
 
Ikt.sz.: 43-1/2014.  

Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. január  
21-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József,   
 dr. Barta László főjegyző 
 dr. László Tünde, a hivatal munkatársa  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Pető Sándorné, jegyzőkönyvvezető 
 
 

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, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 
Felhívja a képviselők figyelmét a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségükre, melynek leadási 
határideje január 31. Jelzi, most úgy tűnik, hogy a közgyűlés előtt egy soron kívüli bizottsági ülést kell 
tartani; valamint amennyiben a közgyűlés napjáig minden képviselő benyújtja vagyonnyilatkozatát a 
közgyűlés ülését követően is lesz egy soron kívüli bizottsági ülés. Indítványozza, hogy a bizottság a 
meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 
a napirendet 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta. Köszönti dr. Rozgonyi József képviselő urat, 
aki időközben megérkezett az ülésre, így 5 fővel határozatképes az ülés. 
 
 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ügyrendi Bizottságának 2014. évi 
üléstervére 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

2. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (V. számú 
módosítás) 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat alapítványnak történő forrásátadásról 
     Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok valamint a megyei önkormányzat közötti 

együttműködés tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

6.  Egyebek 
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1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ügyrendi Bizottságának 

2014. évi üléstervére 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Így szavazásra bocsájtja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ügyrendi 
Bizottságának 2014. évi üléstervéről szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
1/2014. (I. 21.) PÜB. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Pénzügyi Ügyrendi 
Bizottságának 2014. évi ülésterve 

  
 

 
 

H A T Á R O Z A T A 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 

2014. évi üléstervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az ülésterv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség 
szerint tegyen javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjessze a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 
 

Salgótarján, 2014. január 21. 
 
        Lacsny Péter 
              a bizottság elnöke 
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Melléklet a  l//2014. (I. 21.)) PÜB  határozathoz 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
2014. évi ülésterve 

 
Bizottsági ülések helye: általában a Megyeháza (Salgótarján, Rákóczi út 36.) kijelölt 
helyisége 
 
A bizottság szükség szerint megtárgyalja: 
 
a) a költségvetés módosítását; 
b) alapító okirat módosítását; 
c) rendeletek felülvizsgálatát, módosítását; 
d) a megyei önkormányzat jelképeire, illetve a „Nógrád” név használatára, felhasználására 

vonatkozó engedélyezési kérelmeket; 
e) Nógrád Megyei Önkormányzatai Hivatal ügyrendjét; 
f) közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó intézkedéseket; 
g) ellenőrzési jelentések elfogadását 
h) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kérdéseket. 
 
 
Január 21. (kedd) 
       

1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ügyrendi Bizottságának 
2014. évi üléstervére 

 Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (V. 

számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzatának Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, Miskolci Egyetemmel, Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.-vel, 
Interindustria Tudásközpont Alapítvánnyal megkötendő szándéknyilatkozatra  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat 

közötti együttműködés tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 



4 

 

 
7. Egyebek 
 
Április 22. (kedd)         
 
1. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Beszámoló a 2013. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

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

 
3. Egyebek 
 
 
Június 17. (kedd) 
 
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett 

tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
2. a) Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2010 – 2011. években 

    végzett tevékenységéről 
Előterjesztők: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
b) Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2012-2014 és 

tanácsnoka 2010 – 2014. években végzett tevékenységéről 
Előterjesztők: a bizottságok elnökei, illetve a tanácsnok  
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára  
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző  
 

4. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

5. Egyebek 
 
 
Zárt ülés keretében: 
 
6. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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Augusztus - Szeptember 
 
1. Javaslat a Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztására  

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
  

2. Egyebek 
 
 
Augusztus 26. (kedd)      
 
 
1. Beszámoló a 3/2011. (II. 7.) Kgy. határozattal elfogadott, a 47/2012. (VI. 7.), valamint a 

71/2012. (IX. 27.) Kgy. határozattal megújított a Nógrád Megye Önkormányzatának 
2010 – 2014. évi ciklusra szóló gazdasági programja végrehajtásáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Egyebek 
 
 
Október – November 
 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Egyebek 
 
 
November 18. (kedd)       
 
1. Javaslat a minőségbiztosítással rendelkező megyei területfejlesztési dokumentum 

elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. Egyebek 
 
December 9. (kedd)      
 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi üléstervére 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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2. Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

3. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 

4. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

 

2. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (V. 
számú módosítás) 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi az előterjesztő nevében főjegyző urat kíván-e kiegészítést tenni. Nincs szóbeli kiegészítés.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a  Nógrád Megye Önkormányzata  2013. évi költségvetésének módosítására  (V. 
számú módosításáról) szóló rendelet-tervezetét, melyet a bizottság 4 igen szavazattal és l 
tartózkodás mellett elfogadott. 
 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésére 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi főjegyző urat kíván-e kiegészítést tenni. Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
A 2014-es év az önkormányzat számára nem egy szokványos év lesz, mivel várhatóan több 
választásra is sor kerül. Fontosnak tartja, hogy a beterjesztett javaslat tartalmaz minden jelenleg ismert 
forrást, ezek azonban a választások után módosulhatnak. 
Személyi változások tekintetében a költségvetésben szerepelnek azok a kifizetések amelyre esetleg 
számítani lehet. Minden ismert jogszabálynak megfelel az elkészített költségvetés. Fontos kiemelni,  a 
fejlesztéssel, programozással, területfejlesztéssel kapcsolatban, hogy biztosított minden forrás, mind 
személyi, mind működési források tekintetében. Kiemelné a 100 %-os tulajdonú Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft-t, melynek működése a megyei önkormányzat költségvetéséből biztosított. 
A Kft. ügyvezetőjével többszöri egyeztetés történt mielőtt összeállították a költségvetést. Mivel az 
ÁROP a forrásokat szeptember 30-ig biztosítja, ügyvezető asszonynak az volt a kérése, hogy ez év 
végéig kalkulálhasson a bér- és járulék kiadásokkal, melyek a jelenlegi alkalmazottak további 
alkalmazását biztosítják. Így ez a tétel most a meglévő tartalékokból lett betervezve. Említést tesz az 
ÁSZ vizsgálattal, elvárásaival kapcsolatosan. 
Végezetül elmondja, hogy a közelmúltban történt jogszabályváltozások miatt – január 1-jétől – 
ingyenesen a Megyei Önkormányzatok tulajdonába kerülnek a Regionális Fejlesztési Tanácsok. Ez 
ügyben elkezdődtek és folyamatosan zajlanak az egyeztetések Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 
megye vezető tisztségviselői között. Azt még nem lehet tudni, hogy ha bizonyos európai uniós 
források – amik eddig rendelkezésre álltak – esetleg a jövőben már nem lesznek, akkor a 
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munkaszervezetet a három megyei önkormányzat miből tudja majd működtetni. Ez nem kis problémát 
jelenthet, mivel a törvény kötelezi az önkormányzatokat, hogy állapodjanak meg a hónap végéig. 
Befejezésül elmondja, hogy a költségvetési rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba, azt 
tervezi, hogy január 30-án kihirdeti a rendeletet, mely a közgyűlés elfogadása esetén február l-én 
lépne hatályba. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi  a bizottság tagjait kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Átadja a szót dr. 
Rozgonyi József képviselőtársának. 
 
dr. Rozgonyi József: 
A NORDA-val kapcsolatos változás hány főt fog érinteni a „leválás” után.  Véleménye szerint, ha 
változatlanul marad a közgyűlésnek ez a fajta „leszegényített” támogatottsága, akkor egy „vékony” 
költségvetéssel és annak fegyelmezett betartásával tudnak csak működni  Más a helyzet, ha a 
fejlesztési feladatok már nem csak a szavak szintjén kerülnek a megyei önkormányzathoz, mivel ez  
teljesen átrendezi a költségvetést, valamint a feladatokat. Elfogadja, hogy nagyon kevés támpont 
alapján kell megegyeznie a megyéknek és a költségvetést összeállítani.  
 
dr. Barta László: 
A jelenlegi alkalmazotti létszámra vonatkozóan nem tud pontos számot mondani, erről az elnöki 
jelentésben tájékoztatja majd a képviselőket. 
 
Lacsny Péter: 
Bízik benne, hogy megnyugtató megoldás születik.  A megyei közgyűlésnek és a közgyűlés 
hivatalának a funkciója most már teljesen a területfejlesztési témákhoz fog kapcsolódni, illetve a 
hatásköre és a kompetenciája is meg fog növekedni, erről már korábban is beszéltek. Több 
hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsájtja a Nógrád Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetet, kéri aki egyetért szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen, 1 tartózkodás mellett a 
rendet-tervezetet elfogadta.  Kéri aki a végrehajtáshoz kapcsolódó határozati javaslattal egyetért 
szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen, l tartózkodás mellett a határozati javaslatot 
elfogadta. 
 
 
4. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz észrevétel javaslat, illetve főjegyző úr 
az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem volt.  
Megkéri aki egyetért a határozati javaslattal szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen 
egyhangú szavazattal  a határozati javaslatot elfogadta.  Megkéri aki egyetért a 2. sz. határozati 
javaslattal  szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal a 2.sz. határozati 
javaslatot elfogadta. 
 
 
 
5. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat közötti 

együttműködés tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz észrevétel javaslat, illetve főjegyző úr  
kíván-e kiegészítést tenni. Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr Barta László: 
Minden évben beszámol a megyei önkormányzat és a két területi nemzetiségi önkormányzat 
együttműködéséről. Bízik benne, hogy a közgyűlésre eljön a két nemzetiségi önkormányzat elnöke 
vagy általa felhatalmazott személy, aki elmondja véleményét az együttműködésről. Egy törvényi 
kötelezettségnek tesznek eleget, amely értelmében a megyei önkormányzat saját forrásából köteles a 
mindenkori nemzetiségi önkormányzatok működését biztosítani. Az előterjesztésből is kiderül, hogy a 
két nemzetiségi önkormányzat működtetése nem kevés pluszfeladatot jelent a megyei 
önkormányzatnak: jogszabályi kötelezettség, hogy a mindenkori főjegyző személyesen vagy a vele 
azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt vesz a nemzetiségi önkormányzat ülésein; 
a szlovák önkormányzat rendszeresen kihelyezett ülést szokott tartani. Kitér még a kisebbségi vitanap 
kérdésére. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további észrevétel javaslat a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Kéri aki egyetért a területi nemzetiségi önkormányzatok valamint a megyei önkormányzat közötti 
együttműködés tapasztalatairól szóló tájékoztatóhoz kapcsolódó határozati javaslattal szavazzon. 
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 
 
 
6. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele. Átadja a szót dr. Barta László 
főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Az előző bizottsági ülésen elhangzott felvetésekre reagál (jogszabályi hivatkozások, feltöltött 
projektek elérhetősége, Nógrádikum-ok megyei honlapon történő közzététele). 
 
 
Lacsny Péter: 
Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy pénteken Balassagyarmaton lesz a Madách Díj átadása kéri 
képviselőtársait ha idejük engedi vegyenek részt minél többen. Több hozzászólás nem volt.  
Megköszöni a bizottság munkáját az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 

 


