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10. SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 15-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:
– a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint,
– Eötvös Mihály alpolgármester,
– dr. Gaál Zoltán jegyző,
– dr. Varga Tamás aljegyző,
– a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői,
– önkormányzati cégek vezetői,
– a sajtó képviselői.

Székyné  dr.  Sztrémi  Melinda polgármester  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a 
képviselő-testület  15  tagjából  11  fő  van jelen,  tehát  a  Közgyűlés  határozatképes.  Az ülésről  – 
előzetes jelzéssel – távol maradt Fekete Zsolt, Korponai Tamás, Méhes András és Pindroch Ferenc.

A rendkívüli ülést az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 16. § (1) bekezdésében 
foglalt jogkörével élve hívta össze, az alábbi, egyetlen témában.

Javaslat  a  Novohrad-Nógrád  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési 
Csoportosulás létrehozására. Az előterjesztő Eötvös Mihály alpolgármester.
A képviselő-testületet tájékoztatja arról, hogy az elmúlt időszakban több vezetői szintű találkozóra 
került sor Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Fülek Város Önkormányzatának 
képviselői  részvételével,  mely  egyeztetéseken  megfogalmazódott  az  igény  egy  közös  európai 
területi társulás létrehozásának tervére. A testület előtt is ismert, hogy Fülek városával nemrég írták 
alá a testvérvárosi megállapodást.
A két önkormányzat az őket érintő uniós és regionális jellegű kihívásokra a hatékonyság és a tartós 
megoldás érdekében nemzetközi együttműködésre kíván lépni. Ez kölcsönös előnyökkel jár, hiszen 
közös területfejlesztési elképzeléseikre hosszú távú, a térség egészének fejlődését célzó fejlesztési 
projekteket dolgozhatnak ki és valósíthatnak meg közösen.
A határon  átnyúló  együttműködések  jelenleg  leghatékonyabb  uniós  szervezeti  formája  a  jogi 
személyiséggel  rendelkező  társulás  létrehozása.  Az  együttműködés  jogi  alapját  az  Európai 
Parlament és a Tanács által elfogadott, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 
rendelet,  valamint  a  magyar  és  a  szlovák  nemzeti  jogszabályok  biztosítják.  A  létrehozandó 
Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (röviden: 
Novohrad - Nógrád ETT), mint szervezeti forma egy teljesen új lehetőség a hátrányos helyzetű 
észak-magyarországi,  nógrádi,  valamint  dél-szlovákiai,  Fülek-környéki  régióknak  a  társadalmi 
kohézió megerősítése, és a határokon átnyúló, illetve régiók közötti együttműködés még magasabb 
szintre  emelése  érdekében.  A  szervezet  elsődleges  célja,  hogy  a  meghatározott  területen  a 
térségfejlesztést  segítse  új  projektek  előállításával,  vagy  akár  futó  projektekben  való 
szerepvállalással.



A Csoportosulás  általános  célja,  hogy  tagjai  között  előmozdítsa  a  határokon  átnyúló  alábbi 
együttműködéseket:  a  munkanélküliség  mértékének  csökkentése  a  gazdaságélénkítő  programok 
által;  a  határon átnyúló  térségen belül  az  összefogás  erősítése;  átfogó tervek készítése,  melyek 
segítségével  hatékonyabbá  válik  a  különböző  forrásokhoz  való  hozzájutás;  figyelemfelkeltés  a 
térség fejlesztési programjai tekintetében; a terület fenntartható fejlődésének elősegítése.
A Csoportosulás  különös  céljai  elsősorban  a  Novohrad-Nógrád  Geopark  tevékenységét  érintik: 
infrastrukturális  fejlesztések;  vállalkozásfejlesztés,  kis-  és  középvállalkozások  támogatása, 
beruházás-ösztönzés;  oktatás,  képzés,  kutatások generálása,  fejlesztése;  a  természeti  környezetre 
alapozva, az aktív turizmus elősegítése révén, magasabb szintű kínálat megteremtése, a turizmus 
intenzitásának emelése; természet- és környezetvédelem.
A szervezet létrehozásához kiváló lehetőséget jelent a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett pályázati felhívás: „Európai Területi 
Társulások 2011. évi támogatására” címmel. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt 
területek  együttműködéseik  során  hatékonyabban  juthassanak  uniós  forráshoz,  működésük 
folytonossága a támogatások révén biztosított legyen.
A támogatás  formája:  vissza  nem térítendő  támogatás,  a  támogatás  mértéke:  100%,  benyújtási 
határidő: 2011. június 17.
A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg mintegy 200 millió Ft, valamint az egy 
pályázó által  igényelhető támogatás  összege szervezet  létrehozására maximum 2 millió  Ft („A” 
komponens),  illetve  a  2011.  évi  működésre  maximum  30  millió  forint  („B”  komponens).  A 
pályázatot  mind  az  „A”  komponensre,  mind  a  „B”  komponensre  vonatkozóan  be  kívánja  adni 
Salgótarján Önkormányzata.  A projekt  tartalmazza a  szervezet  személyi,  dologi  és felhalmozási 
kiadásait. 
A megfogalmazódott igények és a pályázati kritérium rendszer értelmében első lépésként az ETT 
létrehozásáról, az Egyezmény és az Alapszabály jóváhagyásáról kell határoznia valamennyi érintett 
fél  Közgyűlésének,  azaz  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Fülek  Város 
Önkormányzata Közgyűlésének.

Az  előterjesztést  nem  tárgyalták  a  bizottságok,  továbbá  az  anyag  kiküldésétől  eltelt  időben  a 
benyújtandó pályázati anyagot és a mellékleteket a pályázat kiírója, valamint a pályázatban részt  
vevő  társszervek  kérésére  pontosították,  a  módosított  1.  és  2.  számú  mellékleteket  az  ülést 
megelőzően kiosztották.

Ercsényi  Ferenc támogatandónak és  fontosnak tartja  a  csoportosulás  létrehozását,  feltéve,  hogy 
betölti a funkcióját. Egy megjegyzése és egy kérdése van. Megjegyzi, hogy az eredeti előterjesztés 
5.  oldalának  2  pontja  értelmetlenül  sorolja  fel,  emeli  ki,  hogy  a  vonatkozó  szabályozások 
értelmezése és végrehajtása a tagállamok mely rendelkezéseit nem sértheti.
Kérdezi,  hogy a Csoportosulás Közgyűlése kikből  áll?  Kérdésfeltevésének oka,  hogy az eredeti 
előterjesztés 5. oldal VIII. Cikkely 2.1 pontja alapján a Csoportosulás legfőbb döntéshozó szerve a 
Közgyűlés, majd a 2.2 pont kimondja,  hogy a Közgyűlés a Csoportosulás alapító és csatlakozó 
tagjainak összességéből áll.

Székyné dr. Sztrémi Melinda mielőtt Eötvös Mihálynak átadná a szót, elmondja, hogy az anyagok a 
társulási  törvény szabályai  értelmében  készültek.  Tehát  a  Csoportosulás  Közgyűlése  a  jelenlegi 
tagokból  áll,  azaz  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatából  és  Fülek  Város 
Önkormányzatából. Az önkormányzatokat a polgármester képviseli,  ahogy bármely más társulás 
esetében.
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Eötvös Mihály megerősíti, hogy a Csoportosulás Közgyűlésének tagjai Salgótarján polgármestere 
és  Fülek  polgármestere.  Az  egyezmény-tervezetet  Fülek  város  önkormányzatával  és  az 
alapkezelővel  is  egyeztették.  Az egyezményt  nemcsak a  magyar  hatóságoknak kell  jóváhagyni, 
készítésekor figyelembe kellett venni a szlovák társszervek kritériumait is, ezért kerültek bele az 
Ercsényi Ferenc által kifogásolt, szabályozások értelmezésére és végrehajtására vonatkozó pontok.
A  kiosztott  anyagban  szövegkiemelővel  jelezték  a  pontosításokat,  a  Geoparkra  vonatkozó 
kiegészítéseket.

Székyné dr. Sztrémi Melinda hozzáteszi, hogy már működnek ilyen típusú társulások a szlovák-
magyar  határmentén.  A szlovák-magyar  kormányközi  bizottság  szécsényi  ülésezésén  az  egyik 
napirendi pont az ilyen típusú társulások bemutatása volt.

Ercsényi  Ferencnek nincs  problémája  ezzel,  tisztában  van  vele,  hogy  a  polgármester  asszony 
képviseli a Közgyűlést. Technikai típusú kérdésnek szánta, mivel egy kéttagú közgyűlés esetében 
nehéz  kétharmados  többségű  döntést  hozni.  Lehet  kéttagú  közgyűlés,  de  értelmetlennek,  adott 
esetben működésképtelennek látja.

Székyné dr. Sztrémi Melinda más kéttagú közgyűlésnek is tagja, van már erre gyakorlat.

Eötvös Mihály egyértelműsíti, hogy az alapszabály rendelkezése szerint konszenzusos döntést kell 
hozni, de arról is rendelkezik, hogy a későbbiekben lehet csatlakozni a Csoportosuláshoz.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozati javaslatot hozta:

Szám: 116/2011.(VI.15.) Öh. sz. határozat

1./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  egyetért  a  Novohrad  –  Nógrád  Korlátolt 
Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési  Csoportosulás  (rövidített  név:  Novohrad  – 
Nógrád  ETT)  létrehozásával  és  abban  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának 
alapítóként, magyarországi székhelytelepülésként való részvételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

2./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Novohrad  –  Nógrád  Korlátolt  Felelősségű 
Európai  Területi Együttműködési Csoportosulás Egyezményét az 1. számú melléklet szerint, 
Alapszabályát  a  2.  számú  melléklet  szerint,  Alapszabályát  a  2.  számú  melléklet  szerint 
jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

3./ Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi 
Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett „Európai Területi 
Társulások  2011.  évi  támogatására”  (ETT-2011)  történő  pályázat  benyújtását  mind  az  „A” 
komponens  esetében  2.000  eFt,  mind  a  „B”  komponens  esetében,  30.000  eFt  támogatási 
összegre. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2011. június 17.
Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
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