
Iktatószám: 131-78/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági-, Humánszolgáltatási-, Pénzügyi 
Ellenőrző-, valamint az Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 15-ei soron kívüli együttes ülésén 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ,Megyeháza I. emeleti nagytermében) 
 
Jelen vannak: 
 
A Gazdasági Bizottság tagjai: Szandai József, a bizottság elnöke, Lacsny Péter, a bizottság alelnöke, 
Borenszki Ervin tag, Varga Krisztina  tag, dr. Czuczi János, Varga Mihály  külső tagok, 1-es, 2-es 
napirendi pontoknál  
(jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
 
 A Humánszolgáltatási Bizottság tagjai: Meló Ferenc a bizottság elnöke, Dudás Vilmos a bizottság 
alelnöke, Látkóczki Bálint  tag, Tisza Attila tag, Gácsi Péter tag, Tóth Zoltán, Várszegi István külső 
tagok, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös napirendi pontoknál  
(jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai: Zsiga Tamás, a bizottság alelnöke, Látkóczki Bálint  tag, 
Lacsny Péter tag, Batta Jánosné külső tag, 1-es napirendi pontnál  
(jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
Az Ügyrendi Bizottság tagjai: Tisza Attila a bizottság elnöke, Palotai Szilárd, a bizottság alelnöke, 
Nagy-Majdon József tag, Reviczki László külső tag, 1-es, 3-as napirendi pontoknál 
(jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
A megyei fenntartású intézmények vezetői, képviselői:  
Dr. Szirácsik Éva, Szederjesi Cecília ig.h., Csank István Csaba, Boros Gabriella ig.h., Gembiczki 
Ferenc ig.h., Herczegné Varga Ilona, Nagy Attila, Ember Csaba, Koós Istvánné, Bratinkáné 
Magyar Éva, dr. Bercsényi Lajos, Kaszás Erika ig.h., dr. Fehér Edit, Fülöpné Gálik Erika, Bóna 
Eleonóra, Kondriczné Pontyos Ildikó, Szepes Péter, Horváth Erzsébet, Budai Tibor, 1-es 
napirendi pontnál, Bereczné Kelemen Éva, 1-es, 3-as napirendi pontoknál 
(jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
Bácskai Katalin referens, 1-es, 2-es napirendi pontoknál  
Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya referens, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös napirendi pontoknál 
Szőllősiné Telek Ildikó referens, 1-es napirendi pontnál 
dr. Handó Beatrix referens, 1-es, 3-as napirendi pontoknál 
Zsolnai Béla főosztályvezető-helyettes, 1-es, 2-es napirendi pontoknál 
Szaniszlóné Deák Ilona jegyzőkönyvvezető, 1-es, 2-es napirendi pontoknál 
Tóth Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös napirendi pontoknál 
 
Az együttes ülést Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke vezeti. Köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a Gazdasági Bizottság 6 fővel, a Humánszolgáltatási Bizottság 7 fővel, a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság 4 fővel, és az Ügyrendi Bizottság 3 fővel van jelen. (Az Ügyrendi Bizottság 
létszáma a későbbiek során 4 főre emelkedett.) Valamennyi bizottság határozatképes. Megkérdezi a 
bizottságok tagjait, hogy a meghívó szerinti napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
javaslat.   

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel. 
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A meghívó szerinti napirendet a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, a 
Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja. 

Szandai József megállapítja, hogy a meghívó szerinti napirendet valamennyi bizottság egyhangúlag 
elfogadta. 

Napirend:  
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézmények gazdálkodási 
tevékenységének átszervezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

2. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása módosításának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Zárt ülés keretében: 
 
3. Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben munkáltatói intézkedések 
megtételére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
4. Javaslat „Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja” adományozására, és a Szociális Munka Napja 
alkalmából rendezendő megyei ünnepség helyszínének a kijelölésére 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke  
 
5. Egyebek 

 

1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézmények 
gazdálkodási tevékenységének átszervezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

A rendelet tervezet támogatásához minőségi többség szükséges. 
 
Az előterjesztőt az ülésen dr. Barta László megyei főjegyző úr képviseli.  
 
Szandai József levezető elnök felkéri dr. Barta László megyei főjegyző urat, hogy az előterjesztéshez 
tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
dr. Barta László megyei főjegyző úr köszönti a megjelenteket. Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a 
jelenlévőket a soron kívüli együttes ülés fontosságáról, szükségszerűségéről. Az alapító okiratok 
módosítása szükségessé vált a 2012. január 1-jétől bekövetkező, a megyei önkormányzat 
fenntartásában működő intézményeket érintő változások miatt. Várhatóan a megyei önkormányzat 
feladatellátásából kikerülnek a jelenleg intézmények által ellátott feladatok. Az előterjesztés 
terjedelmére és az idő rövidségére tekintettel ismerteti (idézi) az alapító okiratok azon pontját, ami az 
intézmények gazdálkodási, költségvetési tevékenységét érinti.    
 
Főjegyző úr elmondja, hogy amennyiben jogszabály tervezetben, vagy jogszabályban garanciát látnak  
arra, hogy az állami tulajdonba kerülő megyei fenntartású intézmények működése biztosított, akkor 
indítványt tennének arra is, hogy kerüljön hatályon kívül helyezésre  a mai napon megszületendő 
döntés.  
Négy intézmény kérésére (Ezüstfenyő Idősek Otthona, Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Nógrád 
Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Szent Lázár Megyei Kórház) történt még módosítás az 
alapító okiratokban. Főjegyző úr röviden ismerteti a módosításokat, a módosítás okait.   
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Főjegyző úr jelzi a jelenlévőknek, hogy intézkedést tett arra, hogy amennyiben a mai nap során a 
közgyűlés a javaslatokat, rendelet tervezeteket elfogadja, a holnapi napon – soron kívül – kihirdetésre 
kerülnek, 2011. szeptember 16-tól hatályba lépnek. Kéri a bizottságokat, hogy az előterjesztésben 
foglaltakat, a határozati javaslatban leírtakat, a rendelet tervezetben foglaltakat támogassák.  
 
Főjegyző úr szóbeli kiegészítését követően Szandai József elnök megkérdezi a bizottságok tagjait 
van-e kérdésük, észrevételük, javaslatuk az előterjesztéshez.  
 
A bizottságok tagjai részéről kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzik el. Szavazás következik.  
 
A Gazdasági Bizottság az I. rendelet tervezetet 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, 
a II. rendelet tervezetet 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta, a határozati javaslatot 5 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
A Humánszolgáltatási Bizottság az I. rendelet tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, 
a II. rendelet tervezetet 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, a határozati javaslatot 
5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
  
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az I. rendelet tervezetet 3 igen szavazattal nem támogatta (1 
képviselő nem szavazott), a II. rendelet tervezetet 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatta, a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
 
Az Ügyrendi Bizottság az I. rendelet tervezetet 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, a II.  
rendelet tervezetet 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
Szandai József tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2-es számú napirendi pontot már csak a 
Gazdasági-, és a Humánszolgáltatási Bizottság tárgyalja. 
 
(Az Ügyrendi Bizottság tagjai elhagyják a termet.) 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
 
        Szandai József       Meló Ferenc                       dr. Rozgonyi József               Tisza Attila                        
       a Gazdasági           a Humánszolgáltatási              a Pénzügyi Ellenőrző              az Ügyrendi  
    Bizottság elnöke          Bizottság  elnöke                       Bizottság elnöke             Bizottság elnöke            
             
 
 
                                                                  dr. Barta László 
                                                                 megyei főjegyző 
 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása 
módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztőt az ülésen Zsolnai Béla főosztályvezető-helyettes képviseli. 
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Szandai József elnök megállapítja, hogy a Gazdasági Bizottság 6 fővel, a Humánszolgáltatási 
Bizottság 7 fővel van jelen az ülésen. A bizottságok határozatképesek. Megkérdezi Zsolnai Bélát van-e 
szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez. 
 
Zsolnai Béla szóbeli kiegészítést nem tesz.   
 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel, javaslat a bizottságok tagjai részéről nem hangzik el. Szavazás 
következik. 
 
A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
Szandai József megállapítja, hogy mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
Elmondja, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság az Ügyrendi Bizottsággal zárt ülés keretében folytatja 
munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

k. m. f. 
 
(A Gazdasági Bizottság tagjai elhagyják a termet.) 
 
 
 
 
    Szandai József                   Meló Ferenc                                dr. Barta László 
a Gazdasági Bizottság                          a Humánszolgáltatási Bizottság           megyei főjegyző 
           elnöke                                                    elnöke 
 
 


