
Ikt.sz.: 252-17/2011.  
 

Jegyzıkönyv 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a 
Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron kívüli ülésén.  
 

Jelen vannak:  Tisza Attila, a bizottság elnöke, Nagy-Majdon József és Reviczki László, a bizottság 
tagjai 

  dr. Barta László fıjegyzı az 1. és 2. napirendi pontoknál 
  dr. Szabó József aljegyzı az 5. napirendi pontnál 

 Telek Nándorné, a Pénzügyi, Gazdasági Fıosztály vezetıje az 1. napirendi pontnál 
  Almádi Katalin, a Hivatal munkatársa a 3. és 4. napirendi pontoknál 

dr. Juhász Kinga, a Hivatal munkatársa 
Murányi Kármen, jegyzıkönyv-vezetı 

 

Tisza Attila:  
Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 bizottsági tagból 3 
fı van jelen, az ülés határozatképes.  
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, 
észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 3 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

Napirend: 
 

1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú 
módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 
módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
2. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
3. Javaslat az étkeztetési tevékenységet végzı intézmények 2011. évi élelmezési 

nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítására, 
továbbá a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások 
intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
4. Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönrıl szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítására 
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
5. Javaslat a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata által 

kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására 
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
 

6. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában mőködı intézmény igazgatója ellen 

fegyelmi eljárás megindítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
(A zárt üléses napirendrıl külön jegyzıkönyv készült) 
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1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító 
okiratának módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Barta László fıjegyzı és Telek 
Nándorné 
 
(A könyvvizsgálói jelentés a bizottsági ülés elıtt kiosztásra került.) 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent fıjegyzı urat és Telek 
Nándornét. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Barta László: 
Kiegészítésében beszél a költségvetés módosításának indokairól, egyes intézmények túlfinanszírozási 
igényeirıl, a balassagyarmati Madách Imre Kollégium konyhájának Ellátó Szervezet általi 
mőködtetésérıl, a gazdasági integrációról, a likviditásról, az ÖNHIKI pályázatról, valamint a kötvény 
visszafizetéssel kapcsolatosan a pénzpiacon kialakult – a svájci frank árfolyam változásából eredı – 
kockázatokról.   
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Az elıterjesztés három rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként 
történı szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, Nógrád Megye 
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló rendelet-
tervezetet 3 igen egyhangú szavazattal; a II. számú, Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó 
Szervezete alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet 3 igen egyhangú szavazattal; 
a III. számú, Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet 3 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek 
elfogadásra javasolta. 
Az elıterjesztés egy határozati javaslatot tartalmaz, melynek szavazásra bocsátása után megállapítja, 
hogy a bizottság a 2011. évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 3 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek 
elfogadásra javasolta. 
 
Indítványozza, hogy a bizottság következıként tárgyalja a 4. napirendi pontot (Javaslat a lakáscélú 
munkáltatói kölcsönrıl szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítására). 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 3 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
2. Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönrıl szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 

módosítására 
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Barta László fıjegyzı 
 
Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent fıjegyzı urat. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a lakáscélú munkáltatói kölcsönrıl szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a 
közgyőlésnek elfogadásra javasolt. 
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3. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. 
rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében Almádi Katalin 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Almádi Katalint. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a 
közgyőlésnek elfogadásra javasolt. 
 
4. Javaslat az étkeztetési tevékenységet végzı intézmények 2011. évi élelmezési 

nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat 
módosítására, továbbá a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı 
gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet 
módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében Almádi Katalin 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Almádi Katalint. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja az étkeztetési tevékenységet végzı intézmények 2011. évi élelmezési 
nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek 
elfogadásra javasolt. 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra 
javasolt. 
 
5. Javaslat a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata 

által kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására 
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Szabó József aljegyzı 
 
Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent aljegyzı urat. Megkérdezi, van-
e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Szabó József: 
Kiegészítésében elmondja, hogy a tartomány a megyei felosztásnak felel meg, valamint a 
megállapodást a tartomány Külügyi Hivatalának vezetıje írta alá.  
 
Reviczki László: 
Kérdése azzal kapcsolatos, hogy ez a megállapodás összefüggésbe hozható-e a Magyar Kormány és a 
Kínai Népköztársaság által aláírt együttmőködés tartalmával? 
 
dr. Szabó József: 
Igen, ez nyitott utat, hogy a két állam egymáshoz közeledjen és ilyen helyi szintő együttmőködésekre 
is sor kerülhessen.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
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Szavazásra bocsátja a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata 
által kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolt. 
 
6. Egyebek 
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
A bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
  
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 

dr. Barta László 
fıjegyzı 

Tisza Attila 
a bizottság elnöke 

 


