 15. úti támfal-lépcső felújítása” tárgyú 
120001308D számon megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási 
szerződés lezártnak tekinthető.” 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével tájékoztassa 

a támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári 
Irodáját, a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. április 13. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. április 1. 

 Gácsi Péter 
 a bizottság alelnöke 

 
 
4. Egyebek 
 
Gácsi Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni a 
bizottság munkáját, az ülést bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
               Gácsi Péter Gagyi Roland 
         a bizottság alelnöke a bizottság tagja 


