
Ikt.sz.: 181-10/2012.  
Jegyzőkönyv 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. május 
29-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 
Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Dudás Vilmos, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, Tisza 

Attila 
 dr. Barta László főjegyző   
 Bácskai Katalin 
 dr. Sárközi Judit  

dr. Juhász Kinga, a bizottság referense 
Sándor Ildikó, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének 
ügyvezetője a 6. és 7. napirendi pontoknál 
Szántó Zoltán, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének 
munkatársa a 6. és 7. napirendi pontoknál 
Murányi Kármen, jegyzőkönyv-vezető 

 
Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 5 
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 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására (I. 

forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
6. Jelentés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Tájékoztató a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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9. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében 

10. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült!) 
 
1. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében dr. Juhász Kinga 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történő 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-
tervezetet 5 igen szavazattal; a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
2. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében dr. Juhász Kinga 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történő 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság a megyei közgyűlés által alapított kitüntető 
címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet 
5 igen szavazattal; a Nógrád Megyéért Díj, valamint a „Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj 
emlékplakettjeinek elkészítéséhez, valamint a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és 
díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez kapcsolódó 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolta. 

 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (II. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében Bácskai Katalin 

 

A könyvvizsgálói jelentés az ülés megkezdése előtt kiosztásra került. 
Lacsny Péter: 
Köszönti az előterjesztő képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Bácskai Katalint. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítése? 
 

Bácskai Katalin: 
Az előterjesztés 5. oldalán jelezték, hogy a Neogradiensis Régió Egyesület a testületi anyag kiküldését 
követően fogja tartani közgyűlését. Ez múlt hét pénteken megtörtént és az előterjesztésbe az ő 
javaslatuk alapján került be a 11,5 millió Ft átvett pénzeszköz. Elmondja, hogy az egyesület titkársági 
feladatait ellátó kft tájékoztatta arról, hogy az előterjesztés szerint történt a Neogradiensis Régió 
Egyesület döntése, így a két döntés szinkronban van.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
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Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történő 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal; a 
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása (II. módosítás) végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló határozati javaslatot 5 igen szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolta. 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 

megújítására (I. forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében dr. Barta László főjegyző 

 
Lacsny Péter: 
Köszönti az előterjesztő képviseletében e napirendi ponthoz megjelent dr. Barta László főjegyző urat. 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése? 
 

dr. Barta László: 
Időszerű és szükségszerű volt a gazdasági program áttekintése, új alapokra történő helyezése, hiszen 
az előző gazdasági program a régi feladatokra, az intézmények működtetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozott.  
Nem tekintik végleges anyagnak a megküldött programot. Úgy ítélik meg, hogy szükséges lenne 
kiegészíteni a bizottságok szintjén egyéni képviselői javaslatokkal, indítványokkal. Várják az 
elkövetkezendő hetekben a tisztelt képviselő tagok javaslatait, illetve külön megkeresik a különböző 
társadalmi és civil szervezeteket, gazdasági szereplőket.  
A következő időszakban a településeken kistérségi találkozókat fognak szervezni annak okán, hogy a 
2014-2020-as Európai Uniós gazdaságfejlesztési program ciklusára fel tudjanak készülni, és az ehhez 
kapcsolódó elképzeléseket össze tudják gyűjteni.  
 
Lacsny Péter: 
Egy rendkívül nagy volumenű munkáról van szó és ez egy komplex munka kezdete. Miután 
összegyűjtésre kerülnek a problémák, illetve megoldandó feladatok, akkor ezek megfelelő elemzésére 
és a végleges tervek összeállítására kerül sor.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Palotai Szilárd: 
Ez az anyag egy elvi megállapodás, ennek az összegyűjtése után érdemi vita fog következni, amely 
eldönti, hogy milyen irányban fognak a fejlesztési igények megjelenni.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 
megújítására (I. forduló) vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében dr. Barta László főjegyző 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? 
 

dr. Barta László: 
Az elmúlt 20-22 évet a közgyűlés döntései szempontjából is át kell tekinteni, amely egyébként 
folyamatosan is megtörténik.  
Ilyen módon egy szűkített, jól karbantartott döntési lista alakul ki, amely elősegíti majd a rugalmasabb 
és érdemibb munkát. 
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Lacsny Péter: 
Úgy gondolja, a funkcióból adódó változások megkövetelik azt, hogy teljes körben felülvizsgálatra 
kerüljenek a korábban alkotott határozatok.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolt. 
 
6. Jelentés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében Sándor Ildikó és Szántó Zoltán 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti az előterjesztő képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Sándor Ildikót és Szántó 
Zoltánt. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? 
 
Sándor Ildikó: 
Elég komoly vállalkozási bevételt kellett bevállalniuk ahhoz, hogy fenn tudja magát tartani az 
ügynökség. Ezek a bevételek pályázatokból származnak, azonban rendkívül kiszámíthatatlanok, hiszen 
függenek az elbírálástól. Az Új Széchenyi Tervben a pályázatok márciusban kerültek kiírásra, az 
önkormányzati pályázatok pedig a nyár közepén. Ez azt jelenti, hogy hiába dolgoztak folyamatosan és 
voltak megbízásaik, ezekből a sikerdíjakat és a kapcsolódó menedzsment díjakat nem tudták realizálni, 
mert elhúzódott az elbírálás. Remélik, hogy a decemberben elkészített pályázatok várható sikerdíja 
meglesz, amely meghaladja azt az összeget, amely jelenleg veszteségként szerepel az eredmény-
kimutatásban. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. 
évi költségvetésének teljesítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen és 1 
tartózkodó szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében Sándor Ildikó és Szántó Zoltán 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? 
 
dr. Barta László: 
Az elmúlt hetekben több anyagban is foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy igyekeznek megtalálni az új 
feladatokhoz igazoldóan a kft. és a közgyűlés hivatala legracionálisabb működésének kereteit. Ehhez 
viszont szükséges egy feltétel: a mindenkori önkormányzati működési támogatás. A 2012. évi üzleti 
tervben 20 millió Ft körüli összeg szerepel, az elmúlt években ez 18 millió Ft volt. Az önkormányzat 
költségvetés módosításában azonban nem szerepel ez az összeg, melynek oka az, hogy az áprilisi 
döntés alapján benyújtott ÖNHIKI pályázatról még nincs döntés. A Megyei Önkormányzatok 
Országos Szövetsége megállapodott egyfajta elosztási rendben arról az összegről, amelyet a közgyűlés 
elnöke többször is említett, miszerint „megmaradt” 1,5 milliárd Ft, amely erre az évre elsősorban 
területfejlesztési feladatok ellátására a Gazdasági Minisztériumnál található. Ez a megállapodás 
eljutott a Belügyminisztérium szintjére. Arról nincs visszajelzés, hogy el tudják-e fogadni.  
 
Lacsny Péter: 
Kérdése az, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. elsődlegesen pályázatírási 
tevékenységet végez vagy ezen túlmenően felméréseket, elemzéseket is készíti? Külső szakértők 
igénybevétele is szükséges-e? 
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Sándor Ildikó: 
Van közhasznú tevékenységük is, a vállalkozási tevékenység azonban elengedhetetlen a közhasznú 
tevékenységhez. Nagy mennyiségű pályázatot kezelnek a korábbi Területfejlesztési Tanács 
megbízásából és most ugyanezt folytatják a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatalával. Mindemellett elemző-és véleménynyilvánító tevékenységet is végeznek. Ezek közül a 
legjelentősebb az elmúlt évben a Norda megbízásából készített megyei helyzetelemzés volt, amelybe 
nem nagyon vontak be külső szakértőt. Ahhoz, hogy külső szakértőket tudjanak foglalkoztatni, 
finanszírozás szükséges, ezért ilyenre az elmúlt időszakban csak minimális esetben került sor. Akkor 
konzultálnak szakértőkkel, amikor koncepciót vagy stratégiai javaslatot kell véleményezni. A 
kistérségek fejlesztési koncepcióit kérés alapján és törvényi kötelezettségből adódóan véleményezték.  
Másik tulajdonosuk a Kelet- Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás, amelynek ellátják az operatív 
feladatait, illetve a folyamatban lévő pályázat II. ütemét készítik elő. Ezt sem pályázati forrásból 
teszik, hanem közhasznú tevékenységként végzik.  
 
dr. Barta László: 
A 19 megyei önkormányzat közül vannak önkormányzatok, amelyek úgy rendezkedtek be az új 
feladatellátásra, hogy a feladataikat a közgyűlés hivatalával láttatják el. Vannak önkormányzatok, 
amelyek az adott megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével láttatják el részben vagy 
egészben. Ők is ennek a gyakorlati kérdéseit szeretnék véglegesen megoldani.  
Rögzíti, hogy a megyei önkormányzat és a területfejlesztési tanácstól örökölt munkaszervezet alapvető 
feladata az önkormányzati törvényből eredő területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő 
kérdések rendezése. Az más kérdés, hogy a kft el tudná látni ezeket a feladatokat, ha lenne annyi 
működtetői támogatás.  
Nógrád Megye Önkormányzata esetében nem teszi egyszerűvé a dolgot az, hogy nem 100%-os 
tulajdonosai a kft.-nek, hiszen 75% az önkormányzaté, 25% a pedig Hulladékrekultivációs Társulásé.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolt. 
 
8. Tájékoztató a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében dr. Barta László 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló tájékoztató 
elfogadására, a 2012. évi ifjúságpolitikai cselekvési programra vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
9. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele?  
 
Palotai Szilárd: 
A bizottsági ülés előtt volt egy ismertető az emlékplakettekkel kapcsolatban. A történelmi 
Magyarország kikerül és a jelenlegi Nógrád megye képe lenne rágravírozva az emlékplakettre. 
Javaslattal szeretne élni: mivel ez a díj nem közigazgatási határokhoz kötött, javasolja, hogy Nógrád 
vármegye képe szerepeljen a plaketten. Ugyanis a kettős állampolgárság intézménye és a szavazati jog 
beépítése is vindikálhat egy olyan dolgot, hogy nem feltételül Nógrád megye szülöttje kap ilyen díjat.  
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dr. Barta László: 
Tolmácsolni fogja a közgyűlés elnökének a javaslatot, aki a közgyűlésen erre választ fog adni.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek egyéb 
kérdése, észrevétele, bejelentenivalója? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
Megköszöni a részvételt, a bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 

dr. Barta László 
főjegyző 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 

 


