
Ikt.sz.: 47-17/2013.  
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. 
szeptember 17-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő 
ülésén.  
 

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

 dr. Barta László főjegyző 
dr. Juhász Kinga, a bizottság referense  

 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Sándorné Murányi Kármen, jegyzőkönyvvezető 
 

Igazoltan távol: Palotai Szilárd 
 
Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti az L&L Leasy-Consulting Bt. részéről megjelent Loy 
László ügyvezetőt.  Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 5 fő 
van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a bizottság – határozathozatal nélkül – 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, 
észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a kiegészített napirendet 5 igen 
egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat „Nógrád” név használatára vonatkozó kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 

 

2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

3. Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (III. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 

tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról, valamint államháztartáson kívülre történő forrás 
átadására vonatkozó egyes határozatok módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tőkerendezésére irányuló intézkedésekre  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 
további működésével összefüggő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Egyebek 
 
 
1. Javaslat „Nógrád” név használatára vonatkozó kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Köszönti a napirendi ponthoz megérkezett Loy László ügyvezetőt. Megkérdezi a bizottság tagjait, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a „Nógrád” név használat iránti kérelem elbírálására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
11/2013. (IX. 17.) PÜB. Tárgy: „Nógrád” név használat iránti kérelem 

elbírálása 
  

 
HATÁROZATA 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) az L&L Leasy-Consulting Bt.  (székhelye: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 
179., képviseli: Loy László) által benyújtott kérelem alapján engedélyezi a „Nógrád” név 
használatát – 10.000 Ft ellenében, melyet kérelmező a használat megkezdése előtt köteles 
megfizetni Nógrád Megye Önkormányzata pénzforgalmi számlájára: 10037005-00319621–
00000000 – a kérelmező által létrehozott weblap nevében való megjelenítés céljából.  
Az engedélyezett névhasználat pontos szövege: „www.nogradmuszaki.hu" . 
A névhasználat a társaság működési idejére érvényes, a névhasználatért felelős személy neve: Loy 
László. 
 
A határozat ellen a kérelmező a kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésénél (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A Bizottság 
tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a határidő jogvesztő. 
 

INDOKOLÁS 
 
Az L&L Leasy-Consulting Bt. 2013. szeptember 11-én azzal a kéréssel fordult a közgyűlés 
elnökéhez, hogy engedélyezze a „Nógrád” név használatát. A névhasználat célja a „Nógrád” 
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névnek a kérelmező által létrehozandó weblap nevében való megjelenítése. A Bt. tevékenységi 
köre: gépjármű-kereskedelem, műszaki vizsgálat és elemzés. 
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név 
felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendeletének (a továbbiakban: 
Rendelet) 15. § (1) bekezdése szerint a „Nógrád” név felvételére és használatára vonatkozó 
engedélyezésről átruházott hatáskörben a Bizottság dönt. A kérelmet az erre a célra rendszeresített 
űrlapon kell benyújtani a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez. A bizottság a 
jelkép felhasználási körétől, módjától és az eset összes körülményétől függően egyszeri díjazást 
állapíthat meg.  
 
A Bizottság a kérelmet megvizsgálta és a hivatkozott közgyűlési rendelet szakaszait szem előtt 
tartva, valamint a jelképhasználat céljára tekintettel a rendelkező rész szerint döntött.  
 

A Bizottság a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet 1/a. mellékletének 17. pontja alapján jogosult eljárni. A fellebbezési jog a 
Rendelet 16. § (4) bekezdésén alapul. 

 
Salgótarján, 2013. szeptember 17. 

                                                                                                          Lacsny Péter 
                             a bizottság elnöke 

 
A határozatot kapják:                
1. L&L Leasy-Consulting Bt. – székhelyén 
2. Irattár” 

 
 
 
2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására 
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. Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Kiegészítésében elmondja, jelen előterjesztés előzménye egy, a júniusi közgyűlésen tárgyalt napirendi 
pont, az ún. támogatási kérelmek elbírálása. E napirend szavazásánál a közgyűlés elnöke feladatot 
szabott a főjegyző irányába a szavazás módjával kapcsolatban, vizsgálja meg, lehet-e ún. csomagban 
szavazni. Ennek végrehajtása megoldódik, mert június 22-én módosították a jogszabályt, mely 
megteremtette annak lehetőségét, hogy a beérkező kérelmeket átruházott hatáskörben tárgyalja a 
testület.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Nincs. 
Az előterjesztés egy rendelettervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként 
történő szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 
rendelettervezetet 5 igen szavazattal; a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.  
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3. Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó rendelettervezetet, melyet a bizottság 5 igen 
egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás) 
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. Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Az előterjesztés 1. pontjában szereplő Neogradiensis Régió Egyesület által a középiskolás gyermekek 
felvidéki kirándulására tervezett összeggel kapcsolatban elmondja, hogy a megyei önkormányzat 
költségvetésébe kerül át a forrás és a végrehajtás is az önkormányzat keretein belül történik meg.  
Az előterjesztés 2. pontjában arra tesznek indítványt, hogy a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség 
részére az önkormányzat költségvetéséből 2 millió Ft-os támogatást biztosítsanak pontosan 
meghatározott keretek között. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Az előterjesztés rendelettervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként történő 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésének módosítására (III. számú módosítás) vonatkozó rendelettervezetet 4 igen és 1 
tartózkodó szavazattal; Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításának 
(III. számú módosítás) végrehajtásával összefüggő feladatokra vonatkozó határozati javaslatot 4 
igen és 1 tartózkodó szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.  
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

készült tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
készült tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen és 1 
tartózkodó szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
6. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására 

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. Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
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dr. Barta László: 
Igénylésükhöz képest visszafogott eredményről tudtak az elmúlt évben beszámolni, hiszen ezen a 
címen legutóbb 12 millió Ft-ot kapott a megyei önkormányzat az igényelt 60 millió Ft-tal szemben.  
Az előterjesztés V. pontja egy augusztus 15-ei kormányhatározatot emel ki, amely arról rendelkezik, 
hogy 2014. január 1-jétől a regionális fejlesztési ügynökségek a régióhoz tartozó megyei 
önkormányzatok irányítása alá kerülnek. Az elkövetkezendő hetekben fog sor kerülni az ehhez 
kapcsolódó szakmai egyeztetésekre, illetve a részletek kidolgozására.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
7. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról, valamint államháztartáson kívülre történő 

forrás átadására vonatkozó egyes határozatok módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként történő szavazásra bocsátása 
után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Polgári Szécsényért Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot 5 igen szavazattal; a II. számú, a Veres Pál Polgári Egyesület 
támogatásáról szóló 31/2013. (VI. 6.) Kgy. határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot 5 
igen szavazattal; a III. számú, a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség támogatásáról szóló 
62/2013. (VI. 6.) Kgy. határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot 5 igen szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 
8. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. t őkerendezésére irányuló 

intézkedésekre  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tőkerendezésére irányuló 
intézkedésekről szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolt. 
 
9. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal 
a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
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10. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit 
Kft. további működésével összefüggő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés? Nincs. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nincs. 
Szavazásra bocsátja az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit 
Kft. további működésével összefüggő döntések meghozataláról szóló határozati javaslatot, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
11. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele. Több hozzászólás nem volt, így 
megköszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 


