
Ikt.sz.: 252-9/2011.  
 

Jegyzıkönyv 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi Bizottsága 2011. május 17-én, a 
Megyeháza I. emeleti 112. sz. termében tartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint  

dr. Handó Beatrix, a bizottság referense 
dr. Barta László fıjegyzı, a 3. és 4. napirendi pontoknál 
dr. Szabó József aljegyzı, a 2. napirendi pontnál 
dr. Juhász Kinga a 2. napirendi pontnál 
Telek Nándorné, a Pénzügyi, Gazdasági Fıosztály vezetıje a 2. és 3. napirendi 
pontoknál 
Murányi Kármen, jegyzıkönyv-vezetı 

 

Tisza Attila:  
Köszönti a megjelenteket, külön köszönti az 1. napirendi ponthoz megjelenı Ferencz József urat, a 
Narcocon Kft. képviseletében. 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” név használatára vonatkozó kérelmek elbírálására 
 Elıterjesztı: Tisza Attila, a bizottság elnöke 
 
2. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratainak 

módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, valamint az intézmények 
és a hivatal közötti együttmőködési megállapodások jóváhagyására  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás) 
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Kisebbségi Önkormányzattal kötendı megállapodásokra  
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
 
5. Egyebek 
 
 
 

1. Javaslat „Nógrád” név használatára vonatkozó kérelmek elbírálására 
 Elıterjesztı: Tisza Attila, a bizottság elnöke 
 

Tisza Attila:  
Megkérdezi a napirendhez megjelenı Ferencz József urat, mivel foglalkozik a kft? 
 
Ferencz József: 
Válaszában elmondja, életvezetési rehabilitációval foglalkozik a kft, melynek székhelye Garáb.  
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dr. Handó Beatrix, a bizottság referense: 
Tájékoztatásul elmondja, a kérelmek az elıírt formában, a rendelet elıírásainak megfelelıen érkeztek 
meg.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy az elıterjesztéssel összefüggésben van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel, javaslat? Senki nem kíván hozzászólni, ezért szavazás következik. Jelzi, hogy az 
elıterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket egyenként bocsát szavazásra.  
Szavazásra bocsátja a Kotroczó Csaba által benyújtott kérelemre vonatkozó, „Nógrád” név 
használatának engedélyezésérıl szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal 
elfogadott, és a következı határozatot hozta:  
 
„NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 
 
5/2011. (V. 17.) ÜB. számú Tárgy: „Nógrád” név használat iránti kérelem 

elbírálása 
 
HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 
Nógrád Kıfaragó Kft.  (székhelye: 3146 Mátraterenye, Kossuth u. 323., képviseli: Kotroczó Csaba) 
által benyújtott kérelem alapján engedélyezi a „Nógrád” név ingyenes használatát a kérelmezı 
nevében való megjelenítés céljából.  
Az engedélyezett névhasználat pontos szövege: „Nógrád Kıfaragó Korlátolt Felelısségő 
Társaság". 
A névhasználat a társaság mőködési idejére érvényes, a névhasználatért felelıs személy neve: 
Kotroczó Csaba. 
 
A határozat ellen a kérelmezı a kézhezvételétıl számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyőlésénél (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A Bizottság tájékoztatja a 
kérelmezıt, hogy a határidı jogvesztı. 
 

INDOKOLÁS  
 
A Nógrád Kıfaragó Kft. 2011. április 29-én azzal a kéréssel fordult a közgyőlés elnökéhez, hogy 
engedélyezze a „Nógrád” név használatát. A névhasználat célja a „Nógrád” név kérelmezı nevében 
való megjelenítése. A Kft. tevékenységi köre kıfaragás. 
Nógrád Megye Közgyőlésének 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) 
bekezdése szerint a „Nógrád” név felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésrıl átruházott 
hatáskörben a Bizottság dönt. A kérelmet az erre a célra rendszeresített őrlapon kell benyújtani a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnökéhez. A bizottság a jelkép felhasználási körétıl, 
módjától és az eset összes körülményétıl függıen egyszeri vagy többszöri díjazást állapíthat meg.  
 
A Bizottság a kérelmet megvizsgálta és a hivatkozott közgyőlési rendelet szakaszait szem elıtt tartva, 
valamint a jelképhasználat céljára tekintettel a rendelkezı rész szerint döntött.  
 

A Bizottság a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 
Kgy. rendelet 1/d. mellékletének 1. pontja alapján jogosult eljárni. A fellebbezési jog a Rendelet 16. § 
(4) bekezdésén alapul. 

Salgótarján, 2011. május 17. 
                 Tisza Attila s.k. 
                      a bizottság elnöke 
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A határozatot kapják:                
1. Nógrád Kıfaragó Kft. – székhelyén 
2. Irattár” 
 

Tisza Attila:  
Szavazásra bocsátja a Péter Gabriella által benyújtott kérelemre vonatkozó, „Nógrád” név 
használatának engedélyezésérıl szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal 
elfogadott, és a következı határozatot hozta:  

 

„NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 
 

6/2011. (V. 17.) ÜB. számú Tárgy: „Nógrád” név használat iránti kérelem 
elbírálása 

 

HATÁROZAT 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 
Narconon Nógrád Közhasznú Non-profit Kft. (székhelye: 3067 Garáb, 031/2 hrsz-ú Klátyik Tanya 
képviseli: Péter Gabriella) által benyújtott kérelem alapján engedélyezi a „Nógrád” név ingyenes 
használatát a kérelmezı nevében való megjelenítés céljából.  
Az engedélyezett névhasználat pontos szövege: „Narconon Nógrád Közhasznú Non-profit Kft ". 
A névhasználat a társaság mőködési idejére érvényes, a névhasználatért felelıs személy neve: Péter 
Gabriella. 
 

A határozat ellen a kérelmezı a kézhezvételétıl számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyőlésénél (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A Bizottság tájékoztatja a 
kérelmezıt, hogy a határidı jogvesztı. 
 

INDOKOLÁS  
 

A Narconon Nógrád Közhasznú Non-profit Kft. 2011. május 5-én azzal a kéréssel fordult a közgyőlés 
elnökéhez, hogy engedélyezze a „Nógrád” név használatát. A névhasználat célja a „Nógrád” név 
kérelmezı nevében való megjelenítése. A Kft. tevékenységi köre egyéb bentlakásos ellátás keretén 
belül – életvezetési képességek rehabilitációja annak érdekében, hogy az emberek a problémáikat 
megoldják és ne forduljanak sem alkoholhoz, sem kábítószerekhez.. 
Nógrád Megye Közgyőlésének 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) 
bekezdése szerint a „Nógrád” név felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésrıl átruházott 
hatáskörben a Bizottság dönt. A kérelmet az erre a célra rendszeresített őrlapon kell benyújtani a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnökéhez. A bizottság a jelkép felhasználási körétıl, 
módjától és az eset összes körülményétıl függıen egyszeri vagy többszöri díjazást állapíthat meg.  
 

A Bizottság a kérelmet megvizsgálta és a hivatkozott közgyőlési rendelet szakaszait szem elıtt tartva, 
valamint a jelképhasználat céljára tekintettel a rendelkezı rész szerint döntött.  
 

A Bizottság a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 
Kgy. rendelet 1/d. mellékletének 1. pontja alapján jogosult eljárni. A fellebbezési jog a Rendelet 16. § 
(4) bekezdésén alapul. 

Salgótarján, 2011. május 17. 
 

              Tisza Attila s.k. 
                      a bizottság elnöke 
A határozatot kapják:                
1. Narconon Nógrád Közhasznú Non-profit Kft. – székhelyén 
2. Irattár” 



 4 

2. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító 
okiratainak módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, valamint az 
intézmények és a hivatal közötti együttmőködési megállapodások jóváhagyására  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Szabó József aljegyzı, Telek 
Nándorné és dr. Juhász Kinga 

 
A bizottsági ülésre megérkezett Palotai Szilárd, így a bizottság létszáma 4 fıre emelkedett. 

 
 
Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent aljegyzı urat, Telek Nándornét 
és dr. Juhász Kingát. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Juhász Kinga: 
Kiegészítésében tájékoztatja a bizottságot arról, hogy az intézmények véleményezték az alapító 
okiratokat és az együttmőködési megállapodásokat, melyek során néhány intézmény változtatást 
jelzett.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Az elıterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, melyek egyeként történı szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes 
intézmények alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet 4 igen egyhangú 
szavazattal; a II. számú, megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító 
okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet 4 igen egyhangú szavazattal 
a közgyőlésnek elfogadásra javasolta.  
Az elıterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történı szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre vonatkozó határozati javaslatot 4 igen 
egyhangú szavazattal; a II. számú, az intézmények és a hivatal közötti együttmőködési 
megállapodások jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal a 
közgyőlésnek elfogadásra javasolta.  
 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás) 
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében Telek Nándorné 
 
(A könyvvizsgálói jelentés a bizottsági ülés elıtt kiosztásra került.) 
 
Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Telek Nándornét. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Telek Nándorné: 
Kiegészítésében beszél a költségvetési hiányról, az önhibájukon kívül hátrányos helyzető 
önkormányzatok kiegészítı támogatására beadott pályázatról, valamint a soron kívüli Állami 
Számvevıszéki ellenırzésrıl.  
A költségvetési rendelet-tervezetben egy javítást jelez: az 1. § (1) bekezdésében a pénzmaradvány 
összegénél egy szám elütése került. A helyes összeg 868. 343 E forint.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
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Reviczki László: 
Kérdése arra irányul, hogy a hiányt csökkentı tételeknél a kiegészítı támogatás milyen összegő? 
 
Telek Nándorné: 
Pályázatukat 820 millió forinttal nyújtották be.  
 

A bizottsági ülésre megérkezett Nagy-Majdon József, így a bizottság létszáma 5 fıre emelkedett. 
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Palotai Szilárd és Nagy-Majdon József képviselı urak hosszasan vitáznak a költségvetésrıl, 
Magyarország jelenlegi politikai helyzetérıl.  
 
Tisza Attila:  
Miután a vitát lezárja, szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
módosításáról (I. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 3 igen, 1 nem és 1 
tartózkodó szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolta.  
Szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetés I. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó 
szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolta.  
 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Kisebbségi Önkormányzattal kötendı megállapodásokra  
 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 kiegészítése? 
 
dr. Barta László fıjegyzı: 
Kiegészítésében beszél arról, hogy a két kisebbségi önkormányzat mőködéséhez milyen segítséget 
tudnak, illetve kötelesek biztosítani, majd rátér a megállapodásokban történı változtatásokra.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendı megállapodásokra vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a bizottság 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolta.  
 
5. Egyebek 
 

Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
A bizottság ülését bezárja.  
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 

dr. Barta László 
fıjegyzı 

Tisza Attila 
a bizottság elnöke 

 


