
Ikt.sz.: 47-13/2013.  
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. május 
28-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, a bizottság alelnöke, 
Tisza Attila 

 dr. Barta László főjegyző 
dr. Juhász Kinga, a bizottság referense  

 dr. Sárközi Judit, a hivatal munkatársa 
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Murányi Kármen, jegyzőkönyv-vezető 
 

Igazoltan távol: Dudás Vilmos, dr. Rozgonyi József 
 
Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 4 
fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a bizottság – határozat hozatal nélkül – 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
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 Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 
összegezése jóváhagyására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 

 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (II. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési feltételeit tartalmazó –
megállapodások módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

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

5. Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.) 

6. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

7. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Javaslat a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló 
alkotói pályázat kiírására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

9. Egyebek 
 

Zárt ülés keretében: 
 

10. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(A zár ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

 

1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 
összegezése jóváhagyására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 

 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 
összegezése jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
10/2013. (V. 28.) PÜB. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2012. 

évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 
összegezése jóváhagyása 

  
 

HATÁROZATA 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, 
hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évben közbeszerzési eljárást nem folytatott le, illetve 
központosított közbeszerzésben sem vett részt. 
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy e döntésben foglaltakról a Közbeszerzések Hatóságát 
– a főjegyző bevonásával – tájékoztassa, továbbá gondoskodjon a Nógrád Megyei Önkormányzat 
honlapján történő közzétételről. 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      Dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Hatósága esetleges további 
adatszolgáltatási igényének határidőben tegyen eleget, és erről a bizottság soron következő ülésén 
számoljon be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2013. május 28. 
         Lacsny Péter  
                  a bizottság elnöke” 
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2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (II. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról (II. 
sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolt. 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési feltételeit tartalmazó –
megállapodások módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Barta László: 
Kiegészítésében ismerteti a megállapodások módosításának indokait. A Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya jelzése alapján egy országos ellenőrzés indul, melynek 
során megvizsgálásra kerül, hogy szerepelnek-e a megállapodásokban a jelnyelvi tolmács, illetve 
speciális kommunikációs eszköz biztosítására vonatkozó szabályok. Erről tájékoztatták mindkét 
nemzetiségi önkormányzat vezetését, a közgyűlés üléséig testületeik megtárgyalják  jelen napirendet.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként történő szavazásra bocsátása 
után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési feltételeit tartalmazó – megállapodás 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal; a II. számú, a 
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési feltételeit 
tartalmazó – megállapodás módosítására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen és 1 tartózkodó 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 

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

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Barta László: 
Kiegészítésében elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása érinti az előző 
napirendi pontban említett kérdést, valamint a közgyűlés elnökének – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2013. január 1-jétől hatályba lépő 
rendelkezéseire tekintettel – a hatáskörében történő változást. 
 
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 egyenként 
történő szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
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Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet 4 igen; a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 4 igen szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
5. Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra. 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Barta László: 
Kiegészítésében ismerteti a bizottság tagjaival a támogatási kérelmek elbírálása kapcsán kialakult 
gyakorlatot.  

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Az előterjesztés harminchét határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként történő szavazásra 
bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Veres Pál Polgári Egyesület támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a II. számú, a Reménység Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a III. számú, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a IV. számú, a Gyermekekkel a Természetért 
Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; az V. számú, a Vitalitás 
Sportegyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a VI. számú, a Magyar Vidék 
Országos ’56-os Szövetség támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a VII. számú, a 
„Kéz a Kézben” Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a VIII. számú, a 
Csécse Településért Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a IX. számú, a 
Nádújfaluért Baráti Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a X. számú, a 
Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 
4 igen; a XI. számú, a Salgótarjáni Polgári Kör támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; 
a XII. számú, a Kakuk Lovasudvar Sport Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 
igen; a XIII. számú , a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot 4 igen;a XIV. számú, a Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XV. számú, a Muzsikál az Erdő Alapítvány 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XVI. számú, az Athéné Alkotó Kör 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XVII. számú, a Dornyay Sportegyesület 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XVIII. számú , a Nyugdíjasklubok és Idősek 
„Életet az éveknek” Országos Szövetsége támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a 
XIX. számú, a Mikszáth Kálmán Társaság támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a 
XX. számú, a Rimóci Ifjúsági Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a 
XXI.  számú, a Balassi Bálint Asztaltársaság támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a 
XXII. számú, a Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot 4 igen; a XXIII. számú , a Nyugállományúak Egyesülete támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot 4 igen; a XXIV. számú, a Ceredi Lovassport Egyesület támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXV. számú, a Gaál István Egyesület támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXVI. számú, a Bánya- Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot 4 igen; a XXVII. számú , a Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi 
Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXVIII. számú , a Medvesalja 
Caritas Közhasznú Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXIX. 
számú, a Zagyvaforrás Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXX.  
számú, a Magyar Rákellenes Liga támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXXI . 
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számú, a Pásztói Sakk Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXXII . 
számú, a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 
igen; a XXXIII. számú , a Salgótarjáni Erdély-Kör támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 
igen; a XXXIV. számú, a Szent Mihály Római Katolikus Plébánia támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot 4 igen; a XXXV. számú, a Római Katolikus Plébánia (Buják) támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXXVI. számú, a Duci Csapat Társadalmi Szervezet 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen; a XXXVII. számú , a Salgótarjáni 
Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot 4 igen szavazattal 
a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 

 

6. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja a bizottságot az előkészítési munkákról.  

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Meló Ferenc: 
A bizottságba javasolja Lencsés Zsolt művész urat, aki a freskó terápia egyik kigondolója és művelője. 
Tevékenységi köre templomok felújítására terjed ki, országhatáron belül és kívül egyaránt.  
 
Lacsny Péter: 
A javasolt személlyel egyetért, Lencsés Zsolt urat ő is ismeri, a művészi elképzeléseit remek módon 
valósítja meg.  
Ennél a témánál olyan hungarikumokról van szó, amelyek bemutatása hazánknak hosszú távon is 
kiemelten fontos lenne. Úgy gondolja, hogy egy ilyen bizottság kialakítása több időt igényel. 
Fontosnak tartja viszonylag kis létszámú bizottság létrehozását, amely tagjai a fő részterületeket 
képviselik (képzőművészet, irodalom, materiális vonal).  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Palotai Szilárd: 
A Meló képviselő úr által javasolt személyt maximálisan támogatja és egyetért az elnök úr által 
elmondottakkal is. Egyben kiemeli, hogy fontos a mai jelenségekkel való foglalkozás is, hiszen a mai 
kornak is van hungarikuma, amelyet nem biztos, hogy az ő korosztálya ismer, gondol itt az 
informatika és innováció területére.  

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
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7. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs.) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra 
javasolt. 
 

8. Javaslat a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak 
szóló alkotói pályázat kiírására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs.) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak 
szóló alkotói pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 

9. Egyebek 
 

Lacsny Péter: 
A június 6-ai közgyűlésen a Nemzeti Összetartozás Napjával, illetve a Trianoni békeszerződés 
aláírásának évfordulójával kapcsolatban néhány gondolatot szeretne elmondani.  
 
dr. Barta László: 
Napirend előtti hozzászólásként javasolja ezt megtenni.  
 
Lacsny Péter: 
Egyetért.  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, bejelentenivalója? (Nincs.) 
A bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 


