
Ikt.sz.: 181-12/2012.  
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. 
szeptember 27-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron kívüli ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Dudás Vilmos, Meló Ferenc, dr. Rozgonyi József, 
Tisza Attila 

 dr. Barta László főjegyző   
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 dr. Sárközi Judit, a hivatal munkatársa 
 Vadas Anett, a hivatal munkatársa 

dr. Juhász Kinga, a bizottság referense 
Murányi Kármen, jegyzőkönyv-vezető 

 

Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 5 
fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, 
észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 5 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Napirend: 
 

1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet 

hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat  

I. Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 
tájékoztató elfogadására 

II.  a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat (Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és 
tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodás elfogadása) alapján megtett intézkedések 
tudomásul vételére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. 

forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására (II. 
forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátásához szükséges állami vagyon igénylésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Egyebek 
 

1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Köszönti a közgyűlés elnöke – mint –  előterjesztő képviseletében a napirendi pontokhoz megjelent dr. 
Barta László főjegyző urat. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 5 
igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (III. 

számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
A könyvvizsgálói jelentés az ülés megkezdése előtt kiosztásra került. 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. 
módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 

 

3. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Barta László: 
Törvényi változás következtében 2013. január 1-jétől a megyei jogú városok kötelező feladata lesz a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 5 igen  szavazattal 
a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
4. Javaslat  

I.  Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 
tájékoztató elfogadására 

II.  a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat (Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és 
tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodás elfogadása) alapján megtett 
intézkedések tudomásul vételére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
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; Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot 
4 igen és 1 tartózkodó szavazattal; a II. számú; a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat (Nógrád 
Megye Önkormányzata fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodás elfogadása) 
alapján megtett intézkedések tudomásul vételére vonatkozó határozati javaslatot 5 igen szavazattal 
a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.  
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. 

forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Barta László: 
Elmondja, hogy közel 900 határozat szerepel az előterjesztésben, melyeket hatályon kívül szükséges 
helyezni. Ez egyfajta bizonyítéka annak, hogy a Nógrád Megye Önkormányzata az elmúlt több mint 
két évtizedben milyen széleskörű feladatot látott el.  
 
Lacsny Péter: 
Valóban, ha másból nem, de már ebből a hihetetlen nagyszámú határozatból is látszik, hogy milyen 
komoly munkát végzett korábban a közgyűlés hivatala.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Rozgonyi József: 
Átélte azokat a változásokat, melyek a tanácsrendszerből az önkormányzati rendszerbe való átmenet 
időszakát jelentették. Úgy gondolja, hogy a demokráciához és az önkormányzatisághoz kell 
visszatérni.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. 
forduló) vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolt. 
 
6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 

megújítására (II. forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? 
 

dr. Barta László: 
Szövegpontosítások- módosítások és szerkezeten belüli átrendezések történtek az előterjesztésben.  A 
várakozásaikhoz képest jóval kisebb számban tettek javaslatot az önkormányzatok, a kamarák, illetve 
egyéb civil szervezetek. Úgy gondolja, hogy azért volt kevés a javaslat, mert nem feltétlenül lehetett 
elválasztani a területfejlesztési koncepció és a gazdasági program előkészítésének a feladatait, hiszen 
párhuzamosan keresték meg mindkét ügyben többek között az önkormányzatokat.  
A megyének szüksége lenne egy felsőoktatási intézményre hosszú távon, amennyiben a feltételek 
megvannak. Ez vitathatatlan. A múlt heti Területfejlesztési Bizottság ülésén felmerült, hogy a 
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gazdasági programban szerepeljen a téma. A probléma az eszközök hiánya. Az elmúlt években a 
megyei önkormányzat nagyon sokat tett azért, hogy a jó színvonalú oktatást végző főiskola 
megmaradjon. Ehhez elég komoly anyagi eszközt is biztosított az előző években a megyei 
önkormányzat, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata is. Nem találták meg azt a 
módot, amely racionálisan és vállalhatóan szerepelhetne a megyei önkormányzat gazdasági 
programjában.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Rozgonyi József: 
A főiskolán kialakult helyzet azt jelenti, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola, mint intézmény, 
kivonul Nógrád megyéből. Ez azt jelenti, hogy intézményesen nem marad felsőoktatás Nógrád 
megyében. Nagyon kevés esélyt lát arra, hogy a közeljövőben intézményesen felsőoktatás kerüljön a 
megyébe.  
Egy olyan mondatot benne kellene hagyni a gazdasági programban, hogy a megyei önkormányzat 
közgyűlése nem tesz le arról, hogy felsőfokú képzést, felsőoktatást hozzon a megyébe. Remélhetőleg 
ezt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata is így gondolja. Ez a cél elfogadható, tolerálható, 
tisztában van azzal, hogy eszközt nem tudnak mellétenni, de legalább a törekvésről ne mondjanak le.  
 
Lacsny Péter: 
Nógrád megyének jó volna és jó lenne, ha felsőoktatási intézménye lenne. Kéri, hogy szerepeljen a 
gazdasági programban a Rozgonyi képviselő úr által elmondott mondat.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele? 
 
Meló Ferenc: 
Kérdése Rozgonyi úrhoz, hogy miért vonult ki a Budapesti Gazdasági Főiskola? 
 
dr. Rozgonyi József: 
Gazdasági szempontok miatt. Nem gazdaságos a jelenlegi létszámmal az intézményt működtetni.  
 
Meló Ferenc: 
Sajnálja, hogy megszűnik a megye egyetlen felsőoktatási intézménye. Nem lát arra lehetőséget, hogy a 
jövőben felsőoktatási intézmény Nógrád megyébe jöjjön. Magyarország egyetlen megyéje lesz, ahol 
nincs felsőoktatás. Nagy űr keletkezik, illetve a szellemi tőke hiánya érezhető lesz. Csatlakozik az 
előtte szóló képviselő urakhoz abban, hogy szerepeltessék a gazdasági programban a kívánalmat.  
 
dr. Barta László: 
Széleskörű támogatottságot élvez az, hogy valamilyen formában a jövőben is legyen felsőoktatási 
tevékenység a megyében. Más kérdés, hogy a mindenkori infrastrukturális háttér meghatározó. A 
bizottsági ülés után indítványozni fogja elnök úrnak azt, hogy a gazdasági program határozati részében 
a közgyűlés rögzítse azt, hogy rövid és hosszú távon is célként tűzi ki és fontosnak tartja, hogy 
felsőfokú oktatás legyen Nógrád megyében. Úgy gondolja, hogy a területfejlesztési koncepció oktatási 
keretein belül célszerű ezt szerepeltetni.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja Rozgonyi képviselő úr módosító javaslatát, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 
megújítására (II. forduló) vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen és 1 tartózkodó 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
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7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátásához szükséges állami vagyon 
igénylésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? 
 

dr. Barta László: 
Az egyeztetések a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel megtörténtek az elmúlt napokban. A cél az, 
hogy a folyosó mindkét oldalán található irodák tulajdonba kerüljenek azzal a kiegészítéssel, hogy 
ebbe a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft által használt irodák is beleértendők. A kérelem 
a megyei kormánymegbízottnál van. Kormánymegbízott úr szóban – előzetesen – két alkalommal 
fejezte ki támogatását. Reméli, hogy az a pozitív hozzáállás nyilvánul majd meg az elkövetkezendő 
időszakban is, mint amit eddig e tekintetben tapasztalt.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátásához szükséges állami vagyon 
igénylésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolt. 
 
8. Egyebek 
 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, bejelentenivalója? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 

dr. Barta László 
főjegyző 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 

 

 
 
 
 


