
 
 
Ikt.sz.: 202-9/2011. 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
 
Készült: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2011. április 19-ei üléséről. 
 
A bizottság 6 fővel határozatképes volt. Az ülésen napirendi pont csere történt, melyet a bizottság egyhangúan 
támogatott. 
 
Napirend: 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére 
 

Dr. Barta László: 
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyben tájékoztatja a bizottságot a múzeumátszervezés céljáról, 
fontosságáról. 
 
Lacsny Péter: 
Kérdésként veti fel, hogy ezeket az összegeket ismerik-e azok a városvezetők, ahol a múzeumok találhatók? 

 
Dr. Barta László: 
Válaszában elmondja, hogy nagyságrendileg igen, pontos számot még nem. 

 
Dr. Rozgonyi József: 
Elsősorban szakmai indokok vannak a változtatás mögött? Ha mindent figyelembe vesznek milyen következmény 
várható anyagilag? 

 
Dr. Barta László: 
Elmondja, hogy takarékosabb és a mindenkori humánerőforrásokat jobban kihasználó működést szeretnének elérni 
az átszervezéssel. A mindenkori költségvetés racionálisabb felhasználásában bíznak. 

 
Szavazás: 
I/A.   határozati javaslat: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
II.  határozati javaslat: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
3. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat 

vagyonkimutatásáról 
 

Az előterjesztéshez Tóth Kálmán könyvvizsgáló mondja el kiegészítését, illetve Lacsny Péter fejti ki véleményét. 
 

Szavazás: 
Rendelet-tervezet: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
I. határozati javaslat: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
II. határozati javaslat: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
4. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  
 

Bácskai Katalin rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez és ismerteti a Bátonyterenye Város polgármestere által 
írt levelet. 
Vélemény, kérdés nem hangzott el. 

 
Szavazás: 
I.  határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
II.  határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
III.  határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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5. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata likviditási hitel felvételéről  
 

Bácskai Katalin és Tóth Kálmán rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez. Balogh Istvánné könyvvizsgáló 
szakmailag ismerteti a likvidhitel felvételének hatásait. 

 
Szavazás: 
Határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke 

 

5/2011. (IV.19.) PEB  

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata likviditási hitel 
felvétele 

  

HH AA TT ÁÁ RROO ZZ AA TT   
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Gazdasági Bizottság által megtárgyalt tájékoztatóval egyetért, az abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 

 

Salgótarján, 2011. április 19. 
         
              

dr. Rozgonyi József   
a bizottság elnöke 

 
 

 
6. Beszámoló a 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 
 

Látkóczki Bálint  rövid véleményt mond az előterjesztésről. 
 

Szavazás: 
Határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezetének – Salgótarján – 2009. évi rendszerellenőrzése során 

javasoltak végrehajtásának utóvizsgálata alapján tett megállapításokról szóló ellenőrzési jelentés-tervezet tudomásul 
vételére 

 
Tóthné Szép Ildikó, mint a vizsgálat vezetője, rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez.  
Lacsny Péter, mint a bizottság részéről a vizsgálatban részt vevő, elmondja az ellenőrzés során tapasztaltakat. 
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8. Javaslat a 2010. évi normatív állami támogatás elszámolása tárgyában az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál, a Dr. 

Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégiumnál és a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél végzett szabályszerűségi 
vizsgálatok megállapításairól szóló ellenőrzési jelentések tudomásul vételére  

 
Kérdés, észrevétel nem volt. 

 
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
9. Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) közbeszerzési eljárások 

szabályozottsága és lebonyolítása tárgyában végzett vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul 
vételére 

 
Kérdés, észrevétel nem volt. 

 
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
10. Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat egyes pontjaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratának 
módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására  

 
dr. Barta László: 
Szóbeli kiegészítésében kiemeli a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény drégelypalánki 
kihelyezett osztályával kapcsolatos kiegészítést, illetve a bátonyterenyei Váci Mihály Gimnáziummal kapcsolatos 
helyzetet. Kiegészítésében szól a hitelfelvételről, a költségvetési nehézségekről, a gazdasági integrációról, az 
intézmények karbantartási feladatainak más formában történő ellátásáról, valamint a balassagyarmati intézmények 
átadás-átvételéről. Helyesbít egy az előterjesztésben hibásan szereplő adatot.  
dr. Rozgonyi József elmondja véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Szavazás: 
I.  határozati javaslat: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
II.  határozati javaslat: 5 igen, 1nem, 0 tartózkodás 
III.  határozati javaslat: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
IV.  határozati javaslat: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
V. határozati javaslat: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
VI.  határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
VIII.  határozati javaslat: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
IX.  határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
X. határozati javaslat: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
XI.  határozati javaslat: 5 igen, 0 nem 1 tartózkodás 
 
I.  Rendelet-tervezet: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
II.  Rendelet-tervezet: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
 

dr. Barta László                               dr. Rozgonyi József 
     Nógrád megyei főjegyző        a bizottság elnöke  

 
 


