
 Ikt.sz.: 43-27/2014.  
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága, valamint 
Területfejlesztési Bizottsága 2014. december 18-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay 
termében tartott soron kívüli együttes ülésén.  
 

Jelen vannak:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai: Meló Ferenc a bizottság elnöke, Borenszki 
Ervin, Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, dr. Egyed 
Ferdinánd, Varga Béla  

 Területfejlesztési Bizottság tagjai: Varga Béla a bizottság elnöke, Bognár Ferenc, 
Boldvai László, Gagyi Roland, Gácsi Péter, Havasiné Molnár Erzsébet, Percsina 
Norbert 

 dr. Barta László, főjegyző 
 dr. Molnár Kinga, a hivatal munkatársa  
 Nagy Aletta, jegyzőkönyvvezető 
 

Varga Béla: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
megválasztott 7 bizottsági tagjából 7 fő van jelen, az ülés határozatképes. Megállapítja, hogy a 
Területfejlesztési Bizottság megválasztott 7 bizottsági tagjából 7 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részéről Dudás Vilmos bizottsági 
tagot, akit a bizottság – határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal elfogadott. Jegyzőkönyv 
aláírónak javasolja a Területfejlesztési Bizottság részéről Gácsi Péter bizottsági tagot, akit a bizottság 
– határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja 
meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 7 igen egyhangú szavazattal 
elfogadta. Indítványozza, hogy a Területfejlesztési Bizottság a meghívóban szereplő napirendeket 
tárgyalja meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 7 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat az „I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék rejtett értékeit” elnevezésű 

rendezvény megszervezésének kezdeményezésére  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
2.    Egyebek 
 
1. Javaslat az „I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék rejtett értékeit” elnevezésű 

rendezvény megszervezésének kezdeményezésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Varga Béla: 
Megkérdezi főjegyző urat, hogy az előterjesztő nevében kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Átadja a 
szót. 
 
dr. Barta László: 
Az előterjesztés előzményeként elmondja, hogy elnök úr az elmúlt napokban, hetekben több megyei 
elnökkel is találkozott, akik részéről ötletként vetődött föl a ,,Megyetalálkozó” megszervezése. Elnök 
úr a közgyűlésen ismertetni fogja az előterjesztés előkészítésének okait. Amennyiben elfogadásra 
kerül a javaslat, az elnök úr soron kívül fogja megkeresni a megyei önkormányzatok elnökeit, 
valamint a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, annak érdekében, hogy támogassák a 
kezdeményezést. Az eredményekről a január végére tervezett közgyűlésen fognak beszámolni. 
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Varga Béla: 
Megkérdezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait van-e valakinek észrevétele, javaslata. Átadja a 
szót dr. Egyed Ferdinánd képviselőtársának. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Nem támogatja ezt a rendezvényt, mivel egyrészt nem tudja honnan lesz rá fedezet, másrészt – 
forráshiány miatt – már harmadik éve nem tudják megrendezni a Nógrádi Nemzetközi Folklór 
Fesztivált, amely igen magas színvonalú, szakmailag is elismert, sok ember által látogatott rendezvény 
volt. Meglátása szerint elsősorban itthon, a megye területén kellene tevékenykedniük és az itteni 
értékeket feltárniuk. Nagyon jól hangzik ez a kezdeményezés, de nem sok ,,fantáziát” lát benne. 
 
Borenszki Ervin: 
Kérdése az, hogy mennyi forrás igénye lenne ennek a rendezvénynek. Egy ilyen megyei ,,büdzsénél” 
azt gondolja, hogy ez releváns kérdés. Bízik benne, hogy elnök úr ez ügyben ,,ellátta” valamilyen 
információval főjegyző urat. 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi a Területfejlesztési Bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat. Átadja a szót Gácsi Péter 
képviselőtársának. 
 
Gácsi Péter: 
Megítélése szerint szükség van arra, hogy országosan is megismerjék a megyét. 
 
dr. Barta László: 
A határozati javaslat melléklete tartalmazza azt a felhívást és vitaalapot szolgáló anyagot, amelyben 
elkötelezettség nélküli költségvetés-tervezet szerepel. Reméli, hogy az előterjesztésből nem 
következtetnek arra, hogy a rendezvényt Nógrád Megye Önkormányzata finanszírozná; nincs rá sem 
szándék, sem realitás. A MÖOSZ tartalék keretéből szeretnék a finanszírozást megoldani, de ezt meg 
kell vitatnia a 19 megyei önkormányzatnak. Tájékoztatásul elmondja, hogy információja szerint egy 
kb. 40 milliós összeg áll rendelkezésére a MÖOSZ-nak, mely a megyei önkormányzatok elmúlt 
években történt befizetéseiből áll össze. Saját költségvetésünket nyilván érinti, de mindössze 
szervezési feladatok tekintetében. Kiderül az előterjesztésből, hogy ennek a rendezvénynek sok 
hozadéka is lehet. Mindenképpen szükséges, hogy a 19 megyei elnök hasonlóan vélekedjen erről a 
kezdeményezésről, lehet közösen gondolkodni, és nem csak a MÖOSZ tartalékából, hanem pályázati 
forrásokból is lehetne pénzt szerezni. Egyed képviselő úr felvetésére azt válaszolja, hogy a Folklór 
Fesztivált az utóbbi években a megyei önkormányzat már nem tudta támogatni, a legutóbbi 
egyeztetésen viszont még nyitva hagyták ezt a kérdést és további egyeztetésekre kerülhet sor. Nem 
először mondja el, hogy a legutóbbi Megyenappal is igazolva látszik, hogy töredék pénzből, milyen 
színvonalas rendezvényt lehet megszervezni. Ha összefogna a 19 megye akár jó eredménnyel is 
zárulhat ez a rendezvény. 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e további vélemény a bizottságok tagjai részéről. Átadja a szót Borenszki Ervin 
képviselőtársának. 
 
Borenszki Ervin: 
A 6. oldalon a táblázat alatt az szerepel, hogy a rendezvényt a megyei önkormányzatok és a MÖOSZ 
finanszírozzák. Racionális kérdésnek gondolta a forrás oldal megkérdőjelezését, és nincs ellene, hogy 
Nógrád megye megmutathassa magát a megyén kívül, de ha komolyan gondolják, akkor annak 
,,ütősnek” kell lennie.  
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Varga Béla: 
Bízik benne, hogy a forrás is meg lesz erre a rendezvényre. További észrevétel nem volt. Szavazásra 
bocsátja az „I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék rejtett értékeit” elnevezésű 
rendezvény megszervezésének kezdeményezésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 2 tartózkodással támogatott.  
Szavazásra bocsátja az „I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék rejtett értékeit” 
elnevezésű rendezvény megszervezésének kezdeményezésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet 
a Területfejlesztési Bizottság 6 igen, l tartózkodással támogatott. 

 
2. Egyebek 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi a bizottság tagjait az Egyebek napirendi ponthoz van-e észrevétel, javaslat. Nem volt. 
Megköszöni a bizottság munkáját az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 

Dudás Vilmos 
bizottsági tag 

Varga Béla 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 

Gácsi Péter 
bizottsági tag 

 
 
 

 


