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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, valamint a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága 2011. október 13-ai, soron kívüli együttes ülésén, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay 
termében.  
 

Jelen vannak:   
A Gazdasági Bizottság tagjai: Szandai József a bizottság elnöke, Lacsny Péter a bizottság alelnöke, Varga 
Krisztina tag, Borenszki Ervin tag, Kormány Zsoltné, dr. Czuczi János külső tagok.  
(A jelenléti ív másolata a papíralapú jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
  
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: dr. Rozgonyi József a bizottság elnöke, Zsiga Tamás a bizottság 
alelnöke, Látkóczki Bálint tag, Lacsny Péter tag, Molnár Sándor, Batta Jánosné külső tagok. 
(A jelenléti ív másolata a papíralapú jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Ellátó Szervezet részéről:  
Budai Tibor 
 
A hivatal részéről:  
Bácskai Katalin referens, 1-5. napirendi pontoknál, 
Szőllősiné Telek Ildikó referens, 1-5. napirendi pontoknál, 
Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke, az 5. napirendi pontnál, 
dr. Barta László főjegyző, az 1-5. napirendi pontoknál  
dr. Ottmárné Fáklya Beáta, a 4. napirendi pontnál. 
 
Az együttes ülést dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke vezeti. Köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Gazdasági Bizottság 6 fővel, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 fővel van 
jelen. Mindkét bizottság határozatképes. Megkérdezi a bizottságok tagjait, hogy a meghívó szerinti 
napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat. A meghívó szerinti napirendet a Gazdasági 
Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadja, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadja. 
 
Dr. Rozgonyi József megállapítja, hogy a meghívó szerinti napirendet valamennyi bizottság egyhangúan 
elfogadta. 
 
Napirend:  
 
1. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2.  Javaslat  
I. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával;  
II. Hollókő Község Önkormányzatával  

fejlesztési pályázatok megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (V. számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkező 
szennyvíz települési szennyvíz-hálózatba való bekötését biztosító vezeték használati jogának rendezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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5. Javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és Nógrád Megye Önkormányzata által megkötött 
megállapodásban, mint politikai szándéknyilatkozatban foglalt célkitűzések elfogadására és a további 
együttműködésre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Egyebek 
- . - 

 
Dr. Rozgonyi József tolmácsolja a bizottságok tagjainak, hogy Becsó Zsolt, a közgyűlés elnökének kérésére, 
egyéb elfoglaltságaira tekintettel az 5. napirendet tárgyalják először a bizottságok. Ezután szavazásra bocsátja 
a napirend sorrendjének változását, melyet a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság 6 igen szavazattal támogatott. 

 
1. Javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és Nógrád Megye Önkormányzata által megkötött 

megállapodásban, mint politikai szándéknyilatkozatban foglalt célkitűzések elfogadására és a 
további együttműködésre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke ismerteti a tagokkal a megyei önkormányzatnál 2006-tól elindult 
racionalizálási folyamatot. Kitér az ez évben végrehajtott átszervezés fontosságára is. Tájékoztatja a 
bizottságok tagjait arról, hogy politikai szándéknyilatkozat került aláírásra, mely kitér az 
adósságkonszolidációra, valamint az intézményfenntartás 2012. január 1-jétől a Kormányhivatal alá 
rendeléséről, az intézmények vagyonával együtt. Ebbe a körbe kerül az Ellátó Szervezet is. A megyei 
önkormányzat a későbbiekben új feladatot kap. Speciális helyzet a közgyűjteményi adományok helyzete. 
Konkrét létszámadatokról nem tud nyilatkozni a költségvetési háttér ismeretének hiánya miatt. Tudomása 
szerint 2012. januártól már az Államkincstárhoz kerül a számlavezetés. Ugyanakkor a Bányamúzeum 
esetében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Hollókő kérdésében a település 
önkormányzatával folytat még tárgyalásokat. Az Ötv-ben külön jogszabályok kerülnek meghatározásra, mely 
konkretizálja a feladatokat illetve a finanszírozást. A testület felállása marad. 
 
Dr. Rozgonyi József megköszöni a beszámolót, megkérdezi van-e kérdés, észrevétel az elmondottakkal 
kapcsolatban. 
 
Dr. Barta László elmondja, hogy a Kormánymegbízott levelet küldött az intézményi feladatok átvételének 
szándékáról. Garanciát vállalt arra vonatkozóan, hogy átkerülnek a dolgozók is a Kormányhivatalhoz. Az 
intézmények működtetésének kérdése jogszabályi garancia. 
 
Borenszki Ervin kérdései: Az Ötv. alapján a vagyoni kérdésekről, a tulajdonosi jogokról a testület dönt. 
Milyen felhatalmazás alapján írta alá a megállapodást a közgyűlés alelnöke? Miért nem a közgyűlés elnöke 
írta alá? További kérdése a vagyonelemekre vonatkozik: Milyen összeget képviselnek pl. a korlátozottan 
forgalomképes vagyonelemek? Hogyan viszonyul ez az adósság átvállaláshoz? Az Ellátó Szervezet hogyan 
értelmezhető? Gazdasági társaság, vagy non-profit társaság? 
Javaslatai: 

1. Kerüljön felmérésre az intézmények vagyoni értéke közbeszerzési eljárás keretében, az adatok 
legyenek nyilvánosak.  

2. A Megállapodásban hivatkozott adatokat minden közgyűlési tag kapja meg. 
 
Dr. Rozgonyi József további kérdései: 

1. Arányban áll-e az adósságállomány a kb. 1000 Mrd Ft-os vagyon átadása az állam részére? 
2. Az önkormányzatiság keretében kerül államosításra a megyei közgyűlés vagyona? 
3. Lehet-e az önkormányzatok sorsát 2/3-os törvény helyett ilyen szintű megállapodással aláírni? Nem 

kellett volna-e törvényi minta hozzá?  
4. Mi a helyzet a megyei jogú várossal? 
5. Mi lesz a kiürült megyével?  
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Dr. Czuczi János szerint a politika a meghatározó. A szándéknyilatkozat aláírásával kapcsolatban 
törvénysértésről nincs szó, a hatékonyságról szólnak a történések. A vagyon átkerülése nem bűncselekmény. 
A gazdasági helyzet miatt átmenetileg szükség van a központosításra. Kérdése: Az önkormányzatoknál 
maradó területfejlesztési feladatok novemberben derülnek ki. Az átvett emberekkel mi lesz 2012. január 2-a 
után? Mikorra várhatók konkrét feladatok, milyen létszámcsökkentésre számít a közgyűlés elnöke? 
 
Becsó Zsolt elmondja, hogy a Kormány nem jogi személy. Ez a megállapodás politikai szándéknyilatkozat. 
Személy szerint az aláírás idején külföldön volt, ezért az alelnök aláírhatta helyette. A vagyontömeg, mely a 
feladatátadással átkerül, az ingó- és ingatlan vagyon együttesen. Ha az önkormányzatnál maradna a vagyon, 
finanszírozást nem kapnának hozzá, így ellehetetlenülne az intézmények működtetése. Az Ellátó Szervezet és 
az alapítványok, non-profit szervezetek is átkerülnek a Kormányhivatalhoz. Ezekről a kérdésekről azonban 
még egyeztetés szükséges. A választási ígérettel kapcsolatban a megyék megerősítése a megyei 
Kormányhivatalokat jelenti, nem a megyei önkormányzatokat. November végéig bekerülnek a 
törvényjavaslatok a Parlament elé. A 2012. január 1-je utáni időszakra vonatkozóan elmondja, hogy 
számtalan nyitott kérdés van, még nem véglegesek a vázolt állapotok. Létszám kérdésében is nagy a 
bizonytalanság, nem tud konkrétumot mondani. 
 
Dr. Rozgonyi József: Sok a bizonytalan pont. Elfogadja a kényszerhelyzetet, kérdéseket viszont fel kell 
tenni.  
 
Dr. Barta László szerint, ha közbeszerzési eljárás során független szakértő kerül kiválasztásra a vagyon 
felmérésével kapcsolatban, akkor arról szavazni kell a bizottságnak. Az adatok nyilvánosságával kapcsolatban 
elmondja, hogy jogszabály kötelezi a hivatalt az adatközlésre. Mindezidáig nyilvános adatokat adtak át a 
MÁK-nak és a Kormányhivatalnak is. Eljöhet az az idő, amikor személyes adatokról is beszélni kell, amihez 
kikérik a munkavállalók engedélyét. Törvényi és kormányszintű döntés kell az átadáshoz.  
 
Borenszki Ervin megérti, de nem tudja elfogadni az elnöknek a helyettesítésére vonatkozó válaszát. A 
főjegyző urat megkérdezi, törvényesnek tartja-e az aláírás eljárási rendjét? Véleménye szerint a 
vagyonátadásról dönteni, nyilatkozni a képviselőtestületnek kell.  
 
Dr. Barta László a dokumentációnak az elnök megadta a jogi minősítését. Az előterjesztésnek nem része a 
dokumentáció. A címben szerepel, hogy politikai szándéknyilatkozat, ami nem jogi kérdés, viszont 
mindenképpen közgyűlés elé kell terjeszteni. Az elnök akadályoztatása miatt írta alá az alelnök úr a 
szándéknyilatkozatot. 
 
Borenszki Ervin indítványozza, hogy a napirendről név szerinti szavazzanak. 
 
Dr. Rozgonyi József az elhangzottak alapján javasolja, hogy az átadandó vagyon értékbecslésére kérjen fel a 
testület független szakértőt. A határozati javaslatról pedig név szerint döntsenek a bizottságok. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2 igen, 4 nem szavazattal, a Gazdasági Bizottság 1 igen, 5 nem 
szavazattal nem támogatja az indítványt. 
A bizottság ezután az eredeti határozati javaslatról szavaz, melyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 2 
nem, a Gazdasági Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal támogatott. 
 
A bizottság ezután a meghívóban szereplő napirend szerint tárgyalják az előterjesztéseket. 
 
2. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Dr. Rozgonyi József levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük, észrevételük az 
előterjesztéssel kapcsolatban. Nincs, így az I. határozati javaslatot a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen 
szavazattal egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan támogatta. Az I. rendelet-
tervezetet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 6 igen 
szavazattal egyhangúan támogatta. A II. határozati javaslatot a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen 
szavazattal egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan támogatta, a II. rendelet-
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tervezetet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 6 igen 
szavazattal egyhangúan támogatta. 
 
3.  Javaslat  

I. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával;  
II. Hollók ő Község Önkormányzatával  

fejlesztési pályázatok megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Dr. Rozgonyi József levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük, észrevételük, javaslatuk az 
előterjesztéssel kapcsolatban, majd átadja a szót az előterjesztő képviseletében megjelent dr. Barta László, 
megyei főjegyzőnek. 

Dr. Barta László jelzi, hogy a hollókői ingatlanokra használati, bérleti szerződés van érvényben, ezek 
bevétele visszaforgatásra kerül az ingatlanokra. Ez a szerződés 2011. december 31-én lejár.  

Látkóczki Bálint  kérdése, hogy az alapítványi tulajdon is átkerül-e az államhoz? 

Dr. Barta László válaszában elmondja, hogy a Vár Étterem és néhány ház a megyei önkormányzat tulajdona. 
Ezek az ingatlanok 3 ciklussal ezelőtt, szerződés alapján a Hollókő Község Önkormányzatához került át 
használatra, nem az alapítványhoz. Kérdés, meghosszabbításra kerül-e a szerződés. Átadásra kerülne 
térítésmentesen Hollókő Község Önkormányzatnak, a Bányamúzeum Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának. 

Dr. Rozgonyi József levezető elnök elmondja, hogy erkölcsi haszon van a dologban.    

Borenszki Ervin javasolja erre emlékezni a konkrét döntések előtt. Mikor várható a pályázati kiírás? 

Dr. Barta László reméli, hogy mielőbb. 

Dr. Rozgonyi József megkérdezi a jelenlévőket, van-e még kérdés, észrevétel? Nem volt, szavazásra bocsátja 
a határozati javaslatokat. Az I. határozati javaslatot a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal 
egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan támogatta. A II. határozati javaslatot a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal 
egyhangúan támogatta.  
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (V. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Dr. Rozgonyi József levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e kérdés, észrevétel. Nincs, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan, a 
Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan támogatott. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan 
támogatta. 
 
5.  Javaslat a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban 

keletkező szennyvíz települési szennyvíz-hálózatba való bekötését biztosító vezeték használati 
jogának rendezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Dr. Rozgonyi József levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, van-e kérdés, észrevétel. 

Dr. Barta László elmondja, hogy olyan feladatról van szó, amely az 1990-es évek közepén is probléma volt. 
A szennyvízcsatornát üzemeltető cég eleinte 35 M Ft-ot kért a szolgáltatásért, ami sok vita és alku után 
csökkent 10 M Ft-ra, ehhez jött még a beruházási költség. Ez nagyon nagy eredmény, ami szolgálja az ott 
élők életminőségét.  
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További kérdés, észrevétel nem merült fel, így dr. Rozgonyi József szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot, melyet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan, a Gazdasági Bizottság 6 
igen szavazattal egyhangúan támogatott. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 dr. Rozgonyi József Szandai József  
 a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság elnöke a Gazdasági Bizottság elnöke 
   
 
 
 

dr. Barta László 
megyei főjegyző 

 
 


