
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
10. sz.  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 22-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza nagytermében megtartott alakuló ülésén.  
 
Jelen vannak: Barna János Béla, Bognár Ferenc, Boldvai László Róbert, Borenszki Ervin, Czagáné 
Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, dr. Egyed Ferdinánd, Gácsi Péter, Gagyi 
Roland, Havasiné Molnár Erzsébet, Meló Ferenc, Percsina Norbert, Skuczi Nándor Tibor, Varga Béla 
Csaba közgyűlés tagjai, dr. Barta László főjegyző  
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Dudás Vilmos: 
A Himnusz és az ünnepi műsor elhangzása után köszönti a megjelenteket abból az alkalomból, hogy a 
mai napon az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően megalakul az új megyei közgyűlés. 
Külön köszönti a megjelent országgyűlési képviselő urakat; a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottját; a települések polgármestereit; a megyei államigazgatási szervek vezetőit és 
képviselőit; a megyei rendvédelmi szervek vezetőit, képviselőit; családtagokat és minden kedves 
vendéget.   
Az alakuló ülést ezennel megnyitja.  
 
Korelnökként köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Tájékoztatást ad arról, hogy a mai ülésnapon 
valamennyi szavazás – a titkos szavazások kivételével – kézfelemeléssel történik. Kéri a közgyűlés 
tagjait, a határozatképesség megállapítására kézfelemeléssel jelezzék ittlétüket. Ezt követően 
megállapítja, hogy a megválasztott 15 közgyűlési tagból 15 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Felkéri dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző urat - mint a Területi Választási Iroda vezetőjét -, 
hogy a 2014. évi önkormányzati választások lebonyolításáról adjon tájékoztatást.  
 
dr. Barta László: 
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
Dudás Vilmos: 
Megköszöni a főjegyző úr tájékoztatóját. Bejelenti, hogy a következőkben a megbízólevelek átadására 
és eskütételre kerül sor.  
Felkéri dr. Bódis Pál urat a megbízólevelek átadására, képviselőtársait arra, hogy nevük elhangzása 
után vegyék át a megbízólevelet. Ezt követően felkéri a jelenlévőket, az eskütételhez álljanak fel.  
(A megbízólevelek átvételéről és az eskütételről szóló jegyzőkönyv mellékelve).  
 
(Eskütétel után) 
 
Dudás Vilmos: 
Megköszöni a Területi Választási Bizottság munkáját és a választásokban való közreműködését. Kéri, 
hogy most történjen meg – az ülést megelőzően kiosztásra került – meghívóban jelzett napirend 
elfogadása.  
Kéri, hogy aki a napirend megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a testület a napirendet 15 igen szavazattal elfogadta. 
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Az ülés előtt kiosztott, módosított meghívó: 
 

Napirend előtt: 
 

1. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választásokról 
Előadó: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
2. Megbízólevelek átadása, eskütétel 

A megbízóleveleket átadja: dr. Bódis Pál, a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság 
elnökhelyettese 

 

Napirend: 
 

1. Szavazatszámláló bizottság megválasztása 
Levezeti: Dudás Vilmos, a közgyűlés korelnöke 

 
2. A közgyűlés elnökének megválasztása, eskütétel 

Levezeti: Dudás Vilmos, a közgyűlés korelnöke 
 

3. A közgyűlés alelnökeinek megválasztása, eskütétel 
Levezeti: a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
Előterjesztő: a közgyűlés elnöke 
 

6. A közgyűlés bizottságainak megválasztása 
Levezeti: a közgyűlés elnöke 
 

7. Egyebek 
- . - 

 
Dudás Vilmos: 
Mielőtt rátérnének a napirendi pontok megtárgyalására egy tiszteletteljes kötelezettségének tesz eleget. 
Méltatja, majd megköszöni Becsó Zsoltnak az elmúlt ciklusokban végzett munkáját. 
 
Indítványozza, hogy Becsó Zsolt munkáját a közgyűlés határozatban ismerje el. Kérdés, észrevétel 
nem volt. Ismerteti és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
91/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét, egyben elismerését fejezi ki Becsó Zsoltnak 
képviselőként, alelnökként, valamint a közgyűlés elnökeként, három önkormányzati ciklusban végzett 
magas színvonalú, áldozatkész munkájáért, különösen 2006-2014. években Nógrád megye fejlődése 
érdekében kifejtett kimagasló területfejlesztési tevékenységéért. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy Becsó Zsolt jogviszonya megszűnése kapcsán 
jelentkező munkajogi elszámolásokat – ide értve az igénybe nem vett szabadságokat is –, valamint az 
egyéb hatályos jogszabályból fakadó intézkedéseket eszközölje. 
Határidő: 2014. október 27. 
Felelős: a közgyűlés elnöke 
    dr. Barta László megyei főjegyző 
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Dudás Vilmos: 
A határozati javaslatot előkészítők úgy ítélték meg, hogy a határozat elfogadása esetén a közgyűlés 
nevében Nógrád megye zászlaját átnyújtják elnök úrnak azzal, hogy lehetőségei szerint a jövőben is 
mindent tegyen meg a megyéért a zászlón szereplő jelmondat szellemében, mely úgy hangzik: 
„Nógrád a közügyért.” 
(Ajándék átadása) 
 
Dudás Vilmos: 
Méltatja, majd megköszöni dr. Rozgonyi Józsefnek az elmúlt ciklusokban végzett munkáját. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Kéri, hogy dr. Rozgonyi József 24 éves közgyűlésben végzett munkáját a 
közgyűlés határozatban ismerje el. Ismerteti és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
92/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét, egyben elismerését fejezi ki dr. Rozgonyi 
Józsefnek a hat önkormányzati ciklusban végzett kimagasló képviselői munkájáért. 
A közgyűlés felkéri korelnökét és a megyei főjegyzőt, hogy tolmácsolja dr. Rozgonyi Józsefnek a 
testület elismerését. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dudás Vilmos, korelnök 
   dr. Barta László megyei főjegyző 
 
1. A szavazatszámláló bizottság megválasztása 
 
Dudás Vilmos: 
A hatályos szervezeti és működési szabályzat 8. § (6) bekezdése szerint a közgyűlés alakuló ülésén a 
hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazások lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot 
választ, melynek megbízatása a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztásáig tart.  
Javasolja, hogy a testület 3 tagú szavazatszámláló bizottságot válasszon. A bizottság elnökének Varga 
Béla Csabát, tagjainak Borenszki Ervint és Gácsi Pétert javasolja.  
Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata. Bejelenti, hogy más javaslat nincs. Jelzi, az érintettek 
bejelentették személyes érintettségüket. Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes érintettségük miatt 
ki kívánja-e zárni Varga Béla Csabát, Borenszki Ervint és Gácsi Pétert a döntéshozatalból? Az 
érintettek kizárását nem támogatja.  
Ismerteti és szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság elnöke és tagjai személyes 
érintettségéről szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
93/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a szavazatszámláló bizottság 
megválasztása előtt Varga Béla Csaba, Borenszki Ervin és Gácsi Péter bejelentette személyes 
érintettségét. 
A testület az érintetteket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dudás Vilmos, korelnök 
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Dudás Vilmos: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. A személyi javaslatok 
külön-külön történő szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a testület Varga Béla Csabát a 
szavazatszámláló bizottság elnökévé 15 igen szavazattal, Borenszki Ervint 14 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és Gácsi Pétert 15 igen szavazattal a szavazatszámláló bizottság tagjaivá 
megválasztotta.   
Ismerteti és szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság összetételére vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
94/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait az 
alábbiak szerint megválasztja:  
 
Elnök:   Varga Béla Csaba  
Tagjai:    Borenszki Ervin  
   Gácsi Péter  
A testület felkéri a szavazatszámláló bizottságot, hogy a közgyűlés elnöke és alelnökei 
megválasztásánál működjenek közre.  
Megbízatásuk a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztásáig tart.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dudás Vilmos, korelnök 
 
2. A közgyűlés elnökének megválasztása, eskütétele 
 
Dudás Vilmos: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a közgyűlés alakuló ülésén tagjai sorából titkos szavazással – minősített 
többséggel – választja meg elnökét és alelnökeit. A közgyűlés elnökének személyére bármely 
közgyűlési tag javaslatot tehet. A hatályos szervezeti és működési szabályzat 8. § (5) bekezdése szerint 
a jelöltté váláshoz a jelenlévő közgyűlési tagok legalább 25 %-ának, azaz 4 főnek a szavazata 
szükséges. Kéri a testület tagjait, tegyenek javaslatot a közgyűlés elnökének személyére.  
 
Barna János Béla: 
Javasolja Skuczi Nándor Tibor közgyűlési elnökké történő jelölését. 
 
Dudás Vilmos: 
Megkérdezi a jelöltet, elfogadja-e a jelölést. Az igen választ követően bejelenti, hogy Skuczi Nándor 
Tibor úr a jelölést elfogadja. Jelzi, az érintett bejelentette személyes érintettségét. Kéri, a testület 
szavazzon arról, hogy személyes érintettsége miatt ki kívánja-e zárni őt a döntéshozatalból. Jelzi, hogy 
az érintett kizárását nem támogatja. Szavazásra bocsátja a Skuczi Nándor Tibor személyes 
érintettségére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott, és 
a következő határozatot hozta:  
 
95/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés elnökének 
megválasztása előtt Skuczi Nándor Tibor bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dudás Vilmos, korelnök 
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Dudás Vilmos: 
Mivel más észrevétel, javaslat nincs, szavazásra bocsátja az elnök-jelölt személyére vonatkozó 
javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület Skuczi Nándor Tibornak a megyei 
közgyűlés elnökévé történő jelölését, illetve a szavazólapra való felvételét 15 igen szavazattal 
elfogadta.  
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás technikai lebonyolítását.  
 
Varga Béla Csaba: 
A szavazás az önkormányzati törvény rendelkezései alapján titkos szavazással történik. Érvényesen 
szavazni a jelölt neve melletti három kör („igen”, „nem”, „tartózkodom”) egyikében elhelyezett x vagy 
+ jellel lehet. Minden más módon – pl. aláhúzással – leadott szavazat érvénytelen. A tanácsterem 
melletti helyiség szolgál szavazófülkéül, az urna ott lesz elhelyezve. A szavazatszámláló bizottság a 
jelenléti ív alapján egyenként fogja szólítani a képviselőket.  
 
Dudás Vilmos: 
A szavazólapok elkészítésének, az urna sérthetetlenségének átvizsgálása idejére rövid szünetet rendel 
el. Kéri, a képviselőkön kívül senki ne hagyja el a termet.  
 
(Szünet után)  
 
Dudás Vilmos: 
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét a szavazólap mintájának bemutatására.  
 
Varga Béla Csaba: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat elkészítette, az urna 
átvizsgálásra került, és a bizottság megállapította, hogy annak sértetlensége biztosított, alkalmas a 
szavazás lebonyolítására.  
 
Dudás Vilmos: 
Kéri a közgyűlés tagjait, adják le szavazataikat, a szavazás idejére szünetet rendel el.  
(Szünet és szavazást követően)  
 
Dudás Vilmos: 
Kéri, a közgyűlés tagjait a határozatképesség megállapítása érdekében kézfelemeléssel jelezzék 
ittlétüket. Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 tagjából 15 jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Bejelenti, hogy a szavazás megtörtént. Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse annak 
eredményét.   
 
Varga Béla Csaba: 
A szavazás lezárta után a bizottság megállapította, hogy 15 közgyűlési tag szavazott, a testület tagjai 
15 érvényes szavazatot adtak le, érvénytelen szavazat nem volt. Az érvényes szavazatok megoszlása a 
következő: Skuczi Nándor Tibor 9 igen, 2 nem szavazat, 4 tartózkodás.  
 
Megállapítja, hogy a testület Skuczi Nándor Tibort 9 igen, 2 nem szavazattal – 4 tartózkodás 
mellett – a közgyűlés elnökévé megválasztotta, és a következő határozatot hozta:  
 
96/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Skuczi Nándor Tibor 3100 Salgótarján, Kistarján út 8. 
fsz. 1. sz. alatti lakost 2014. október 22. napjával elnökévé megválasztotta. 
A testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 
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Dudás Vilmos: 
Felkéri a testület elnökét az eskü letételére.  
(Az eskütételről készült jegyzőkönyv mellékelve). 
 
(Az eskü letétele után) 
 
Dudás Vilmos: 
Maga és képviselőtársai nevében gratulál a közgyűlés elnökének, megkéri foglalja el helyét az 
emelvényen.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (3) bekezdése 
határozza meg a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke illetményére vonatkozó szabályokat. 
Javasolja a közgyűlés elnökének illetményét havi bruttó 673.100 Ft összegben megállapítani. A 
törvény 71. § (6) bekezdése értelmében a közgyűlés elnöke költségtérítésre jogosult, melynek mértéke 
az illetménye 15 %-ának megfelelő összeg, azaz havi bruttó 101.000 Ft. A közgyűlés elnöke 
illetménye és költségtérítése megállapítása kapcsán bejelentette személyes érintettségét. 
Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Skuczi Nándor Tibort a 
döntéshozatalból. Az érintett kizárását nem támogatja.  
 
Ismerteti a közgyűlés elnöke személyes érintettségére vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak 
elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 15 igen 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
97/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés elnöke illetményének, 
valamint költségtérítésének megállapítására irányuló szavazások előtt Skuczi Nándor Tibor 
bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja korelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dudás Vilmos, korelnök 
 
Dudás Vilmos: 
Ismerteti a közgyűlés elnöke illetményére vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta:  
 
98/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Skuczi Nándor Tibor, a megyei közgyűlés elnöke 
illetményét 2014. október 22-ei hatállyal havi bruttó 673.100 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 
101.000 Ft-ban állapítja meg.  
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő:  2014. október 22.  
Felelős:   dr. Barta László megyei főjegyző 
 
Dudás Vilmos: 
Javasolja továbbá, hogy a közgyűlés a korábbi gyakorlatnak megfelelően a közgyűlés elnökének 
foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt egy személyi használatú személygépkocsit bocsásson 
rendelkezésére, és engedélyezze annak belföldön és külföldön történő hivatalos és magáncélú 
igénybevételét, továbbá biztosítson egy mobiltelefon készüléket, mobilinternet használatot, valamint 
hordozható számítástechnikai eszközöket.  
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Ismerteti az erre vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen szavazattal elfogadta, és a következő 
határozatot hozta:  
 
99/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Skuczi Nándor Tibor elnök foglalkoztatási jogviszonya 
időtartamára egy személyi használatú személygépkocsit bocsát rendelkezésére. A gépkocsi belföldi és 
külföldi hivatalos és magáncélú használatát 2014. október 22. napjától engedélyezi.  
A Közgyűlés az elnök részére – a fenti időtartamra – továbbá egy előfizetéses mobiltelefon készüléket, 
mobilinternet használatot, valamint hordozható számítástechnikai eszközöket bocsát rendelkezésére, 
melyekhez a kapcsolódó előfizetési díjakat és közterheket az önkormányzat költségvetéséből 
biztosítja.  
Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2014. október 22. és folyamatos 
Felelős:   dr. Barta László megyei főjegyző 
 
Dudás Vilmos: 
Jelzi, átadja az ülés vezetését Skuczi Nándor Tibornak, a közgyűlés elnökének. Felkéri elnöki 
programjának ismertetésére.  
 
Skuczi Nándor Tibor: 
(Elnöki programja a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése 
alapján a közgyűlés tagjai sorából a közgyűlés elnökének javaslatára titkos szavazással, a testület 
megbízatásának időtartamára, elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére a közgyűlés 
alelnököt, alelnököket választ. A szervezeti és működési szabályzat 51. §-a szerint a közgyűlés egy 
főfoglalkozású és egy társadalmi megbízatású alelnököt választ. Ennek alapján a közgyűlés alelnökévé 
Barna János Béla, társadalmi megbízatású alelnökévé dr. Bablena Ferenc István urakat javasolja.  
 
Megkérdezi Barna János Béla urat, vállalja-e a megbízatást.  
 
Barna János Béla: 
Elfogadja és nagy megtiszteltetésnek tartja a jelölést.  
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Megkérdezi dr. Bablena Ferenc István urat, vállalja-e a megbízatást.  
 
dr. Bablena Ferenc István: 
Megköszöni és tisztelettel elfogadja a jelölést.  
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Tájékoztatást ad arról, hogy Barna János Béla 1998-tól tagja a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének. A 2006-2014. évi ciklusban a testület általános alelnöki tisztségét töltötte be.  
Dr. Bablena Ferenc István a 2010-2014. évi ciklusban társadalmi megbízatású alelnökként 
tevékenykedett. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 75. § (1) bekezdés 
értelmében azon megyei közgyűlési alelnök, akit nem a megyei közgyűlés tagjai közül választottak, 
nem tagja a megyei közgyűlésnek, a megyei közgyűlés elnökét, mint a testület elnökét nem 
helyettesítheti, a megyei közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem a megyei közgyűlés 
tagjai közül választott alelnök jogállására egyebekben a megyei közgyűlés tagjai közül választott 
alelnökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
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Az alelnök-jelölt bejelentette személyes érintettségét. Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes 
érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Barna János Bélát a döntéshozatalból. Az érintett kizárását nem 
támogatja.  
Ismerteti és szavazásra bocsátja az alelnök-jelölt személyes érintettségéről szóló határozati 
javaslatot, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:  
 
100/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés alelnökének 
megválasztása előtt Barna János Béla bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
49. § (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. §-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Tekintettel arra, hogy a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló törvény az alelnökök 
megválasztását titkos szavazással rendeli el, javasolja, hogy az alelnök-jelöltek külön-külön 
szavazólapon szerepeljenek. Egyben felkéri a szavazatszámláló bizottságot készítse el a 
szavazólapokat és bonyolítsa le a szavazást.  
A szavazólapok elkészítésének, az urna sérthetetlenségének átvizsgálása idejére rövid szünetet rendel 
el. (A képviselők nem hagyták el a helyüket).   
 
(Szünet után) 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét a szavazólap mintájának bemutatására.  
 
Varga Béla Csaba: 
A szavazatszámláló bizottság a szavazólapokat elkészítette, ezek mintáját bemutatja. Az urna 
átvizsgálásra került, és a bizottság megállapította, hogy annak sértetlensége biztosított és alkalmas a 
szavazás lebonyolítására.  
Kéri a közgyűlés tagjait, hogy a jelenléti ívnek megfelelően kezdjék el a szavazást. 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Jelzi, a szavazás idejére rövid szünetet rendel el.  
 
(Szünet és szavazás után)  
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Kéri, a közgyűlés tagjai kézfelemeléssel jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy 14 
képviselő van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.  
 
Varga Béla Csaba: 
A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 15 közgyűlési tag szavazott, a testület tagjai 14 
érvényes szavazatot adtak le. Az érvénytelen szavazatok száma egy. A szavazás eredményeként a 
bizottság megállapította, hogy Barna János Béla alelnök-jelöltre leadott szavazatok száma a 
következőképpen alakult: 11 igen, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás. 
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Skuczi Nándor Tibor: 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással Barna János Béla urat 
alelnökévé megválasztotta, és a következő határozatot hozta:  
 
101/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla 2699 Szügy, Arany J. u. 21. sz. alatti 
lakost 2014. október 22. napjával alelnökévé megválasztotta. 
A testület utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. október 22. és folyamatos 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke  
 
Varga Béla Csaba: 
A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 15 közgyűlési tag szavazott, a testület tagjai 14 
érvényes szavazatot adtak le. Az érvénytelen szavazatok száma egy. A szavazás eredményeként a 
bizottság megállapította, hogy dr. Bablena Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök-jelöltre 
leadott szavazatok száma a következőképpen alakult: 12 igen, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás. 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Megállapítja, hogy a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással dr. Bablena Ferenc 
István urat társadalmi megbízatású alelnökévé megválasztotta, és a következő határozatot hozta:  
 
102/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc István, Salgótarján, Március 15. utca 
22. sz. alatti lakost 2014. október 22. napjával társadalmi megbízatású alelnökévé megválasztotta. 
A testület utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. október 22. és folyamatos 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke  
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Felkéri a megválasztott alelnököket, hogy eskütételre fáradjanak ki.  
(Az eskütételről készült jegyzőkönyv mellékelve). 
 
Eskütétel után gratulál az alelnököknek, kéri foglalják el helyüket az emelvényen.  
 
(Borenszki Ervin képviselő úr visszatért az ülésre, a testület 15 fővel folytatta munkáját.) 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Ismerteti az alelnökök illetményére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 
 
A közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése megállapítása, valamint a 
munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása kapcsán bejelentette személyes érintettségét. 
Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Barna János Béla urat a 
döntéshozatalból? Az érintett kizárását nem támogatja. 
  
Ismerteti a határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
határozati javaslatot a testület 15 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
103/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a közgyűlés főállású alelnöke 
illetményének, költségtérítésének megállapítására, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök 
biztosítására irányuló szavazások előtt Barna János Béla bejelentette személyes érintettségét. 
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A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a közgyűlés főfoglalkozású alelnökének illetményére, 
költségtérítésére, valamint munkavégzéséhez szükséges eszközök használatára vonatkozó határozati 
javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
104/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla, a megyei közgyűlés főállású 

alelnöke illetményét 2014. október 22-ei hatállyal foglalkoztatási jogviszonya időtartamára a 
megyei közgyűlés elnökének illetménye 90 %-ában, havi bruttó 605.800 Ft összegben, 
költségtérítését illetményének 15 %-ában, havi bruttó 90.900 Ft-ban állapítja meg.  

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla alelnök foglalkoztatási jogviszonya 

időtartamára egy személyi használatú személygépkocsit bocsát rendelkezésére. A gépkocsi belföldi 
és külföldi hivatalos és magáncélú igénybevételét 2014. október 22. napjától engedélyezi.  
A Közgyűlés az alelnök részére – a fenti időtartamra – továbbá egy előfizetéses mobiltelefon 
készüléket, mobilinternet használatot, valamint hordozható számítástechnikai eszközöket bocsát 
rendelkezésére, melyekhez a kapcsolódó előfizetési díjakat és közterheket az önkormányzat 
költségvetéséből biztosítja.  
Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2014. október 22. és folyamatos 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 
 

Skuczi Nándor Tibor: 
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíjára, 
költségtérítésére, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítására vonatkozó határozati 
javaslatot. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
105/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc István, a megyei közgyűlés 

társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíját 2014. október 22-ei hatállyal – megbízatásának 
időtartamára – havi bruttó 269.200 Ft-ban, költségtérítését pedig tiszteletdíja 15 %-ában, azaz havi 
bruttó 40.400 Ft-ban határozza meg. 

 
2. A Közgyűlés a társadalmi megbízatású alelnök megbízatásának időtartamára, feladatának 

ellátásához szükséges mértékben – menetlevél vezetése mellett – egy hivatali személygépkocsit 
bocsát rendelkezésére. A gépkocsi belföldi és külföldi használatát 2014. október 22. napjától 
engedélyezi.  
A Közgyűlés az alelnök részére – a fenti időtartamra – továbbá egy előfizetéses mobiltelefon 
készüléket, mobilinternet használatot, valamint hordozható számítástechnikai eszközt bocsát 
rendelkezésére, melyekhez a kapcsolódó előfizetési díjakat és közterheket az önkormányzat 
költségvetéséből biztosítja.  
Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2014. október 22. és folyamatos 
Felelős:   dr. Barta László főjegyző 
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4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Az ülés következő napirendi pontja az SZMSZ módosítása, melyre vonatkozó írásos előterjesztés a 
hivatal munkatársai segítéségével kerül kiosztásra, ami egy rendelettervezetet és egy határozati 
javaslatot tartalmaz. Ismerteti a módosításokat, majd megkérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
Barna János Béla: 
Egy módosító javaslattal élne. Szeretné kérni, hogy kerüljön kiosztásra módosító javaslata. A javaslat 
arról szól, hogy Nógrád Megye Önkormányzatának a székhelyét Balassagyarmatra helyezze át a 
közgyűlés. Jelzi, szóbeli kiegészítése is lenne. 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Megadja a szót Barna János Béla alelnök úrnak. 
 
Barna János Béla: 
(Szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Megköszöni alelnök úr előterjesztését. Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek véleménye, 
észrevétele? Megadja a szót Boldvai László Róbert képviselő úrnak. 
 
Boldvai László Róbert: 
Véleményként elmondja, hogy az első alakuló közgyűlésen sem időszerűségét, sem megalapozottságát 
nem látja ennek a javaslatnak. Ezért a maga nevében, és a Magyar Szocialista Párt megyei elnökeként, 
frakciója tagjaként azt szeretné bejelenteni, hogy a szavazásban, a döntésben nem kíván részt venni. A 
maga részéről a közgyűlés további munkájában nem kíván részt venni. (Eltávozik.) 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Megköszöni Boldvai László Róbert képviselő úr hozzászólását.  
Megadja a  szót Csach Gábornak, Balassagyarmat alpolgármesterének. 
 
Csach Gábor: 
Medvácz Lajos polgármester úr és Balassagyarmat Város hétfőn megalakult önkormányzatának 
nevében gratulál a megyei önkormányzat képviselőinek megválasztásához és jó munkát kíván az 
elkövetkező 5 évi munkájukhoz. Balassagyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete – 
amennyiben a közgyűlés úgy dönt – október 30-ai ülésén fog foglalkozni a székhelyváltozással 
kapcsolatos kérdéssel. A város határozata, ebben az esetben, arról fog szólni, hogy Balassagyarmat a 
100%-os tulajdonában álló Vármegyeházában ingyenesen rendelkezésére bocsájtja a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének a szükséges helyiségeket, „továbbá felajánlja minden segítségét ezen 
irodák és a költözés pénzügyi segítéséhez, nyilvánvalóan egy később megfogalmazott együttműködési 
megállapodás keretében.” 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
„Köszönöm szépen alpolgármester úr szavait. Kérdezem a Tisztelt Közgyűlést van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. Nos akkor elmondanám én is a véleményemet erről a határozati javaslatról. Előre 
kell, bocsássam, hogy az én eredeti előterjesztésem ugye az arra két pontra korlátozódik, és az alelnök 
úr erre kíván egy módosító indítvánnyal élni, amit én nem támogatok. Az előterjesztés törvényessége 
jelen szempontból aggályos. A jelenlegi hatályos SZMSZ 21. pontjának (1) bekezdése ezt tartalmazza: 
- a hatályos SZMSZ-ről beszélünk - „A közgyűlés elnökének döntése alapján az egyes jelentős, 
széleskörű egyeztetést igénylő előterjesztések tervezetéről a feladatok szerinti bizottságnak a 
közgyűlési tagok és érintettek véleményét előzetesen ki kell kérni.” Előzetes egyeztetések, 
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véleménykikérések nem történtek ebben a kérdésben, ez egy elég nagy horderejű dolog. A székhely 
megváltoztatás komoly horderejű döntés, melyet számos érintett féllel történő előzetes egyeztetés kell, 
hogy megelőzzön. Ez elmaradt. Nem tudom kivel történt egyeztetés, nem tudjuk mik voltak annak az 
eredményei, a megyében élő emberek véleményét is jó lenne ismerni, még sorolhatnám. Az indítvány 
nem megfelelően előkészített és nem átgondolt. Kapkodásra utal, ezzel komolytalanná teszi az ünnepi 
közgyűlésünket. Egy ilyen fontos horderejű döntés nem történhet ad-hoc módon, véleményem szerint. 
Előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés mellékletében szereplő hatásvizsgálat hiányos, illetve 
aggályos. A benyújtott előzetes hatásvizsgálat eredményeként eredményeket nem tartalmaz. Amiket 
eredményként rögzít az nem eredmény, például azt írja társadalmi hatás eredménye, hogy nem csak a 
hivatal dolgozóit érinti, ez nem eredmény Hölgyeim és Uraim. Egyébként kizárt, hogy kizárólag a 
hivatal dolgozóira lenne hatással egy ilyen döntés. Hatással lehet például a megye lakosaira, a megye 
intézményhálózatára, a megye közigazgatási struktúrájára, a közlekedés infrastruktúrára, ezek 
felmérése nem történt meg véleményem szerint. Költségvetés hatására azt írja az előterjesztés: „a 
felmérés folyamatban van”. Hölgyeim és Uraim ez nem eredmény, hogy folyamatban van. A hatás 
vizsgálat nem tartalmazza, hogy milyen infrastrukturális vonzattal járna a döntés. A hatástanulmány 
szerint a személyi és szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Ki tudja ennek a 
valódiságát, valóságát felelősen kijelenteni, hogy a rendelkezésre állnak ezek a pénzek, ezek a 
források? Ezen feltételek bármelyikét megvizsgálta-e bárki? A vizsgálatok hitelt érdemlően azt 
igazolják, hogy ezek a feltételek biztosították? Én nem gondolom. Itt van, ami ugye Önöknél is ott 
van, mármint a közgyűlési tagoknál, amikről beszéltem, nézzék meg, nyugodtan, ez az 5. oldalon 
szerepel. Azért innen is szószerintit még egyszer, csak, hogy nyomatékosítsam az aggályaimat, 
elmondanám, hogy a hatályos vizsgálat, a vizsgálat kritériumoknál például ilyet lehet olvasni. 
„Jogszabály megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Ez a 
vizsgálati kritérium a jogalkotás elmaradásának várható következményei. A vizsgálat várható 
eredménye, az előterjesztés szerint a rendelet megalkotásának hiányában olyan helyzet állna elő, mely 
alapján a rendelet nem felel meg a hatályos jogszabályok előírásainak. Mik ezek a jogszabályok, 
amiknek nem felel meg ez? Olvassák el! Vegyék elő! Ott van Önöknél! Vegyék a fáradtságot 
nyugodtan képviselő urak, akik ezt támogatják! Ez az előterjesztés így ebben a formában nincs 
előkészítve. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, személyzeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek – ugye ezt az előbb is említettem – ennek a vizsgálati eredménye, eredményeként a 
következő van feltüntetve: „A jogszabály alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Ki meri ezt bárki jelenteni ebben a teremben, hogy 
rendelkezésre állnak? Én megfontolásra ajánlom a közgyűlés tagjainak, hogy ezt a módosító 
indítványt, azt javaslom, és azt kérem tisztelettel, hogy ne támogassák, és én most tárgyalási szünetet 
kérek, 10 percben.” 
 

SZÜNET 
 
 

Skuczi Nándor Tibor: 
Kéri a közgyűlés tagjait a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy 14 tag jelen van, a közgyűlés határozatképes. 
 
Kérdezi az alelnök urat, hogy fenntartja-e a módosító indítványát? 
 
Barna János Béla: 
Igen. Azt gondolja, hogy ezen az ünnepi ülésen van helye az ilyen témáknak, amikor nagyobb 
figyelem összpontosul Nógrád megyére. Természetesen nem vonja vissza a módosító indítványt. 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
„Köszönöm szépen Alelnök úr hozzászólását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a közgyűlés 
tagjainak sorából? 
 
Amennyiben nincs, én előbb elmondtam, nem a jogi érvek az érdekesek egyébként a mondandómban, 
hanem az, hogy olyan horderejű döntésről, olyan horderejű kérdésről kellene most dönteni a 



 13 

közgyűlésnek, egy alakuló ülésnek, egy ünnepi ülésnek, amiben is nincsen elég információnk, 
legalábbis nekem nincs. Én ezt jószívvel merem állítani, hogy én egy ilyen kérdésben amit valóban 
egy széleskörű társadalmi vita kell, hogy megelőzzön, vagy legalábbis egyeztetések sorozata, nem 
javaslom a közgyűlésnek, hogy ilyenben döntsön. Ha nincsen több kérdés, hozzászólás, én is azt 
javaslatom mindenkinek, amit az alelnök úr, hogy a lelkiismerete szerint szavazzon. Ugye ez nyílt 
szavazással történik, erről módosító indítványról, amit az alelnök úr fenntartott, ami kiosztásra került 
kell, hogy szavazzunk. Igen, abszolút többségre van szükség az SZMSZ ilyen fajta módosításának 
elfogadásához.” 
 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Szervei Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003 (XII.29.) Kgy. rendelet módosítására vonatkozó elnöki előterjesztés kiegészítéseként Barna 
János Béla alelnök úr által benyújtott módosító indítványt. Jelzi, hogy nem támogatja a javaslatot. 
(Tekintettel arra, hogy a kézfelemelés során a számlálást végzők ellentétes adatokat közöltek, az elnök 
megismételtette a szavazást.) 
 
Megállapítja, hogy a testület a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
vonatkozó elnöki előterjesztés kiegészítését 8 igen, 1 nem, 5 tartózkodással támogatta. 
 
Kéri, aki a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003 (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosítására vonatkozó módosított rendelettervezettel egyet ért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a testület a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003 (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására vonatkozó – kiegészített – rendelettervezetet 8 igen, 6 
tartózkodás mellett elfogadta. A rendelet aláírására és kihirdetésére rövid szünetet rendel el.  
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az elnök úr által előterjesztett javaslat is, és az alelnök úr által 
előterjesztett módosító javaslat is tartalmaz határozati javaslatot. 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Kéri, aki az előterjesztésekben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a 
határozati javaslatot elfogadta.  
 
Skuczi Nándor Tibor: 
A rendelet aláírására és kihirdetésére rövid szünetet rendel el. 
 

SZÜNET 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Kéri a közgyűlés tagjait a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy 14 taggal a közgyűlés határozatképes. 
Megkéri a főjegyző urat, hogy az elfogadott rendeletet, illetve határozatot olvassa fel a közgyűlés 
számára. 
 
dr. Barta László: 
Ismerteti az aláírt rendeletet és a határozatot: 
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„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
14/2014. (X. 22.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról  

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 
(továbbiakban: SZMSZ) 1. § (2) bekezdése a következők szerint módosul: 
 „ (2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Nógrád Megye Önkormányzata. 

Az önkormányzat székhelye: 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. 
Az önkormányzat honlapjának címe: www.nograd.hu.” 

 
2. § 

 
Az SZMSZ 57. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (7 fő)” 
 

3. § 
 

Az SZMSZ 61. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„61. § 

(1) A közgyűlés az általa meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére egy 
Koordinációs Tanácsnokot választhat. (A tanácsnok feladat és hatáskörét e rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza.)” 

 
4. § 

 
(1) Jelen rendelet a (2) bekezdés kivételével 2014. október 22. napján 19.15 órakor lép hatályba. 
(2) A rendelet 1. §-a Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete általi hozzájáruló 

döntés meghozatalát követő napon, de legkorábban 2014. december 1. napján lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2014. október 22. 
 
 

Skuczi Nándor Tibor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző” 
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HATÁROZATA 

 
1. A közgyűlés a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú függelék I. pontjának bevezető mondatát a 
következők szerint módosítja: 
„A területi irodák feladatai elsősorban a három kistérség (Pásztó, Salgótarján, Szécsény) 
településeinek vonatkozásában:” 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon az SZMSZ függelékeinek aktualizálásáról. 
Határidő: 2014. november 1. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § a) 
pontjához kapcsolódó 7. számú függeléket a rendeletben foglaltaknak megfelelően aktualizálja. 
Határidő: 2014. október 22. 19.15 óra 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az SZMSZ hatályos szövegét a testület 2014. 

október 22-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. október 22. 
 
 

Skuczi Nándor Tibor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző” 

 
 
 
5. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
A jogszabályok módosítása szükségessé teszi, hogy a testület a megyei közgyűlés tagjainak 
juttatásáról szóló rendeletét felülvizsgálja, és új rendeletet alkosson. Az írásbeli előterjesztés a hivatal 
munkatársainak segítségével kerül kiosztásra. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta: 

 
 
 
 
 

„106/2014. (X. 22.) Kgy. 
 

Tárgy: a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 
módosításával összefüggő intézkedések 



 16 

 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
15/2014. (X. 22.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
6. A közgyűlés bizottságainak megválasztása 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
A továbbiakban a mai napon kihirdetett és 19:15 órakor hatályba lépett SZMSZ-ben meghatározott 
bizottsági struktúrának megfelelően a bizottságok tagjainak megválasztására kerül sor.  
Tájékoztatja a testületet, hogy valamennyi érintett hozzájárult a személyét érintő napirendi pont 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
A közgyűlés tagjai a bizottságok megválasztásához kapcsolódó személyes érintettségüket 
bejelentették. Kéri, a testület szavazzon, hogy személyes érintettségük miatt ki kívánja-e zárni őket a 
döntéshozatalból?  Az érintettek kizárását nem támogatja.  
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
107/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alakuló ülésén a bizottságok elnökei, alelnökei, 
illetve tagjai megválasztása előtt a jelöltek bejelentették személyes érintettségüket. 
A testület az érintetteket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke  
 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Elsőként a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására 
kerül sor. 
Kéri, aki egyetért Meló Ferencnek a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Meló Ferencet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökévé 14 
igen szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki egyetért Borenszki Ervinnek a bizottság alelnökévé történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Borenszki Ervint a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság alelnökévé 14 igen szavazattal megválasztotta. 
  
Kéri, aki egyetért Czagáné Tamás Tünde Évának a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Czagáné Tamás Tünde Évát a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság tagjává 14 igen szavazattal megválasztotta.  
Kéri, aki egyetért Cseresznyés Istvánnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Cseresznyés Istvánt a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjává 14 igen szavazattal megválasztotta. 
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Kéri, aki egyetért Dudás Vilmosnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Dudás Vilmost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjává 14 
igen szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki egyetért dr. Egyed Ferdinándnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület dr. Egyed Ferdinándot a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjává 14 igen szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki egyetért Varga Béla Csabának a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Varga Béla Csabát a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjává 14 igen szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki a határozati javaslat egészével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítja, hogy a közgyűlés a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összetételére vonatkozó határozati 
javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
 
108/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot az alábbiak szerint 
választja meg: 
 
− Elnök:   Meló Ferenc 2660 Balassagyarmat, Kossuth út 4-6. B. ép. I. em. 2. 

− Alelnök:  Borenszki Ervin 2660 Balassagyarmat, Bíró János út 8/B. 

− Tagok:  Czagáné Tamás Tünde Éva 3060 Pásztó, Nagymező út 51. 
Cseresznyés István 3070 Bátonyterenye, Boróka út 10. 
Dudás Vilmos 2668 Patvarc, Mikes Kelemen út 23. 
dr. Egyed Ferdinánd 3100 Salgótarján, Füleki út 151. 
Varga Béla Csaba 3170 Szécsény, Attila út 17. 

 
Skuczi Nándor Tibor: 
A Területfejlesztési Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására kerül sor. 
Kéri, aki egyetért Varga Béla Csabának a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Varga Béla Csabát a Területfejlesztési Bizottság 
elnökévé 14 igen szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki egyetért Gácsi Péternek a bizottság alelnökévé történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Gácsi Pétert a Területfejlesztési Bizottság alelnökévé 14 igen 
szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki egyetért Bognár Ferencnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Bognár Ferencet a Területfejlesztési Bizottság tagjává 14 igen 
szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki egyetért Boldvai László Róbertnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Boldvai László Róbertet a Területfejlesztési 
Bizottság tagjává 14 igen szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki egyetért Gagyi Rolandnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Gagyi Rolandot a Területfejlesztési Bizottság tagjává 14 igen 
szavazattal megválasztotta.  
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Kéri, aki egyetért Havasiné Molnár Erzsébetnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Havasiné Molnár Erzsébetet a Területfejlesztési 
Bizottság tagjává 14 igen szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki egyetért Percsina Norbertnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Percsina Norbertet a Területfejlesztési Bizottság tagjává 14 
igen szavazattal megválasztotta.  
 
Kéri, aki a határozati javaslat egészével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a 
közgyűlés a Területfejlesztési Bizottság összetételére vonatkozó határozati javaslatot 14 igen 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
 
109/2014. (X. 22.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési Bizottságot az alábbiak szerint 
választja meg: 
 
− Elnök:   Varga Béla Csaba 3170 Szécsény, Attila út 17. 

− Alelnök:  Gácsi Péter 3170 Szécsény, Szántó Kovács János út 26. 

− Tagok:  Bognár Ferenc 3078 Bátonyterenye, Kölcsey Ferenc út 2. 
Boldvai László Róbert 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 35/C. 
Gagyi Roland 3151 Rákóczibánya, Fáklya út 51. 
Havasiné Molnár Erzsébet 3175 Nagylóc, Deák Ferenc út 47. 
Percsina Norbert 2659 Érsekvadkert, Új sor 13. 

 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Gratulál minden megválasztott bizottsági tagnak, munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván. 
Felkéri dr. Barta László főjegyző urat a nevek felolvasására, a képviselőket pedig arra, hogy nevük 
elhangzása után fáradjanak ki az esküokmány aláírására. 
 
(Esküokmány aláírása után) 
 
 
7. Egyebek  
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Nógrád megye 2014-2019 ciklusra megválasztott képviselői a mai alakuló ülésen megkezdték azt a 
munkát, amely bízik benne, hogy a megye szempontjából a lehető legnagyobb sikereket hozza és 
érzékelhető eredményekkel jár. Biztos benne, hogy minden megválasztott képviselő esküjéhez híven, 
maximálisan szolgálni fogja megyéjét.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
Stayer László: 
Gratulál valamennyi képviselőnek. Egy havi – újonnan megállapított – jövedelme nettó összegét 
felajánlja a költözéshez.  
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Varga Béla Csaba: 
„Köszönöm szépen, Tisztelt Elnök úr, alelnök urak, tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim, tisztelt 
megjelentek, polgármester hölgyek, urak. Csatlakozván alelnök úrhoz, polgármester úrhoz a FIDESZ-
KDNP frakció nevében minden egyes közgyűlési tag szeretné felajánlani szintén az egy havi a 
tiszteletdíját erre a nemes célra. Köszönjük szépen.” 
 
 
Hegedűs Ferenc: 
Szeretné felajánlani az első polgármesteri fizetését a költözéshez. 
 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Köszöni a felajánlásokat. A mai munkát befejezték, az ülés után a jelenlévőket egy pezsgős 
koccintásra és állófogadásra tisztelettel várja. 
A testület munkáját megköszöni, az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

       Skuczi Nándor Tibor           dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                           Nógrád megyei főjegyző 
     Közgyűlésének elnöke 
  
 
 
 
 
            Dudás Vilmos 

  korelnök 
 
 
 
 


