
 Ikt.sz.:24-4/2015.  
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2015. 
január 20-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

Jelen vannak:  Meló Ferenc a bizottság elnöke, Borenszki Ervin, Czagáné Tamás Tünde Éva, 
Cseresznyés István, Dudás Vilmos, dr. Egyed Ferdinánd 

 dr. Molnár Kinga, a hivatal munkatársa  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 

dr. László Tünde, a hivatal munkatársa 
dr. Szabó József, a hivatal munkatársa 
Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 

 

Meló Ferenc: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 bizottsági tagból 
6 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Dudás Vilmos bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 6 igen szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2015. 

évi üléstervére 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

Ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési terve 

meghatározására, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2015. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
6. Egyebek 
 

 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

2015. évi üléstervére 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi bizottsága 



2015. évi üléstervére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal 
támogatott és a következő határozatot hozta: 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
1/2015. (I.20.) PÜB. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi 
   Bizottsága 2015. évi ülésterve 
 

  
 
 
 

HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2015. évi 

üléstervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Meló Ferenc, 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: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 

Salgótarján, 2015. január 20. 
 

Meló Ferenc  
a bizottság elnöke s.k. 

 
( A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül!) 
 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

Ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítés tenni. Kiegészítés nem volt. 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsága Ügyrendjének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen 
egyhangú szavazattal támogatott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 



 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
2/2015. (I.20.) PÜB. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 

  
 

HATÁROZATA 
 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága e határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja Ügyrendjét. 

 
2. A bizottság utasítja elnökét és felkéri a főjegyzőt, hogy kísérje figyelemmel az elfogadott Ügyrend 

hatályosulását és ha szükséges, tegyen javaslatot annak módosítására. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

        dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2015. január 20. 
 

 
   Meló Ferenc s.k. 

                       a bizottság elnöke  
 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül!) 
 
 
 
3.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési terve   
     meghatározására, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására 

Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.  Kiegészítés nem volt. 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési terve 
meghatározására, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott és a következő határozatot 
hozta: 
 
 
 
 
 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
3/2015. (I.20.) PÜB. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 

2015. évi összesített közbeszerzési terve 
meghatározására, valamint az ezzel 
összefüggő feladatok végrehajtására 

  
 
 

HATÁROZATA 
 
 

1.)  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (a           
      továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint állapítja meg Nógrád  
      Megye Önkormányzata 2015. évre vonatkozó összesített közbeszerzési tervét. 
 
2.)  A Bizottság megállapítja, hogy a 2015. évre tervezett, a vonatkozó uniós értékhatárt elérő, vagy   
       meghaladó becsült összértékű szolgáltatás-megrendelés, árubeszerzés, építési beruházás     
       hiányában előzetes összesített tájékoztatót nem készít. 
 
3.)  A Bizottság utasítja elnökét, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy kísérjék figyelemmel a       
       beszerzési  igényeket és indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjesszék a Bizottság   
       elé. 
       Határidő: folyamatos 
       Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
         Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
4.)  A Bizottság utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési   
      Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, valamint Nógrád Megye Önkormányzata  
      honlapján történő közzétételéről. 
      Határidő: haladéktalanul 
      Felelős:   dr. Barta László, főjegyző 
  
Salgótarján, 2015. január 20. 
 
        Meló Ferenc 

     a bizottság elnöke s.k. 
 
 
( A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül!) 
 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait, hogy az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést 
tenni. Átadja a szót Bácskai Katalinnak. 
 
 



Bácskai Katalin: 
Szeretné jelezni, hogy 2014 decemberében a Magyar Államkincstár ellenőrzést folytatott a 2013. évi 
állami támogatás elszámolásáról; a 2014. december 30-án megküldött záradék szerint a 2013. évi 
elszámolást minden javítás nélkül elfogadta, és hitelesítette. A 2015. évi keretszámokra vonatkozóan 
azt emeli ki, hogy az állami támogatás ,,beállt” 201 milliós mértékre. Változás az előző évhez képest, 
hogy a költségvetési törvény megfogalmazása szerint a feladatok ellátásához, azaz nem csak a 
működéshez biztosítja ezt a támogatást. A költségvetés összeállítása a bázis szinten került 
összeállításra, figyelembe véve a kötelezettségvállalásokat, a megkötött szerződéseket, a várható 
egyéb kiadásokat. Kiemelendő a 100 %-os tulajdonú Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Kft. feladata, 
helyzete. Jelen pillanatban a tervezéssel kapcsolatos konkrét feladatok ütemezés szerint haladnak, 
melyek április májusban be kell, hogy fejeződjenek a 2014-2020-as költségvetési időszakhoz 
kapcsolódó tervezési munkafázis tekintetében. Ezt követően várják a végrehajtási rendeletek 
megjelenését. Áprilisban tárgyalják a Kft. üzleti tervét, ami bővebben kifejti a továbbiakat. A 
költségvetés-tervezet májusig tartalmaz támogatást és biztosítja a Kft. jelenlegi költségszintjének 
megfelelő működtetést. Megjegyzi, hogy ebben nagy szerepe van az előző évek pénzmaradványainak. 
Ez a maradvány jelentősen kiegészíti az állami támogatást és a biztonságos működtetés 
feltételrendszerét. A napokban érkezett meg a Magyar Államkincstártól a 2014. évi beszámoló 
leadásának az ütemezésére vonatkozó utasítása. A beszámoló végleges leadási határideje március 10-
e, ezért elnök úrral egyeztetve úgy döntöttek, hogy a közgyűlési ülés időpontját e miatt előbbre kell, 
hozni, így március 3-a lenne a közgyűlési ülés új időpontja, a bizottsági ülések pedig február végén 
lennének. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Átadja a 
szót dr. Egyed Ferdinánd képviselőtársának. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Az szerepel az anyagban, hogy az országban egyedüliként működtetik a Nógrád Megyei Családi 
Esélyteremtési és Önkéntes Házat, melynek anyagi fedezete 2015. első negyedévére van biztosítva. Az 
a kérdése, hogy ezt a forrást bizonyos ciklikus időnként biztosítják-e és ez hány főt érint? Mi lesz 
akkor, ha a támogatás elfogy március 31-ig? 
 
Bácskai Katalin: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012-től az adott időszakra egyedi támogatási szerződésekkel 
támogatja ezt a programot. A 2014. évi támogatási szerződést december 12-én módosították, amelyben 
egyrészt többletforrást biztosítanak, másrészt a befejezési határidőt kitolták 2015. március 31-re. A 
feladat ellátása létszámot közvetlenül nem érint a hivatal vonatkozásában. Egyedi szerződések alapján 
látják el a feladatot, 3 fővel került vállalkozási szerződés megkötésre. Egyedi programok 
megszervezésekor, külön egyedi szerződéseket kötnek a lebonyolító szervezetekkel. Arról még nincs 
információ, hogy a program folytatódni fog-e. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Ha tényleges hiány merülne fel, akkor év közben különböző pályázatokra lehet pályázni? 
 
Meló Ferenc: 
A megyei összehasonlításnál az állami támogatás valószínűleg azért ekkora mértékű, mert 
lakosságszám arányban történik a támogatás odaítélése. Ebből fejlesztéseket nem lehet csinálni, ez 
csak a működtetésre elég. A 14. oldalon szerepel a cafetéria juttatás, mellyel kapcsolatban az a 
kérdése, hogy a hivatal dolgozói részére közül ezt mindenki megkapja? Az anyagban a következő 
oldalon szerepel, hogy jutalmazásra is van lehetőség, melyet nagyon jónak tart. 
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Bácskai Katalin: 
A 2015. évi költségvetési törvénybe is elkülönítésre került a ,,megyei tartalék”, melyre külön rendelet 
alapján lehet pályázni. Az elmúlt évben is igényeltek 50 millió forintot, melyből az év végén 11 millió 
360 e Ft kaptak meg. Ez is oka, hogy az év végi tartalék 70 millió Ft lett. Mióta átvették a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Kft.-t a gazdálkodásuk biztonságos ellátására törekedtek. Az elmúlt évi 
költségvetésben is be volt építve a támogatásuk a költségvetésbe. Valóban a legkisebb összegű állami 
támogatás Nógrád megyéé a költségvetési törvény szerint, azonban az, hogy miért alakult ez így azt 
nem lehet tudni, úgy gondolja, terület-népesség arányt vehetnek figyelembe. Az elmúlt közgyűlési 
vezetőkkel is számos megkeresést eszközöltek az érintett minisztériumok, illetve a MÖOSZ felé, de 
előrelépést nem sikerült elérni. Ez évben is pályáznak, ha megismerik a pályázati lehetőségeket. A 
cafeteriával kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetési törvényben szerepel a 200 e Ft-os keret 
járulékaival együtt. A jutalom módosított előirányzatként szerepel, betöltetlen álláshelyek 
bérmaradványait lehet erre a célra fordítani; a hivatalvezető kezdeményezésére elnök úr egyetértésével 
lehetséges.  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Értesült róla, hogy az Elnök úr a Főjegyző úrral közös megegyezéssel megszüntette munkaviszonyát. 
Az lenne a kérdése, hogy a Főjegyző úr részére kifizetett összeg a 2014. vagy a 2015. évi költségvetést 
terheli. 
 
Bácskai Katalin: 
A 2015. évi költségvetést terheli, mivel január hónapban történik a kifizetés. 
 
Borenszki Ervin: 
Minden évben megemlíti azt a parlamenti döntést, mely az önkormányzati rendszer szétzúzását 
eredményezte, ezzel ellehetetlenítve a megyei önkormányzatokat, a vagyonelvétel pedig érintette a 
helyi önkormányzatokat is. Ebből adódóan sok olyan következmény van, ami itt is látszik, hogy saját 
bevételi lehetőség lényegében nincs. Így szinte be kell érni az állami támogatással. 2012-től van ez a 
rendszer, ami állandósulni látszik. Ebből következően a megyei önkormányzat munkavállalói létszáma 
annak tudható be, hogy egy visszafogott létszámgazdálkodással működik az önkormányzat. Évek óta 
változatlan illetményalappal vannak fizetve a munkavállalók. Felháborítónak tartja azt a 
megkülönböztetést ami mutatkozik az állami és az önkormányzati köztisztviselők között. Elnök úr 
dicsérte a cafetériát, de látni kellene, hogy mit jelent ez az összeg például egy kormányhivatalban. ott 
mennyi ez a juttatás. Az államnál látni egy olyan költségvetési gazdálkodást, amely felülről nyitott, itt 
pedig be vannak szorítva egy meghatározott keret közé, viszont a megnövekedett feladatokat el kell 
végezni. Közgyűlésen még bővebben ki fogja fejteni véleményét, több helyen tapasztal 
bizonytalanságot a költségvetésben, létszámok tekintetében is, az amortizációt említené, amit nem 
lehet visszapótolni. Így ezt a költségvetést nem tudja megszavazni. 
 
Meló Ferenc: 
Mivel tudja, hogy a hivatal munkatársai mennyire leterheltek, ezért ,,örült meg”, amikor meglátta a 
Cafetériát, és az illetménykiegészítés lehetőségét az anyagban. Tény és való, hogy sajnos ebből az 
összegből kell gazdálkodni. Úgy gondolja, hogy az állami támogatások a legracionálisabban vannak 
felhasználva.  
 
Borenszki Ervin: 
Úgy tűnik, hogy az állam ennyire becsüli a megyei önkormányzatokat. A megyei költségvetés 
készítői, a hivatal köztisztviselői, amit tettek és tesznek az példamutató. Ennek az eredménye ez a 
konszolidált, normális működést biztosító költségvetés, ami megköszönendő és amit a közgyűlésen is 
meg fog tenni. 
Ösztönözni fogja a megyei vezetést, hogy minden követ meg kell mozgatni azért, hogy ez a 
méltánytalanság, ami a költségvetési támogatást illeti szűnjön meg, legyen ebben változás, mert ez 
elfogadhatatlan. 
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Meló Ferenc: 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 4 igen, 1 nem és l tartózkodás mellett támogatott. 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen, 1 nem és l 
tartózkodás mellett támogatott. 

 
 

5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat elnökének 2015. évi szabadságolási ütemtervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Átadja a szót dr. Molnár 
Kingának. 
 
dr. Molnár Kinga: 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény kiegészítésre került, ez alapján új szabályozás lépett 
életbe, mely alapján minden év február 28-ig a közgyűlés elnökének szabadságolási ütemtervét a 
közgyűlésnek jóvá kell hagynia. Ez minden év elején beterjesztésre fog kerülni a bizottság, valamint 
közgyűlés elé, illetve folyamatos teljesüléséről is számot adnak a közgyűlési ülésen. Az ütemtervtől 
eltérő kivételt előre jeleznie kell elnök úrnak, amit az azt követő ülésen terjesztenek be jóváhagyásra a 
közgyűlés ülésére. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat elnökének 2015. évi szabadságolási 
ütemtervének jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú 
szavazattal támogatott. 
 
 
 
6. Egyebek  
 
dr. Molnár Kinga: 
Felhívná a figyelmet arra, hogy a közgyűlés ülése Balassagyarmaton kerül megtartásra, a 
Balassagyarmaton megtartandó ünnepi programot a közgyűlési anyaggal együtt fogják postázni. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a decemberi ülésen foglalkoztak a szlovák nemzetiségi önkormányzat 
nyelvhasználatának a kérdésével. Az Országos Szlovák Önkormányzattól megérkezett egy 
állásfoglalás, amely egyértelműen azt tartalmazza, hogy ha a szlovák önkormányzat szlovákul akarja 
tartani az ülést, akkor szlovák nyelven tarthatja, és akkor a hivatalnak illetve kormányhivatalnak kell 
biztosítani a tolmácsot és a fordítást. Ezzel a kérdéssel meglátása szerint foglalkozni kell. 
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Meló Ferenc 
Megkérdezi van-e további észrevétel, javaslat. Nem volt. Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést 
bezárja. 
 
       
      K. m. f.  

 
 
 

 
 

Dudás Vilmos 
bizottsági tag 

Meló Ferenc 
a bizottság elnöke 

 


