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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. október 14-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza nagytermében megtartott alakuló ülésén.  
 
Jelen vannak: Barna János Béla, Becsó Zsolt, Borenszki Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny 
Péter, Látkócki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József, 
Szandai József, Tisza Attila, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, a közgyűlés tagjai, dr. Barta László 
főjegyző, dr. Kalocsai Péter aljegyző 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt:  
A Himnusz és az ünnepi műsor elhangzása után köszönti a megjelenteket abból az alkalomból, hogy a 
mai napon az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően megalakul az új megyei közgyűlés. 
Külön köszönti a megjelent országgyűlési képviselő urakat; a Nógrád megyei főügyész urat; a 
települések polgármestereit, jegyzőit; a megyei és regionális államigazgatási szervek vezetőit és 
képviselőit; a megyei rendvédelmi szervek vezetőit, képviselőit; a megyei önkormányzat 
intézményeinek vezetőit; a megye társadalmi szervezeteinek képviselőit, és minden kedves vendéget.   
Az alakuló ülést ezennel megnyitja.  
 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 8. § (4) bekezdésének értelmében felkéri 
Lacsny Péter urat, a megválasztott közgyűlés legidősebb tagját – mint korelnököt –, hogy lássa el a 
levezető elnöki feladatokat mindaddig, amíg a közgyűlés megválasztott elnöke esküt nem tesz. Felkéri 
a képviselő urat, foglalja el helyét az emelvényen.  
 
Lacsny Péter: 
Korelnökként köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Tájékoztatást ad arról, hogy a mai ülésnapon 
valamennyi szavazás – a titkos szavazások kivételével – kézfelemeléssel történik. Kéri a közgyűlés 
tagjait, a határozatképesség megállapítására kézfelemeléssel jelezzék ittlétüket. Ezt követően 
megállapítja, hogy a megválasztott 15 közgyűlési tagból 15 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Felkéri dr. Barta László Nógrád megyei főjegyzőt, mint a Területi Választási Iroda vezetőjét, hogy az 
önkormányzati választások lebonyolításáról adjon tájékoztatást.  
 
dr. Barta László: 
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
Lacsny Péter: 
Megköszöni a főjegyző úr tájékoztatóját, felkéri dr. Adamkó István urat, a Területi Választási 
Bizottság elnökét, ismertesse a megyei közgyűlés tagjai megválasztásának eredményét.  
 
dr. Adamkó István: 
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
Lacsny Péter: 
Megköszöni Adamkó úrnak a megyei közgyűlés tagjai megválasztásának eredményéről szóló 
tájékoztatását. Bejelenti, hogy a következőkben a megbízólevelek átadására és eskütételre kerül sor.  
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Felkéri képviselőtársait arra, hogy nevük elhangzása után vegyék át a megbízólevelet és írják alá az 
átvételről szóló jegyzőkönyvet. Ezt követően felkéri a jelenlévőket, az eskütételhez álljanak fel.  
(A megbízólevelek átvételéről és az eskütételről szóló jegyzőkönyv mellékelve).  
 
(Eskütétel után) 
 
Lacsny Péter: 
Megköszöni a Területi Választási Bizottság munkáját és a választásokban való közreműködését. 
Tekintettel arra, hogy a képviselők az eskü letételét követően gyakorolhatják jogaikat, kéri, most 
történjen meg a meghívóban jelzett napirend elfogadása.  
Jelzi, hogy Borenszki Ervin úr kér szót.  
 
Borenszki Ervin: 
Megköszöni a területi és helyi választási szervek, választási irodák munkáját, az ott dolgozó emberek 
áldozatos tevékenységét. Tudomása szerint kirívó szabálytalanság a megyei választások során nem 
történt. Ismerve a helyi „szereplőket”, a Területi Választási Bizottságban dolgozókat, biztosak 
lehetnek abban, hogy ezek a választások – mint minden eddigiek – törvényes keretek között, a 
jogszabályok betartásával zajlottak. Megragadja az alkalmat arra, hogy az MSZP frakció nevében 
valamennyi megválasztott megyei képviselőnek, jelenlévő polgármestereknek gratulál. Jó egészséget 
kíván ahhoz, hogy az eskü szövegéhez hűen Nógrád megye javát szolgálják.  
 
Lacsny Péter: 
Megköszöni a képviselő úr hozzászólását. Más javaslat nincs. Kéri, hogy aki a napirend 
megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 
a napirendet 15 igen szavazattal elfogadta. 
 
Napirend: 
 
1. Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati választásokról  

Előadó: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

2. Megbízólevelek átadása 
Eskütétel 
A megbízóleveleket átadja:  
dr. Adamkó István, a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság elnöke 
 

3. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása  
Levezeti: a közgyűlés korelnöke 
 

4. A közgyűlés elnökének megválasztása, eskütétel 
 
5. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
 
6. A közgyűlés alelnökeinek megválasztása, eskütétel 
 
7. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 

14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosítására  
 
8. A közgyűlés bizottságainak és tanácsnokának megválasztása 
 
9. Egyebek  
 

- . - 
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Lacsny Péter: 
A hatályos szervezeti és működési szabályzat 8. § (6) bekezdése szerint a közgyűlés alakuló ülésén a 
hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazások lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot 
választ, melynek megbízatása az ügyrendi és jogi bizottság megválasztásáig tart. Az ülés következő 
napirendi pontjaként ezen rendelkezés szerint a szavazatszámláló bizottság megválasztása következik. 
Javasolja, hogy a testület 3 tagú szavazatszámláló bizottságot válasszon. Elnökének és tagjainak a 
következő képviselőket javasolja: a bizottság elnökének Dudás Vilmost, tagjainak Borenszki Ervint és  
Gácsi Pétert.  
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata. Bejelenti, hogy más javaslat nincs. Jelzi, az érintettek 
bejelentették személyes érintettségüket. Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes érintettségük miatt 
ki kívánja-e zárni Dudás Vilmost, Borenszki Ervint és Gácsi Pétert a döntéshozatalból? Az érintettek 
kizárását nem támogatja.  
Ismerteti és szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság elnöke és tagjai személyes 
érintettségéről szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
111/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a szavazatszámláló bizottság 
megválasztása előtt Dudás Vilmos, Borenszki Ervin és Gácsi Péter bejelentette személyes 
érintettségét. 
A testület az érintetteket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lacsny Péter, korelnök 
 
Lacsny Péter: 
További kérdés, észrevétel nincs. A személyi javaslatok külön-külön történő szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a testület Dudás Vilmost a szavazatszámláló bizottság elnökévé 15 igen 
szavazattal, Borenszki Ervint 15 igen szavazattal és Gácsi Pétert 14 igen szavazattal, 1 
tartózkodással a szavazatszámláló bizottság tagjaivá megválasztotta.   
Ismerteti és szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság összetételére vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
112/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait az 
alábbiak szerint megválasztja:  
 
Elnök:   Dudás Vilmos  
Tagjai:    Borenszki Ervin  
   Gácsi Péter  
 

A testület felkéri a szavazatszámláló bizottság tagjait, hogy a közgyűlés elnöke és alelnökei 
megválasztásánál működjenek közre.  
 
Megbízatásuk az Ügyrendi és Jogi Bizottság megválasztásáig tart.  
 
Lacsny Péter: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a közgyűlés alakuló ülésén tagjai sorából titkos szavazással – minősített 
többséggel – választja meg elnökét és alelnökeit. A közgyűlés elnökének személyére bármely 
közgyűlési tag javaslatot tehet. A hatályos szervezeti és működési szabályzat 8. § (5) bekezdése szerint 
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a jelöltté váláshoz a jelenlévő közgyűlési tagok legalább 25 %-ának, azaz 4 főnek a szavazata 
szükséges. Kéri a testület tagjait, tegyenek javaslatot a közgyűlés elnökének személyére.  
 
Barna János Béla: 
Javasolja Becsó Zsolt közgyűlési elnökké történő jelölését. 
 
Lacsny Péter: 
Miután megkérdezi a jelöltet, bejelenti, hogy Becsó Zsolt úr a jelölést elfogadja. Jelzi, az érintett 
bejelentette személyes érintettségét. Kéri, a testület szavazzon arról, hogy személyes érintettsége miatt 
ki kívánja-e zárni őt a döntéshozatalból. Jelzi, hogy az érintett kizárását nem támogatja. Szavazásra 
bocsátja a Becsó Zsolt személyes érintettségére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 
15 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
113/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés elnökének 
megválasztása előtt Becsó Zsolt bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lacsny Péter, korelnök 
 
Lacsny Péter: 
Mivel más észrevétel, javaslat nincs, szavazásra bocsátja az elnök-jelölt személyére vonatkozó 
javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület Becsó Zsoltnak a megyei közgyűlés 
elnökévé történő jelölését, illetve a szavazólapra való felvételét 15 igen szavazattal elfogadta.  
 
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás technikai lebonyolítását.  
 
Dudás Vilmos: 
A szavazás az önkormányzati törvény rendelkezései alapján titkos szavazással történik. Érvényesen 
szavazni a jelölt neve melletti három kör („igen”, „nem”, „tartózkodom”) egyikében elhelyezett x vagy 
+ jellel lehet. Minden más módon – pl. aláhúzással – leadott szavazat érvénytelen. A tanácsterem 
melletti helyiség szolgál szavazófülkéül, az urna ott lesz elhelyezve. A szavazatszámláló bizottság a 
jelenléti ív alapján egyenként fogja szólítani a képviselőket.  
 
Lacsny Péter:  
A szavazólapok elkészítésének, az urna sérthetetlenségének átvizsgálása idejére rövid szünetet rendel 
el. Kéri, a képviselőkön kívül senki ne hagyja el a termet.  
 
(Szünet után)  
 
Lacsny Péter: 
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét a szavazólap mintájának bemutatására.  
 
Dudás Vilmos: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat elkészítette, az urna 
átvizsgálásra került, és a bizottság megállapította, hogy annak sértetlensége biztosított, alkalmas a 
szavazás lebonyolításához. A szavazólap bemutatását követően jelzi, hogy a jelenléti ív alapján fogják 
szólítani a testület tagjait.  
 
Lacsny Péter: 
Kéri a közgyűlés tagjait, adják le szavazataikat, a szavazás idejére szünetet rendel el.  
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(Szünet és szavazást követően)  
 
Lacsny Péter:  
Bejelenti, hogy a szavazás megtörtént. Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse annak 
eredményét.   
 
Dudás Vilmos: 
Bejelenti, hogy a szavazás a törvényesség keretein belül történt. A szavazás lezárta után a bizottság 
megállapította, hogy 15 közgyűlési tag szavazott, a testület tagjai 15 érvényes szavazatot adtak le, 
érvénytelen szavazat nem volt. Az érvényes szavazatok megoszlása a következő: Becsó Zsolt 10 igen, 
3 nem szavazat, 2 tartózkodás.  
 
Lacsny Péter: 
Tekintettel arra, hogy a testület szünet után folytatja munkáját, kéri, kézfelemeléssel jelezzék 
ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.  
 
Megállapítja, hogy a testület Becsó Zsoltot 10 igen, 3 nem szavazattal – 2 tartózkodás mellett - a 
közgyűlés elnökévé megválasztotta, és a következő határozatot hozta:  
 
114/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsolt, Salgótarján, Losonci u. 38. sz. alatti lakost 
2010. október 14. napjával elnökévé megválasztotta. 
 
Lacsny Péter: 
Felkéri a testület elnökét az eskü letételére.  
(A jegyzőkönyv mellékelve). 
 
(Az eskü letétele után) 
 
Lacsny Péter:  
Maga és képviselőtársai nevében gratulál a közgyűlés elnökének, megkéri foglalja el helyét az 
emelvényen.  
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése határozza meg a polgármester, jelen esetben a 
közgyűlés elnökének illetményére vonatkozó szabályokat. A testület a közgyűlés elnökének 
illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 42. § (3) bekezdése, a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti keretek között meghatározott szorzószám 
szorzataként összegszerűen állapítja meg. Javasolja – a korábbiaknak megfelelően – a közgyűlés 
elnökének illetményét havi bruttó 579.750 Ft összegben megállapítani. A törvény 13. § (1) bekezdése 
értelmében a közgyűlési elnöki foglalkoztatási jogviszonyra alkalmazni kell a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 48. §-át, amely az idegennyelv-tudási pótlékról 
rendelkezik. Tekintettel arra, hogy Becsó Zsolt német nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával 
rendelkezik, 23.190 Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. A 18. § (2) bekezdése értelmében a 
közgyűlés elnökét – választása szerint – költségátalány illeti meg, melynek mértéke illetménye 20-30 
%-ának megfelelő összeg lehet.  
A közgyűlés elnöke illetményének megállapítása, valamint a részére megállapításra kerülő 
természetbeni juttatások kapcsán bejelentette személyes érintettségét, nyilatkozatában lemondott az őt 
megillető költségátalányról. Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes érintettsége miatt ki kívánja-e 
zárni Becsó Zsoltot a döntéshozatalból. Az érintett kizárását nem támogatja.  
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Ismerteti a közgyűlés elnöke személyes érintettségére vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak 
elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 12 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
115/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés elnöke illetményének, 
valamint részére a természetbeni juttatások megállapítására irányuló szavazások előtt Becsó Zsolt 
bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lacsny Péter, korelnök 
 
 
Lacsny Péter: 
Ismerteti a közgyűlés elnöke illetményére vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen, 2 nem szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
116/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke illetményét 
2010. október 14-ei hatállyal havi bruttó 579.750 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát 23.190 Ft-ban, 
illetményét mindösszesen 602.940 Ft-ban állapítja meg.  
 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő:  2010. október 14.  
Felelős:   dr. Barta László főjegyző 
 
 
Lacsny Péter: 
Javasolja továbbá, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a közgyűlés elnökének foglalkoztatási 
jogviszonya fennállása alatt egy hivatali személygépkocsit és mikrobuszt bocsásson rendelkezésére, és 
engedélyezze azok belföldön és külföldön történő hivatalos és magáncélú igénybevételét, továbbá 
biztosítson egy mobiltelefon készüléket, valamint mobilinternet használatot.  
Ismerteti az erre vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 10 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
117/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsolt elnök megbízatásának időtartamára, 
foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt egy hivatali személygépkocsit, kiegészítő jelleggel – a 
személygépkocsi egyidejű használatát kizárva – az Ellátó Szervezet tulajdonában lévő, több férőhelyes 
(mikrobusz) személygépkocsit  bocsát rendelkezésére, személyi használatra. A gépkocsik belföldi és 
külföldi hivatalos és magáncélú használatát 2010. október 14. napjától engedélyezi.  
Továbbá az elnök megbízatásának időtartamára egy mobiltelefont, mobilinternet használatot bocsát 
rendelkezésére, melynek előfizetési díját és közterheit a költségvetésből biztosítja.  
Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 
Felelős:   dr. Barta László főjegyző 
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Lacsny Péter: 
Jelzi, átadja az ülés vezetését Becsó Zsoltnak, a közgyűlés elnökének. Felkéri elnöki programjának 
ismertetésére.  
 
Becsó Zsolt: 
(Elnöki programja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tájékoztatást ad arról, hogy a mai ülés következő napirendi pontja az SZMSZ módosítása, melyre 
vonatkozó írásos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztásra, ami egy rendelet-tervezetet és 
egy határozati javaslatot tartalmaz. Javasolja, hogy az SZMSZ teljes felülvizsgálata 2011. március 31-
ig történjen meg.  
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosítására vonatkozó                               
rendelettervezetet, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott, és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
24/2010. (X. 14.) önkormányzati 

rendelete 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.)  

Kgy. rendelet módosításáról  
 

(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
118/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy rendelkezzen a közgyűlés 

alelnökeinek feladatairól és munkamegosztásáról. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy közgyűlés döntései alapján aktualizálja az SZMSZ 

függelékeit, átvezetve azon a szükséges módosításokat. 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A testület felkéri a megyei főjegyzőt, hogy – az Ügyrendi Bizottság véleményének ismeretében – 

a közgyűlés elnökével együtt gondoskodjon az SZMSZ áttekintéséről, majd a szükségszerinti 
módosításokat terjesszék a közgyűlés elé. 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A testület tagjai részére – annak érdekében, hogy a közgyűlési előterjesztéseket elektronikus 

formában kaphassák meg és kezelhessék – személyenként egy hordozható személyi számítógépet 
kíván biztosítani. 
A közgyűlés felkéri elnökét, és a főjegyzőt, hogy a hordozható személyi számítógépek 
biztosítására tegyék meg a szükséges intézkedéseket.  
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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5. A testület a területi irodák működésének segítésére az irodák rendelkezésére bocsát egy-egy 
hordozható személyi számítógépet, valamint nyomtatót, továbbá az azok használatához 
szükséges kiegészítőket, szolgáltatásokat. 
A közgyűlés felkéri elnökét, és a főjegyzőt, hogy a területi irodák számítástechnikai eszközökkel 
való ellátására tegyék meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. A közgyűlés a területi irodák munkájának segítése és szervezése érdekében részükre összesen 
egy mobiltelefon, valamint összesen egy személygépkocsi használatát (menetlevél vezetési 
kötelezettség mellett) biztosítja. A mobiltelefon és a személygépkocsi használatára elsősorban a 
Koordinációs tanácsnok jogosult. 
A közgyűlés felkéri elnökét, és a főjegyzőt, hogy a területi irodák mobiltelefonnal és 
személygépkocsival való ellátására tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Bejelenti, hogy a rendelet aláírására és kihirdetésére rövid szünetet rendel el azzal, hogy a képviselők 
ne hagyják el a tanácskozó termet.  
 
(Szünet után) 
 
Becsó Zsolt: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény vonatkozó rendelkezése alapján a közgyűlés 
tagjai sorából a közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással, a testület megbízatásának 
időtartamára, elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére a közgyűlés alelnököt, alelnököket 
választ. A helyi önkormányzatokról szóló fenti törvény 34. § (1) bekezdésének értelmében a közgyűlés 
elnöke tesz javaslatot az alelnök, alelnökök személyére. Az imént kihirdetett és hatályba lépett 
szervezeti és működési szabályzat 51. §-a szerint a közgyűlés egy főfoglalkozású és egy társadalmi 
megbízatású alelnököt választ. Ennek alapján a közgyűlés alelnökévé Barna János Béla, társadalmi 
megbízatású alelnökévé dr. Bablena Ferenc urakat javasolja.  
 
Megkérdezi Barna János urat, vállalja-e a megbízatást.  
 
Barna János Béla: 
Elfogadja és nagy megtiszteltetésnek tartja a jelölést.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi dr. Bablena Ferenc urat, vállalja-e a megbízatást.  
 
dr. Bablena Ferenc: 
Megköszöni és tisztelettel elfogadja a jelölést.  
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatást ad arról, hogy az elmúlt ciklusban „három alelnökös felállásban” dolgozott a testület. Az 
előttük álló ciklusban egy főfoglalkozású és egy társadalmi megbízatású alelnökkel kíván dolgozni.  
 
Barna János úr 1998. óta tagja a megyei önkormányzat közgyűlésének. Volt frakcióvezető, az elmúlt 
ciklusban pedig a közgyűlés általános alelnöki tisztségét töltötte be. Közismert közéleti személyiség, 
aki mindenféleképpen alkalmas a feladat ellátására. Úgy érzi, hogy akár a mögöttük, de az előttük álló 
időszakban is minden segítséget meg fog adni annak érdekében, hogy közös álmaikat valóra tudják 
váltani a megye fejlődése érdekében.  
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Dr. Bablena Ferenc úr kiváló pénzügyi szakember, szaktudására – ismerve a közgyűlés pénzügyi, 
költségvetési helyzetét – kiemelkedően számít. Úgy gondolja, hogy Bablena úrral az elmúlt években is 
már kialakult egy jó szakmai, emberi együttműködés. Bízik abban, hogy minden segítséget megad a 
megye fejlődésének előremozdítása érdekében.  
 
A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 74. § (1) bekezdés 5. fordulata értelmében 
azon megyei közgyűlési alelnök, akit nem a megyei közgyűlés tagjai közül választottak, nem tagja a 
megyei közgyűlésnek, a megyei közgyűlés elnökét, mint a testület elnökét nem helyettesítheti, a 
megyei közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem megyei közgyűlés tagjai közül 
választott alelnök jogállására egyebekben a megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnökre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 
Az alelnök-jelölt bejelentette személyes érintettségét. Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes 
érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Barna Jánost a döntéshozatalból. Az érintett kizárását nem 
támogatja.  
Ismerteti és szavazásra bocsátja az alelnök jelölt személyes érintettségéről szóló határozati 
javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot 
hozta:  
 
119/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés alelnökének 
megválasztása előtt Barna János Béla bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzati törvény az alelnökök megválasztását titkos szavazással 
rendeli el, javasolja, hogy az alelnök-jelöltek külön-külön szavazólapon szerepeljenek. Egyben felkéri 
a szavazatszámláló bizottságot készítse el a szavazólapokat és az elnökválasztásnak megfelelően 
bonyolítsa le a szavazást.  
A szavazólapok elkészítésének, az urna sérthetetlenségének átvizsgálása idejére rövid szünetet rendel 
el. (A képviselők nem hagyták el a helyüket).   
 
(Szünet után) 
 
Becsó Zsolt: 
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét a szavazólap mintájának bemutatására.  
 
Dudás Vilmos: 
A szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat elkészítette, ennek mintáját bemutatja. Az urna 
átvizsgálásra került, és a bizottság megállapította, hogy annak sértetlensége biztosított és alkalmas a 
szavazás lebonyolítására.  
Kéri a közgyűlés tagjait, hogy a jelenléti ívnek megfelelően kezdjék el a szavazásra. 
 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, a szavazás idejére rövid szünetet rendel el.  
 
(Szünet és szavazás után)  
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Becsó Zsolt: 
Kéri, a közgyűlés tagjai kézfelemeléssel jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy 15 
képviselő van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.  
 
Dudás Vilmos: 
A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 15 közgyűlési tag szavazott, a testület tagjai 15 
érvényes szavazatot adtak le. Az érvénytelen szavazatok száma nulla. A szavazás eredményeként a 
bizottság megállapította, hogy Barna János Béla alelnök-jelölt 10 igen, 3 nem, 2 tartózkodás 
szavazatot kapott.  
 
Becsó Zsolt: 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással Barna János Béla urat 
alelnökévé megválasztotta, és a következő határozatot hozta:  
 
120/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla Szügy, Arany J. u. 21. sz. alatti lakost 
2010. október 14. napjával alelnökévé megválasztotta. 
Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 
Dudás Vilmos: 
A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 15 közgyűlési tag szavazott, a testület tagjai 15 
érvényes szavazatot adtak le. Az érvénytelen szavazatok száma nulla. A szavazás eredményeként a 
bizottság megállapította, hogy dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök-jelölt 10 igen, 5 
nem szavazatot kapott.  
 
Becsó Zsolt: 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 10 igen, 5 nem szavazattal dr. Bablena Ferenc urat társadalmi 
megbízatású alelnökévé megválasztotta, és a következő határozatot hozta:  
 
121/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc, Salgótarján, Március 15. utca 22. 
sz. alatti lakost 2010. október 14. napjával társadalmi megbízatású alelnökévé megválasztotta. 
Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 
Becsó Zsolt: 
Felkéri a megválasztott alelnököket, hogy eskütételre fáradjanak ki.  
(A jegyzőkönyv mellékelve). 
 
Eskütétel után gratulál az alelnököknek, kéri foglalják el helyüket az emelvényen.  
 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a foglalkoztatási jogviszonyban 
álló közgyűlési alelnök illetményét a közgyűlés úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a közgyűlés 
elnökének illetményét. Fentiek alapján javasolja, hogy a közgyűlés alelnökének illetménye az 
eddigiekkel megegyezően a 38.650 Ft-os illetményalapot figyelembe véve 14-szeres szorzó 
alkalmazásával kerüljön megállapításra. Ez összegszerűen havi bruttó 541.100 Ft. Javasolja, hogy az 
alelnök költségátalányát illetménye 20 %-ában, 108.220 Ft-ban határozza meg a testület.  
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Ugyanezen törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő-testület (közgyűlés) a 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek (alelnöknek) a kettőezer, illetve annál több lakosú 
településen tiszteletdíjat állapít meg. Mindezek alapján javasolja, hogy a közgyűlés társadalmi 
megbízatású alelnökének tiszteletdíját 251.200 Ft-ban, költségátalányát illetménye 20 %-ában, 50.240 
Ft-ban határozza meg.  
Ezen felül indítványozza, hogy a főfoglalkozású alelnöknek megbízatása időtartamára, foglalkoztatási 
jogviszonya fennállása alatt egy hivatali személygépkocsit, és mikrobuszt bocsásson rendelkezésére 
belföldi és külföldi hivatalos és magáncélú  használatra egyaránt; továbbá egy mobiltelefont, valamint 
mobilinternet használatot.  
A társadalmi megbízatású alelnök megbízatásának időtartamára, feladatának ellátásához szükséges 
mértékben egy hivatali személygépkocsit bocsát rendelkezésre, belföldi és külföldi használatra 
egyaránt, valamint egy mobiltelefont és mobilinternet használatot.  
A közgyűlés alelnöke (Barna János Béla) illetményének megállapítása, valamint a részére 
megállapításra kerülő természetbeni juttatások kapcsán bejelentette személyes érintettségét.  
Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Barna János Béla urat a 
döntéshozatalból? Az érintett kizárását nem támogatja.  
Ismerteti a határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
határozati javaslatot a testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és a következő 
határozatot hozta:  
 
122/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés alelnöke illetményének, 
valamint részére a természetbeni juttatások megállapítására irányuló szavazások előtt Barna János 
Béla bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a közgyűlés főfoglalkozású alelnökének illetményére, valamint 
természetbeni juttatásaira vonatkozó határozati javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
közgyűlés a határozati javaslatot 10 igen, 5 nem szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
123/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla, a megyei közgyűlés alelnöke 

illetményét 2010. október 14-ei hatállyal – megbízatásának időtartamára – havi bruttó 541.100 Ft-
ban, költségátalányát illetményének 20 %-ában, havi 108.220 Ft-ban állapítja meg.  

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla alelnök megbízatásának 

időtartamára, foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt egy hivatali személygépkocsit, 
kiegészítő jelleggel – a személygépkocsi egyidejű használatát kizárva – az Ellátó Szervezet 
tulajdonában lévő, több férőhelyes (mikrobusz) személygépkocsit bocsát rendelkezésére, személyi 
használatra. A gépkocsik belföldi és külföldi hivatalos és magáncélú használatát 2010. október 14. 
napjától engedélyezi.  
Továbbá az alelnök megbízatásának időtartamára egy mobiltelefont, mobilinternet használatot 
bocsát rendelkezésére, melynek előfizetési díját és közterheit a költségvetésből biztosítja.  
Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 
Felelős:   dr. Barta László főjegyző 
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Becsó Zsolt: 
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének illetményére, 
valamint természetbeni juttatásaira vonatkozó határozati javaslatot. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és a 
következő határozatot hozta:  
 
124/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc, a megyei közgyűlés társadalmi 

megbízatású alelnöke tiszteletdíját 2010. október 14-ei hatállyal – megbízatásának időtartamára – 
havi bruttó 251.200 Ft-ban, költségátalányát illetményének 20 %-ában, havi 50.240 Ft-ban 
állapítja meg.  

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök 

megbízatásának időtartamára, feladatának ellátásához szükséges mértékben – menetlevél vezetése 
mellett – egy hivatali személygépkocsit bocsát rendelkezésére. A gépkocsi belföldi és külföldi 
használatát 2010. október 14. napjától engedélyezi.  
Továbbá az alelnök megbízatásának időtartamára egy mobiltelefont, mobilinternet használatot 
bocsát rendelkezésére, melynek előfizetési díját és közterheit a költségvetésből biztosítja.  
Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 
Felelős:   dr. Barta László főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
A további napirendi pontok megtárgyalását megelőzően szünetet rendel el. Az alakuló ülés 
valamennyi meghívott vendégét meghívja egy ünnepi ebédre az Ellátó Szervezet éttermébe.  
A testület 13,15 órakor folytatja munkáját.  
 
(Szünet után)  
 
Becsó Zsolt: 
Kéri, hogy a határozatképesség megállapítására kézfelemeléssel jelezzék ittlétüket. Megállapítja, hogy 
a közgyűlés tagjai közül 14 fő van jelen, az ülés határozatképes. (Az ülés folyamán a testület 
jelenlévő tagjainak száma 15 főre változott.) 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján a leköszönő közgyűlés két alelnökének, Varga Bélának és Kriston Péternek e tisztsége és 
foglalkozatási jogviszonya a választás napján megszűnt. A vonatkozó jogszabály 2. § (5) bekezdése 
alapján alelnök urakat végkielégítésként három havi illetményüknek megfelelő összegű juttatás illeti 
meg, valamint részükre az új képviselő-testület további három havi illetményüknek megfelelő juttatást 
adhat.  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény II. fejezete rendelkezik a magánszemély egyes jövedelmeinek különadójáról. A 
különadó kiszámítása során minden olyan bevételt figyelembe kell venni, amelyet a magánszemély a 
munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnésére tekintettel szerez. Figyelembe véve ezen 
jogszabálynak a 2 millió forint feletti kifizetések 98%-os adóterhét, indítványozom, hogy a leköszönő 
alelnök urak részére olyan mértékű további juttatással ismerje el a közgyűlés munkájukat, hogy azok 
az összeszámítást követően ne haladják meg a 2 millió forintot.   
Javasolja, hogy Varga Béla és Kriston Péter uraknak munkájuk elismeréseként 375. 000– 375. 000 forint 
összegű további juttatásról döntsön a közgyűlés.  
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja Varga Béla leköszönő alelnök juttatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
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125/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Varga Béla foglalkoztatási jogviszonya 2010. október 
3. napjával történő megszűnésével a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján az 
őt megillető három havi illetményének megfelelő végkielégítésen túl további bruttó 375. 000 forint 
összegű juttatás kifizetéséről dönt. A közgyűlés elrendeli a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével 
összefüggésben felmerülő juttatás kifizetését. Utasítja a közgyűlés elnökét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: 2010. október 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja Kriston Péter leköszönő alelnök juttatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
126/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kriston Péter foglalkoztatási jogviszonya 2010. október 
3. napjával történő megszűnésével a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján az 
őt megillető három havi illetményének megfelelő végkielégítésen túl további bruttó 375. 000 forint 
összegű juttatás kifizetéséről dönt. A közgyűlés elrendeli a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével 
összefüggésben felmerülő juttatás kifizetését. Utasítja a közgyűlés elnökét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: 2010. október 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni mindkét leköszönő alelnök munkáját és további sikereket kíván mind a politikai, mind a 
magánéletben. 
 

− Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak 
juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosítására 

 

Becsó Zsolt: 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával jelentősen megváltozott 
a bizottságok struktúrája, mellyel együtt megnövekedtek a feladatok. Ez teszi indokolttá a juttatásokról 
szóló rendelet módosítását, melynek írásbeli előterjesztése a közgyűlés ülését megelőzően került 
kiosztásra.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Javasolja, hogy ezen napirend keretében ne emeljék meg, tartsák meg a régi tiszteletdíjakat. 
Indoklásként elmondja, elnök úr is említette, hogy mintegy 40 millió forintot spórolt azzal a megyei 
közgyűlés, hogy a testület száma lecsökkent. Úgy gondolja, hogy a továbbiakban is leépítésekre, 
racionalizálásokra fog sor kerülni, így gesztusértékű lenne a testület részéről, hogy most ezzel a 
kérdéssel nem foglalkozik.  
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
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Elmondja, nem olyan nagy az eltérés. Emellett, amiről még egyenlőre nem beszéltek, de nagyon 
szeretné, ha a képviselők az elkövetkező 4 évben aktívan részt vennének a helyi közéletben. 
Nyilvánvaló, hogy ha ezt elvárják a képviselőktől, akkor ehhez igazítani kell a megfelelő 
ellentételezést. Megérti a képviselő úr által felvetetteket, a minimális eltérés talán egy kis 
kompenzációt jelenthet. Nem javasolja, hogy a beterjesztett előterjesztéshez képest más javaslatot 
fogadjanak el.  
Felteszi szavazásra a módosító javaslatot, mely úgy hangzik, hogy az előző közgyűlési ciklusban 
érvényesített szorzószámok figyelembevételével kerüljön kialakításra a tiszteletdíj mértéke.  
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Borenszki képviselő úr javaslatát befogadva levegyék napirendről 
a rendelet módosítását, kézfelemeléssel jelezze. Jelzi, hogy nem ért egyet az indítvánnyal. Szavazást 
követően megállapítja, hogy a módosító javaslat 3 igen, 12 nem szavazattal elutasításra került. 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen és 3 nem szavazattal 
elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     25/2010. (X. 14.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 
14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet módosításáról  

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

- A közgyűlés bizottságainak és tanácsnokának megválasztása 
 
Becsó Zsolt: 
A továbbiakban a mai napon kihirdetett és 11:45 órakor hatályba lépett SZMSZ-ben meghatározott 
bizottsági struktúrának megfelelően a bizottságok tagjainak és a közgyűlés tanácsnokának 
megválasztására kerül sor.  
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottságok megválasztására az SZMSZ szerinti sorrendben kerül sor 
úgy, hogy először a bizottság elnökét, majd alelnökét, azt követően javasolt tagjait egyenként teszi fel 
szavazásra. Majd ezt követően a határozat egészét is.  
Tájékoztatja a testületet, hogy valamennyi érintett hozzájárult a személyét érintő napirendi pont 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
A közgyűlési tag jelöltek bejelentették személyes érintettségüket. Kéri, a testület szavazzon, hogy 
személyes érintettségük miatt ki kívánja-e zárni őket a döntéshozatalból?  Az érintettek kizárását nem 
támogatja.  
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
127/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a bizottságok elnökei, alelnökei, 
illetve tagjai, valamint a tanácsnok megválasztása előtt a jelöltek bejelentették személyes 
érintettségüket. 
A testület az érintetteket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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Becsó Zsolt: 
Elsőként a Gazdasági Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására kerül sor. 
Kéri, aki egyetért Szandai Józsefnek a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Szandai Józsefet a Gazdasági Bizottság elnökévé 15 
igen szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Lacsny Péternek a bizottság alelnökévé történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Lacsny Pétert a Gazdasági Bizottság alelnökévé 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Borenszki Ervinnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Borenszki Ervint a Gazdasági Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Varga Krisztinának a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Varga Krisztinát a Gazdasági Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért dr. Czuczi Jánosnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület dr. Czuczi Jánost  a Gazdasági Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Kormány Zsoltnénak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Kormány Zsoltnét a Gazdasági Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Varga Mihálynak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Varga Mihályt a Gazdasági Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki a határozati javaslat egészével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a közgyűlés a Gazdasági Bizottság összetételére vonatkozó határozati javaslatot 
15 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
128/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Gazdasági Bizottságot az alábbiak szerint választja 
meg: 
 
− Elnök:   Szandai József 2677 Herencsény, Lisznyai u. 15. 
− Alelnök:  Lacsny Péter 2654 Romhány, Mező I. telep 5. 
− Tagok:  Borenszki Ervin 2660 Balassagyarmat, Bíró J. u. 8/b. 

Varga Krisztina 3170 Szécsény, Kossuth u. 83. 
− Külső tagok:  dr. Czuczi János 2660 Balassagyarmat, Patvarci u. 55. 

Kormány Zsoltné 3170 Szécsény, Rimóci u. 34. 
Varga Mihály 2660 Balassagyarmat, Nyírjesi u. 34. 

 
Becsó Zsolt: 
A Humánszolgáltatási Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására kerül sor. 
Kéri, aki egyetért Meló Ferencnek a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Meló Ferencet a Humánszolgáltatási Bizottság elnökévé 15 
igen szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Dudás Vilmosnak a bizottság alelnökévé történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Dudás Vilmost a Humánszolgáltatási Bizottság 
alelnökévé 15 igen szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Látkócki Bálintnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Látkócki Bálintot a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává 15 
igen szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Tisza Attilának a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Tisza Attilát a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
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Kéri, aki egyetért Gácsi Péternek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Gácsi Pétert a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Csach Gábornak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Csach Gábort a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Tóth Zoltánnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Tóth Zoltánt a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Várszegi Istvánnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Várszegi Istvánt a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává 15 
igen szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Kollár Lászlónak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Kollár Lászlót a Humánszolgáltatási Bizottság tagjává 15 
igen szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki a határozati javaslat egészével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a 
közgyűlés a Humánszolgáltatási Bizottság összetételére vonatkozó határozati javaslatot 15 igen 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
129/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Humánszolgáltatási Bizottságot az alábbiak szerint 
választja meg: 
 
− Elnök:   Meló Ferenc, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 98-126. 
− Alelnök:  Dudás Vilmos 2668 Patvarc, Mikes K. u. 23.  
− Tagok:  Látkócki Bálint 2660 Balassagyarmat, Batthyányi u. 15. 

Tisza Attila 3138 Ipolytarnóc, Kossuth u. 54. 
Gácsi Péter 3170 Szécsény, Szántó Kovács J. u. 26.  

− Külső tagok:  Csach Gábor 2660 Balassagyarmat, Viola u. 9/A.  
Tóth Zoltán 3154 Szuha, Kossuth u. 87.  
Várszegi István 3070 Bátonyterenye, József A. ltp. 1/1. 
Kollár László 2686 Galgaguta, Kossuth u. 81.  

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására kerül sor. 
Kérei aki egyetért dr. Rozgonyi Józsefnek a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület dr. Rozgonyi Józsefet a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság elnökévé 15 igen szavazattal megválasztotta. 
Kéri, aki egyetért Zsiga Tamásnak a bizottság alelnökévé történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Zsiga Tamást a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság alelnökévé 15 
igen szavazattal megválasztotta. 
Kéri, aki egyetért Látkócki Bálintnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Látkócki Bálintot a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává 15 
igen szavazattal megválasztotta. 
Kéri, aki egyetért Lacsny Péternek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Lacsny Pétert a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta. 
Kéri, aki egyetért Jónás Gábornak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Jónás Gábort a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta. 
Kéri, aki egyetért dr. Becsó Károly Csabának a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület dr. Becsó Károly Csabát a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság tagjává 15 igen szavazattal megválasztotta. 
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Kéri, aki egyetért Batta Jánosnénak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Batta Jánosnét a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjává 15 
igen szavazattal megválasztotta. 
Kéri, aki a határozati javaslat egészével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a közgyűlés a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság összetételére vonatkozó határozati 
javaslatot 15 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
130/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot az alábbiak szerint 
választja meg: 
 
− Elnök:   dr. Rozgonyi József 3104 Salgótarján, Csehov u. 26. 
− Alelnök:  Zsiga Tamás 3043 Egyházasdengeleg, Sport u. 11. 
− Tagok:  Látkócki Bálint 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 15. 

Lacsny Péter 2654 Romhány, Mező I. telep 5.  
− Külső tagok:  Jónás Gábor 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 27.  

dr. Becsó Károly Csaba 3060 Pásztó, Gárdonyi G. u. 5. 
Batta Jánosné 3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni u. 35.  

 
Becsó Zsolt: 
Az Ügyrendi Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására kerül sor. 
Kéri, aki egyetért Tisza Attilának a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Tisza Attilát az Ügyrendi Bizottság elnökévé 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Palotai Szilárdnak a bizottság alelnökévé történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Palotai Szilárdot az Ügyrendi Bizottság 
alelnökévé 14 igen és 1 tartózkodó szavazattal megválasztotta. 
Kéri, aki egyetért Nagy-Majdon Józsefnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Nagy-Majdon Józsefet az Ügyrendi Bizottság 
tagjává 15 igen szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Reviczki Lászlónak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Reviczki Lászlót az Ügyrendi Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Rigó Ferencnének a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Rigó Ferencnét az Ügyrendi Bizottság tagjává 15 igen 
szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki a határozati javaslat egészével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a közgyűlés az Ügyrendi Bizottság összetételére vonatkozó határozati javaslatot 
15 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
131/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottságot az alábbiak szerint választja 
meg: 
 
− Elnök:   Tisza Attila 3138 Ipolytarnóc, Kossuth u. 54.  
− Alelnök:  Palotai Szilárd 2660 Balassagyarmat, Teleki u. 21. 
− Tagok:  Nagy-Majdon József 3078 Bátonyterenye, Rákóczi u. 107.  
− Külső tagok:  Reviczki László 3060 Pásztó, Ágasvár u. 7.  

Rigó Ferencné 2646 Drégelypalánk, Petőfi u. 1.  
 
Becsó Zsolt: 
A következőkben a tanácsnok megválasztására kerül sor.  
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Kéri, aki egyetért Varga Krisztinának Koordinációs Tanácsnokká történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Varga Krisztinát Koordinációs Tanácsnokká 13 
igen és 2 tartózkodó szavazattal megválasztotta, és a következő határozatot hozta:  
 
132/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Varga Krisztina, Szécsény, Kossuth u. 83. szám alatti 
lakost Koordinációs Tanácsnokká megválasztja.  
 

Becsó Zsolt:  
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 11. § 
(1) bekezdése alapján a képviselőtestület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően 
köteles esküt tenni a testület előtt. Az eskü letételéig a bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait. 
Felkéri a megválasztott külső bizottsági tagokat, hogy álljanak fel és mondják utána az eskü szövegét. 
 
(Eskütétel után) 
 
Becsó Zsolt: 
Gratulál minden megválasztott bizottsági tagnak, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván. 
Felkéri dr. Barta László főjegyző urat a nevek felolvasására, a külső bizottsági tagokat pedig arra, 
hogy nevük elhangzása után fáradjanak ki az esküokmány aláírására, illetve átvételére.  
 
(Esküokmány átvétele után) 
 
Egyebek napirendi pont keretében következik 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Rozgonyi József jelezte hozzászólási 
szándékát, megadja a szót a képviselő úrnak.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Az előző napirendhez annyit tesz hozzá, hogy az eddigi gyakorlat szerint a különböző képviselő 
csoportok vezetői egyúttal koordinációs tanácsnokok is voltak. Úgy gondolja, hogy a szokásoknak 
megfelelően nemcsak a FIDESZ frakciónak, hanem az ellenzék frakcióinak is meg kellene adni a 
lehetőséget, hogy koordinációs tanácsnok vezesse a képviselő csoportot. Nem muszáj most ebben 
dönteni, indítványozza, hogy legkésőbb a novemberi közgyűlésen tűzzék napirendre. Így érzi 
méltányosnak, hogy a másik két frakció is megkapja ezt a jogot.  
 
Barna János: 
Leszűkült a közgyűlés létszáma, körülbelül egy közepes város képviselő-testületének létszámával ér 
fel az elmúlt időszakhoz képest. Úgy gondolja, hogy nem „tabudöngetés” az, ha ezt a „frakciózást” 
elfelejtik, hiszen egy nagyobb bizottság körülbelül akkorra, mint amennyi a Nógrád Megyei 
Közgyűlés létszáma. Az előbb éppen az volt a probléma, hogy a képviselők 2,3-as szorzója felment 
2,5-re, ami körülbelül bruttó 10. 000 forintot jelent, de nem ez a legfőbb ok, amiért nem támogatják a 
képviselő úr által felvetett problémát.  Úgy gondolja, hogy a munka lényegesen átalakult. Nem 
támogatja sem most, sem a novemberi közgyűlésen a felvetést.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Amikor alelnök úr ellenzéki oldalon volt, akkor ez természetes volt, most nem természetes. Egyrészt a 
képviselő csoport nemcsak abból a 2-3 emberből áll, akik jelen vannak, hanem a hozzá kapcsolódó 
külsők munkáját is koordinálni kell, másrészt nemcsak mennyiségről van szó, hanem minőségről is. 
Bizonyos konvenciók, szerzett jogok megvonásáról van szó. Ez egy politikai testület, a politikai 
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testületnek politikai közösségei vannak és azokat vezetni, irányítani kell. Nem gondolja, hogy ezt 
semmibe kellene venni azért, mert jelenleg a FIDESZ frakcióban 10-en ülnek. Kéri, hogy fontolják 
meg és ne alelnök úr rögtönzése alapján döntsenek, hanem egy kicsit távlatosabban tekintsék át a 
kérdést.  
 
Barna János: 
A minőséggel és mennyiséggel nem foglalkozik, úgy gondolja, hogy a nép döntött és rengeteg 
szokásjog változik meg az elmúlt 8 évhez képest. Ez például az egyik. Emlékezteti képviselő urat, 
hogy Nógrád megyében az elmúlt 20 évben, amióta Nógrád megyei közgyűlés van, a polgári oldal 
négyszer volt vezető pozícióban és egyszer ellenzékben.  
 
Becsó Zsolt: 
Képviselő úr által felvetetten elgondolkodik és visszatérnek rá a későbbiek folyamán.  
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása következtében a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság megszűnt, azonban a közbeszerzési eljárásokban végzendő 
cselekmények, feladatok ellátásának folyamatossága biztosítására, illetve az új eljárások határidőben 
történő megindíthatósága érdekében gondoskodni kell az ajánlatkérői jogok és kötelezettségek 
ellátásáért felelős kijelöléséről. Ezen indokok teszik szükségessé a Közbeszerzési Szabályzat 
módosítását, melynek írásos előterjesztése a közgyűlés ülését megelőzően került kiosztásra.  
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
dr. Rozgonyi József: 
Nehezményezi, hogy ilyen fajsúlyos kérdés esetében most kapták meg az anyagot, bár tudja, hogy 
fizikailag ez nem lett volna lehetséges korábban kiküldeni. Ha valakinek volt módja belenézni, 
láthatta, hogy nagy horderejű változásról van szó. Az eddig önálló bizottsági körbe vagy a Gazdasági 
Bizottság körébe tartozó hatáskört teljes egészében az elnök magához vonja. Ez pedig a közbeszerzés, 
amely nagy összegek, nagy horderejű döntések színtere, ezért a Szocialista Frakció nem támogatja, 
hogy egy személy döntési körébe kerüljön. Ezt a demokratikus kontroll és az illem is úgy diktálná, 
hogy maradjon bizottsági körben. Módosító indítványa, hogy a hatáskör a Gazdasági Bizottság 
hatáskörébe kerüljön, legyen rálátása az ellenzéki frakcióknak is.  
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja képviselő urat, hogy a novemberi közgyűlésen ezt a kérdést meg fogják nyitni. Jelenleg 
egy eljárás van folyamatban. A folyamatosság megőrzése érdekében ez a döntés szükséges. A ’90-es 
évek közepétől egészen 1998-ig elnöki hatáskörben volt. 1998-at követően került bizottságokra 
telepítve a feladat meghatározott értékhatárig, bizonyos értékhatár felett pedig a közgyűlésnek volt 
meg a döntési kompetenciája. Tekintettel arra, hogy jelentős mértékben szűkítésre kerültek az 
önkormányzatok képviselő-testületeinek létszámai, nem tudtak nagyobb bizottsági struktúrában 
gondolkodni. Gondolkodásra sarkallta őket az is, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság esetében nem 
lenne-e célszerű még további megbontásokat eszközölni, tekintettel az elmúlt évek tapasztalataira, 
látván, hogy milyen leterheltség jelentkezik ennél a bizottságnál.  
Aki az elmúlt ciklusban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja volt, pontosan tudja, hogy eléggé ad- 
hoc jelleggel, kevésbé szabályozott módon kellett a feladatot ellátni. Van olyan külső bizottsági tag, 
aki kéthetente volt kénytelen eljárni rendkívüli bizottsági ülésekre. Teljesen mindegy, hogy melyik 
bizottsághoz telepítenék, mert olyan terhek jelentkeznének a bizottsági tagoknál, amelyek valószínűleg 
szétfeszítenék a bizottsági működés kereteit. Sokkal racionálisabbnak tűnik bizonyos értékhatár alatt, 
ha ezek a jogosítványok az elnökhöz kerülnek telepítésre. Ne gondolja senki, hogy ha bármilyen 
döntés születik, az nem kerül beterjesztésre a közgyűlés elé, hiszen sok kérdésben a közgyűlés fogja 
meghozni döntését. A novemberi közgyűlésre ezt a kérdést visszahozzák. Ha marad ez a konstrukció, 
akkor az Uniós értékhatár lesz az, ami fölött a közgyűlésé a döntési kompetencia, ami alatta van, ott 
pedig a közgyűlés elnökénél.  
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dr. Barta László: 
Elmondja, hogy az elnök úr által említett folyamatban lévő eljárás a megyei területrendezési terv 
módosítására irányul, amely jelenleg is elnöki hatáskörbe tartozik. Azért indokolt, hogy ideiglenes 
jelleggel az előterjesztésben foglaltak szerint döntsön a közgyűlés, mert – amennyiben ez nem történne 
meg –  nem tudnának értelmezni bizonyos szabályokat az elkövetkezendő másfél-két hónapban, mivel 
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság hatáskörébe volt telepítve több döntés. Az eddigi szabályozásnak 
megfelelően a könyvvizsgáló kiválasztása, a könyvvizsgálattal kapcsolatos eljárások, valamint az 
önkormányzati biztossal kapcsolatos eljárások a közgyűlés hatásköre. Ahogyan elnök úr jelezte, 
előkészítés alatt van az értékhatárok kérdésére vonatkozó előterjesztés. Természetesen, ha a közgyűlés 
úgy dönt, hogy a most megválasztott bizottságok valamelyikéhez delegálja a feladatot, ők ilyen 
alternatívát is ki fognak dolgozni. Kéri a módosítás támogatását annak érdekében, hogy az 
elkövetkezendő néhány hétben az említett közbeszerzési eljárást „kezelni” tudják.  
 
Becsó Zsolt: 
Ha a képviselő úr által felvetett módosító indítvány elfogadásra kerülne, ez SZMSZ módosítást is 
felvet.  
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy mindazok a jogosítványok, amelyeket az elmúlt ciklusban a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság töltött be, a Gazdasági Bizottságnál kerüljenek nevesítésre, 
kézfelemeléssel jelezze. Jelzi, hogy nem ért egyet. A módosító javaslat elutasításra került 3 igen, 10 
nem és 2 tartózkodó szavazattal. 
Kéri, aki az előterjesztésben lévő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, 
hogy a közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 
vonatkozó határozati javaslatot 10 igen és 5 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
133/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja – a jelen határozat 

mellékletét képező – Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. 
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 26/2009. (IV.29.) Kgy., valamint a 43/2010. (IV.29.) 
Kgy. határozatait. 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat hatályosulását kísérje 
figyelemmel, a módosítás szükségessége esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
A következőkben a megyei önkormányzat által működtetett felsőoktatási ösztöndíj rendszerhez 
kapcsolódó kérdésről kell dönteniük. A 25/2007. (VI.29.) Kgy. rendelet 4.§-ának megfelelően az 
ösztöndíj-rendszer működtetésére négytagú ösztöndíj kuratórium létrehozására került sor. A 
kuratórium elnöke a Közgyűlés általános alelnöke, tagjai: a Közgyűlés ifjúsági és civil kapcsolatok 
tanácsnoka, valamint a Közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottságának két tagja volt.  

Tekintettel arra, hogy a kuratórium a pályázatokat a rendelet 6. § (2) bekezdése alapján, az 
önkormányzati választások évében november 30. napjáig bírálja el, indokoltnak látja, hogy a 
kuratóriumi tagok megválasztására jelen ülésen javaslatot tegyen. A Kuratórium összetételét érintő 
szabályozás átvezetésére az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek módosításán keresztül kerül sor. 

Ismerteti a határozati javaslatot, valamint azt, hogy a kuratórium leendő tagjai nyilatkoztak, hogy 
elfogadják a tagságot.  
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a határozati 
javaslatot a testület 15 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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134/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 

1. Nógrád Megye Önkormányzata az ösztöndíj-rendszer működtetésére négytagú Ösztöndíj 
kuratóriumot hoz létre, melynek elnöke a Közgyűlés alelnöke, Barna János Béla (2699 Szügy, 
Arany J. u. 21); tagjai: dr. Rozgonyi József (3104 Salgótarján, Csehov u. 26.), Zsiga Tamás 
(3043 Egyházasdengeleg, Sport u. 11) és Varga Krisztina (3170 Szécsény, Kossuth u. 83.). 

2. A Közgyűlés utasítja alelnökét, hogy a Kuratórium működéséhez a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Felelős: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 
Határidő: értelemszerű 

 
Becsó Zsolt: 
Az Egyebek napirendi ponton belül javaslatot tesz dr. Barta László megyei főjegyző hivatali 
személygépkocsi használata tárgyában.  
Ismerteti a határozati javaslatot. A szavazás után megállapítja, hogy a határozati javaslatot a testület 13 
igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
135/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző részére 
közszolgálati jogviszonya fennállása alatt egy hivatali személygépkocsit, kiegészítő jelleggel – a 
személygépkocsi egyidejű használatát kizárva – az Ellátó Szervezet tulajdonában lévő, több férőhelyes 
(mikrobusz) személygépkocsit bocsát rendelkezésére, személyi használatra. A gépkocsi belföldi és 
külföldi, hivatalos és magáncélú használatát 2010. október 14. napjától engedélyezi.  
Utasítja a közgyűlés elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2010. október 14. és folyamatos 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Barna János: 
Javasolja, hogy minden közgyűlési tag a tiszteletdíjából 10. 000 forintot ajánljon fel a Veszprém 
megyei vörösiszap katasztrófa által sújtott településeken lakó áldozatok megsegítésére, így ez 150. 000 
forintot jelent, a közgyűlés pedig a saját költségvetéséből további 150. 000 forintot tegyen hozzá és ezt 
juttassa el a bajba jutott emberek számára.  
 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy a  FIDESZ-KDNP  képviselőtagjai részéről még a mai napon befizetésre kerül fejenként 
10.000 forint. A FIDESZ frakció a Parlamentben is tett felajánlást, tehát egyéb más helyeken is 
vannak gyűjtések.  
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat 150. 000 forintot ajánljon fel az 
áldozatok megsegítésére, illetve a települések támogatására, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, 
hogy a határozati javaslatot a testület 15 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
136/2010. (X. 14.) Kgy. határozat: 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei vörös iszap katasztrófa által sújtott 
településeken lakó áldozatok megsegítésére, illetve a települések támogatására 150.000 Ft-ot ajánl fel.  
 
Becsó Zsolt:  
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Palotai Szilárd: 
Elmondja, miért szavaztak sokszor talán érdekesen: egyrészt a kezdeti pillanatok, másrészt pedig az 
értetlenség afölött, hogy olyan dolgokra szavaztak, amikbe nem láttak bele, nem lehetett felkészülni. 
Ezt nem tartja korrektnek és nem tartja egy megyei közgyűléshez méltónak.  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom országszerte és főként a Parlamentben kinyilvánítja azt, hogy az 
álláshalmozás és az egyéb jogtalanul felvett, valamint jogtalanul megítélt pénzeket ellenzik és ennek 
hangot is adnak mindenhol, megteszi itt is.  
Azokban a kérdésekben, amelyek pénzügyileg, gazdaságilag, jogszerkezetileg ilyen relevációjúak, 
nem érti hogyan lehet kérni, hogy szavazzák meg és majd utólag módosítsák a szabályzatot. Ezt nem 
tartja korrektnek, tiltakozását fejezi ki. A magánhasználat és egyéb álláshalmozások ellen is szintúgy.  
 
Becsó Zsolt: 
Véleményét tiszteletben tartja, javasolja, hogy képviselő úr a különböző jogszabályok alapján 
tájékozódjon, és nem lesz furcsa bizonyos döntések meghozatala. Vannak bizonyos jogszabályi 
kötelezettségek és mindennek van koreográfiája. Reméli, hogy rövid időn belül felveszi ezt a 
munkatempót képviselő úr.  
 
Palotai Szilárd: 
Azokkal van problémája, amelyekre nem volt idő felkészülni és most kellett szavazni. Elnök úr 
teljesen másról beszél.  
 
Becsó Zsolt: 
„Nyilvánvalóan fel kell venni mindenkinek a ritmust.”  
Novemberben lesz rendes ülés, hacsak nem kell rendkívüli munkaülést tartani az új megyei rendőr-
főkapitány meghallgatása indokán. Ünnepi közgyűlésre Salgótarján Megyei Jogú Várossal közösen 
október 23-án szombaton délután kerül sor a József Attila Művelődési és Konferencia Központban.  
Kéri a közgyűlés felhatalmazását arra, hogy az SZMSZ esetleges módosítására, a ciklusprogram és a 
jövő évi ülésterv előkészítésére vonatkozó munkák megkezdődhessenek. 
Megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja. Kéri, hallgassák meg a Szózatot, ezt követően a 
jelenlévőket tisztelettel meghívja az előtérben egy pohár pezsgő elfogyasztására. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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


