
Ikt.sz.: 252-21/2011.  
Jegyzőkönyv 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága 2011. november 15-én, a 
Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Tisza Attila, a bizottság elnöke, Palotai Szilárd, alelnök, Nagy-Majdon József, 

Reviczki László és Rigó Ferencné  
dr. Handó Beatrix, a bizottság referense 
Bácskai Katalin, a Pénzügyi, Gazdasági Főosztály helyettes vezetője az 1. és 2. 
napirendi pontoknál 
 dr. Ottmárné Fáklya Beáta, a Beruházási Főosztály helyettes vezetője, a 4. napirendi 
pontnál 
Murányi Kármen, jegyzőkönyv-vezető 

 
Tisza Attila: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 bizottsági tagból 4 
fő van jelen, az ülés határozatképes.  
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, 
észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatójának 

nyugdíjazására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. 

módosítás), az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. rendelet 

és a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 

 
4. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Egyebek 
 
Tisza Attila: 
Indítványozza, hogy a bizottság első napirendi pontként tárgyalja a 2. napirendi pontot (Javaslat 
Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. módosítás), az 
önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára). A szavazást követően 
megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 4 igen szavazattal elfogadta.  
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. 

módosítás), az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében Bácskai Katalin 

 
Tisza Attila: 
Köszönti az előterjesztő képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Bácskai Katalint. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítése?  
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Bácskai Katalin: 
Kiegészítésében két jelentős tételt emel ki. Az egyik az ÖNHIKI-s pályázat, amely jelen pillanatban 
visszatérítendő státuszban van. A javaslat tartalmazza, hogy visszafizetési kötelezettségként, tehát 
kiadásként be van építve a költségvetésbe.  
A másik tétel az önkormányzatot érintő feladatváltozással kapcsolatos. Az intézmények státusza, 
illetve a számlavezetés jelenlegi technikája is megváltozik. Január 1-jétől át kell állni a Magyar 
Államkincstári számlavezetésre, illetve a folyószámlahitelt át kell alakítani december 1-jével 
forgóeszköz hitellé, melynek technikája még nem ismert. 
Tájékoztatja a bizottságot az oktatási intézmények körében visszafizetendő nagy összegű állami 
támogatásról, a decemberben esedékessé váló 2%-os kereset-kiegészítés kifizetéséről, a beruházáshoz 
kapcsolódó kötvénylehívási anomáliákból eredő kintlévőségekről, illetve arról, hogy a bank oldaláról 
a kommunikáció beszűkült.  
 

Időközben megérkezik a bizottsági ülésre Nagy-Majdon József, így a bizottság létszáma 5 főre 
emelkedett. 

 
Tisza Attila: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Reviczki László: 
Kérdése az oktatási intézmények körében visszafizetendő nagy összegű állami támogatásra 
vonatkozik. 
 
Bácskai Katalin: 
Válaszában elmondja, hogy szigorú elveket követnek a tervezési eljárás során. Soha nem engednek a 
ténylétszám fölé tervezni. A tanulók inkább a főiskolákat, egyetemeket választják, mert ott kreditet 
jelent az érettségi utáni szakképzés, tehát a következő évben már esélyük lehet az alapképzésbe való 
bekapcsolódásba.  
 
Tisza Attila: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Palotai Szilárd: 
Kérdése a bankokkal megakadó kommunikációra vonatkozik. 
 
Bácskai Katalin: 
Válaszában elmondja, hogy a Raiffeisen Bank pozitívan állt a dologhoz. Az ERSTE Bankkal 
kapcsolatban viszont folyamatosan leveleznek, elnök úr és főjegyző úr is folyamatosan keresi őket.  
 
Nagy-Majdon József: 
Csatlakozik a Bácskai Katalin által elmondottakhoz, hiszen városi polgármesterként szintén napi 
szenvedői a hitelezési rendszer válságának, illetve az egész önkormányzati rendszer átalakításának.  
 
Tisza Attila: 
További kérdés, észrevétel nincs.  
Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és két határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történő 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet 5 igen egyhangú 
szavazattal; az I. számú, a 2011. évi költségvetés VI. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal; a II. számú, Nógrád 
Megye Önkormányzatának számlavezetésére, folyószámlahitelének forgóeszközhitellé történő 
átalakítására vonatkozó határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolta. 
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Indítványozza, hogy a bizottság következő napirendi pontként tárgyalja a 4. napirendi pontot 
(Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről, 
valamint likviditási helyzetéről). A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a módosított 
napirendet 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében Bácskai Katalin 
 
Tisza Attila: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság  4 igen és 1 tartózkodó szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolt. 
 
Indítványozza, hogy a bizottság következő napirendi pontként tárgyalja az 1. napirendi pontot 
(Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatójának 
nyugdíjazására). A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 5 igen 
szavazattal elfogadta.  
 
3. Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatójának 

nyugdíjazására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében dr. Handó Beatrix 

 
Tisza Attila: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Megköszöni igazgató asszony hosszú évek alatt kifejtett munkáját.  
Átadja a szót igazgató asszonynak. 
 
Kondriczné Pontyos Ildikó, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthon igazgatója: 
Egyetlen oka van annak, hogy kérte felmentését: nem szándékozik újból pályázni az intézményvezetői 
státuszra, mert jelenleg úgy ismert, hogy a vezetői megbízásokat visszavonják január 1-jével.  
 
Tisza Attila: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
igazgatójának nyugdíjazására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
Indítványozza, hogy a bizottság következő napirendi pontként tárgyalja a 3. napirendi pontot (Javaslat 
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. rendelet és a Nógrádi 
Tüzeléstechnikai Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására). A szavazást követően 
megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
4. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. 

rendelet és a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, távollétében dr. Ottmárné Fáklya Beáta 
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Tisza Attila: 
Köszönti az előterjesztő képviseletében e napirendi ponthoz megjelent dr. Ottmárné Fáklya Beátát. 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Reviczki László: 
Kérdése a kéményseprési díj emelésével kapcsolatos.  
 
dr. Ottmárné Fáklya Beáta 
Válaszában elmondja, hogy a megyei önkormányzat közgyűlése rendeletben szabályozza az árképzés 
módját és a rendelet lehetőséget ad különböző korrekciós tényezők alkalmazására, melyek esetén a 
mostani áremelés 9,1% lett volna, de ez anomáliát jelent, így megegyezés született a szolgáltató és az 
önkormányzat között. A megegyezés alapján marad az inflációhoz közeli érték, azaz 4,9-5% közötti 
díjemelést alkalmazott a szolgáltató.   
 
Tisza Attila: 
További kérdés, észrevétel nincs.  
Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történő 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 5 
igen egyhangú szavazattal; a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló határozati javaslatot 5 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 
 
5. Egyebek 
 
Tisza Attila: 
Bejelenti a bizottság tagjainak, hogy dr. Handó Beatrix december 10-től másik szervezetnél fog 
dolgozni. Átadja a szót. 
 
dr. Handó Beatrix: 
Nehezen tett eleget a váltásnak, mert ha a megyei önkormányzatnál kialakult körülmények ebben a 
formában nem következtek volna be, akkor nem kellett volna, hogy erre a döntésre jusson.  
 
Tisza Attila: 
Megköszöni dr. Handó Beatrix eddig végzett munkáját.  
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 

főjegyző 
Tisza Attila 

a bizottság elnöke 
 
 


