
 Ikt.sz.:24-12/2015.  
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2015. 
május 7-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron kívüli ülésén.  
 

Jelen vannak:  Borenszki Ervin, Czagáné Tamás Tünde, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, dr. 
Egyed Ferdinánd 

 dr. Szabó József, megyei jegyző 
 dr. Molnár Kinga, a hivatal munkatársa, 
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa, 
 dr. Sárközi Judit, a hivatal munkatársa 

Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 
 

Borenszki Ervin: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 bizottsági tagból 
5 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Dudás Vilmos bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 5 igen szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 

összegezése jóváhagyására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
3. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

4.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
5. Egyebek 
 

 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
 

Borenszki Ervin: 
Megkérdezi az előterjesztőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Átadja a szót. 
 
dr. Szabó József: 
A 2014-2020 területi operatív programok végrehajtásával jelentős feladat hárul a megyei 
önkormányzatra, mely jelentős mértékben érinti a hivatalt is. Erre a feladatra való felkészülés az, ami 
szükségessé tette a szervezeti átalakítást. Az eddigi „iroda” helyett „osztály”struktúrát állítanak fel, 
melynek jogszabályi akadálya nincs. A pénzügyi területről leválasztásra kerül és egy külön szervezeti 
egységként kerül kialakításra a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály, a minél sikeresebb 
működés érdekében. A módosítás másik oka, hogy bevezetésre kerül a hivatalban a rugalmas 
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munkaidő, a heti 40 órás munkaidő keret betartásával, melynek keretében törzsidő kerül 
meghatározásra, mely időszakban kötelező a hivatalban tartózkodni a munkavállalónak. Kivételek 
jegyzői engedéllyel természetesen lehetnek. Ennek a kivitelezésére egy szoftverfejlesztésre is sor 
kerül.  
 
Borenszki Ervin: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
7/2015. (V.7.) PÜB.    Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

Ügyrendjének jóváhagyására 
  

 
HATÁROZATA 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/a. 
mellékletének 20. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét (továbbiakban: Ügyrend).  
 

2. Az Ügyrend hatályba lépésének feltétele, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2009. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításának a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 7-ei ülésén történő elfogadása. 
A bizottság utasítja a megyei jegyzőt, hogy az Ügyrend hatályosulását folyamatosan kísérje 
figyelemmel, szükség esetén a módosításokat terjessze be a bizottság elé jóváhagyásra. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
Salgótarján, 2015. május 7. 

 
 
 

Borenszki Ervin 
a bizottság alelnöke s.k. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül!) 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi közbeszerzései eljárásainak statisztikai 

összegzése jóváhagyására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
Borenszki Ervin: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.  Nem volt. Megkérdezi a 
bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Átadja a szót dr. Egyed 
Ferdinánd képviselőtársának. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Azt tapasztalja a nemzetiségi önkormányzatoknál is, hogy rengeteg az adminisztrációs munka, 
továbbá még akkor is el kell készíteni azt, ha a statisztikákba nulla értékeknek kell szerepelni. A 
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kérdése az, hogy lehetne-e kezdeményezni a kormányszervek felé, hogy mentesítést kapjanak ezeknek 
a statisztikáknak az elkészítése alól, vagy csak kizárólag elektronikusan készüljenel el. 
 
Borenszki Ervin: 
Pontosítaná, hogy a felvetés csak a nemzetiségi önkormányzatokra irányult, vagy mindenkire. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Természetesen a hivatalt is és a nemzetiségi önkormányzatokat is beleértve. 
 
Borenszki Ervin: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 
összegzése jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
 

8/2015. (V.7.) PÜB. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2014. 
évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 
összegezése jóváhagyására 

  
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a jelen 
határozat melléklete szerint megállapítja, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évben 
közbeszerzési eljárást nem folytatott le, illetve központosított közbeszerzésben sem vett részt. 
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a főjegyző bevonásával – a jelen határozat 
mellékletét a Közbeszerzések Hatóságának küldje meg, továbbá gondoskodjon a 
Közbeszerzési Adatbázisban, valamint Nógrád Megye Önkormányzata honlapján történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2015. május 29.  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
              Dr. Szabó József, megyei jegyző 
 

2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Hatósága esetleges további 
adatszolgáltatási igényének határidőben tegyen eleget, és erről a bizottság soron következő 
ülésén számoljon be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. május 7. 

       Borenszki Ervin 
                                                                                                                      a bizottság alelnöke s.k. 
( A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül!) 
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3.  Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 
Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Borenszki Ervin: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. 
Átadja a szót dr. Szabó József megyei jegyzőnek. 
 
dr. Szabó József: 
Legutóbb 2014. december 18-án került sor az SZMSZ módosítására. Az eltel időszakban változott a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény is, illetve egyéb, gyakorlati 
szempontok is indokolták az SZMSZ módosítását. Lényegében stilisztikai változások történtek, illetve 
módosítás történt a bizottsági anyagok kiküldésének időpontjában, továbbá egy novemberi jogszabályi 
módosítás kapcsán kiegészítésre került a személyes érintettség bejelentésének szabályozása. 
 
Borenszki Ervin: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII.29.) Kgy. rendelet-módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, melyet a bizottság 5 igen 
egyhangú szavazattal támogatott. Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
4. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Borenszki Ervin: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja az Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatott. Szavazásra bocsátja a Keriért 
Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen egyhangú 
szavazattal támogatott. 
 
5. Egyebek 
 
Borenszki Ervin: 
Megkérdezi van-e észrevétel, javaslat. Átadja a szót dr. Egyed Ferdinánd képviselőtársának. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Rövid beszédében ismerteti május 9-e fontosságát, továbbá felkéri a bizottság tagjait, hogy egyperces 
főhajtással emlékezzenek a háború áldozataira.  
 
Borenszki Ervin: 
Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja. 
 
      K. m. f.  
 
 

Dudás Vilmos 
bizottsági tag 

Borenszki Ervin 
a bizottság alelnöke 

 


