
 
Iktatószám: 183-2/2012. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága 2012. február 7-ei 
ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) 
 
Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint  

Fiserné Kosik Mónika, a bizottság referense 
dr. Barta László, főjegyző az 1-7. napirendi pontoknál 
Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa a 4. napirendi pontnál 
dr. Sárközi Judit, a Hivatal munkatársa az 5., 6. napirendi pontoknál 
Mocsányi Eszter, jegyzőkönyv-vezető 

 
dr. Szandai József:    
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő van jelen, így a bizottság 
határozatképes.  
 
Kéri a bizottsági tagokat, hogy a meghívóban jelzett napirendet a következő kiegészítéssel együtt fogadják 
el: 6. sz. napirendi pontként a  
Javaslat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. 

I. társasági szerződésének módosítására 
II.  társasági szerződése módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására c. előterjesztés 

kerüljön megtárgyalásra, így az Egyebek napirend értelemszerűen átszámozódik. 

A bizottság a módosított napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, a következők szerint: 

Napirend: 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága Ügyrendjének 
elfogadására 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottságának 2012. évi 

üléstervére 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeleteinek felülvizsgálatára, valamint 

módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VIII. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Előterjesztés a megyei önkormányzat területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő feladatairól 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. 

I. társasági szerződésének módosítására 
II.  társasági szerződése módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Egyebek 
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1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága Ügyrendjének 
elfogadására 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
 

Látkóczki Bálint: 
Az Ügyrend 22. pontjában a kézfelemeléssel történő szavazásra hívja fel a figyelmet. Javasolja a 
szavazatszámláló gép használatát. 

 
 

Borenszki Ervin: 
Javasolja, hogy az Ügyrend 40. pontját egészítsék ki azzal, hogy a bizottsági jegyzőkönyvekbe a 
közgyűlés honlapján be lehessen tekinteni. Kérdése, hogy szükséges-e a 41. §-nál ezt megjeleníteni? 
 
 
Szandai József: 
Főjegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy Borenszki úr kérésének milyen anyagi vonatkozásai vannak? 
 
 
dr. Barta László: 
Elmondja, hogy sem anyagi, sem fizikális, sem szellemi akadályát nem látja annak, hogy a nyilvános 
bizottsági ülések jegyzőkönyvei - legkésőbb a törvényességi ellenőrzésért felelős szervnek történő 
eljuttatásával egy időben - a megyei önkormányzat honlapjára felhelyezésre kerüljenek. 
Látkóczki képviselő úr szavazáshoz kapcsolódó megjegyzéséhez szó szerint idéz a hivatal SZMSZ-éből. 
 
 
Borenszki Ervin: 
A 40. pontnál módosító javaslata a következő: „a jegyzőkönyvekbe a közgyűlés hivatalánál, illetve a 
közgyűlés honlapján lehetne betekintetni.” 
A 41. pontnál a mondat végét javasolja kiegészíteni: „illetve a közgyűlés honlapján megjelentetni” 
szövegrésszel. 
 
 
Látkóczki Bálint: 

 Kérné, hogy a bizottság referensének és tagjainak elérhetőségét kapják meg.  
 
 
dr. Barta László: 
A 40. pont 2. mondatát a következő szöveggel indítványozza elfogadni: „A jegyzőkönyvek a közgyűlés 
hivatalában, illetve a közgyűlés honlapján tekinthetők meg”; a 41. pontnál pedig: „A jegyzőkönyvet az 
ülést követően 15 napon belül a főjegyző köteles megküldeni a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzésért felelős szerv részére, ezzel egyidejűleg köteles gondoskodni a közgyűlés honlapján történő 
megjelenítésről.” 
Az Ügyrend 22. pontja a hivatal SZMSZ-éből idézett szöveg szerint módosul. 
 
 
Szandai József: 
Szavazásra bocsátja a módosító indítványt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, majd a 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

1/2012. (II. 07.) TERB. 

 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága 
Ügyrendjének elfogadása 
 

 

 

HATÁROZAT 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a 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: Szandai József, a bizottság elnöke 

        dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. február 7. 

 
 
Szandai József s.k. 

                     a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottságának 2012. évi 

üléstervére 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

2/2012. (II. 07.) TERB. 

 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2012. évi 
ülésterve 
 

 

HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a 2012. évi üléstervét a határozat 

melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 
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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: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
 
Salgótarján, 2012. február 7. 

 
 
 

Szandai József s.k. 
a bizottság elnöke 

 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeleteinek felülvizsgálatára, valamint 

módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 dr. Barta László: 
 Kiegészítésében elmondja, hogy várhatóan az áprilisi közgyűlésre azokat a rendeleteket kívánják 

módosításra előkészíteni, amelyek most nem képezik az előterjesztés tárgyát.  
 Úgy ítéli meg, hogy a pénzügyi tárgyú rendeletekkel kapcsolatban a 2011. évi zárszámadással egyidejűleg 

abban a helyzetben lesznek, hogy érdemleges, megalapozott módosító javaslatot tudnak beterjeszteni. 
 Indokoltnak tartaná, hogy a két bizottság illetve a közgyűlés - kellő időben - újból tűzze napirendre a 

kitüntetésekkel foglalkozó közgyűlési rendeletet.  
  
 Szandai József: 
 Kérdés, észrevétel nem volt. Külön-külön szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és a határozati 

javaslatot. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással; a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadásra nem javasolja. 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VIII. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 Bácskai Katalin: 
 Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyben elmondja, hogy év elején az eredeti költségvetés 

szintjén 1.873 millió Ft működési hiánnyal fogadta el a testület a 2011. évi költségvetést. A jelenlegi 
előterjesztés is pontosan ezt az összeget tartalmazza. Tudták tartani a hiányt, ami sok munkát igényelt.  

 
 Szandai József: 
 Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodással nem támogatta. 
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5. Előterjesztés a megyei önkormányzat területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő 

feladatairól 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 dr. Barta László: 
 Az elmúlt hét péntekén Egerben megtörtént a harmadik találkozó a Borsod és a Heves megyei közgyűlés 

elnökeivel és főjegyzőivel az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódlásával 
kapcsolatban. Elmondja, hogy a törvény erejénél fogva a régió területén működő megyei önkormányzatok 
elnökei konzultációs fórumként kell, hogy dolgozzanak az ún. közös ügyek tekintetében. Ahogyan az 
anyagban is jelezték, már január első napjaiban is találkoztak. Áttekintették a Regionális Fejlesztési 
Ügynökség vezető képviselőivel a jogutódlás kérdését. Már akkor elkezdtek egy működési szabályzaton 
dolgozni, illetve egy feladattervet készíteni.  

 A működésből egy dolgot szeretne kiemelni: szükségesnek tartják elnök úrral, hogy egy mindenkori soros 
elnök legyen a három megye esetében a konzultációs fórum élén. Azzal a javaslattal éltek, hogy rotáció 
szerint, ez egy meghatározott időre történjen. Ezt elfogadta Borsod és Heves megye is. Ennek 
megfelelően az első félévben június 30-ig a Borsod megyei elnök látná el a soros elnöki tisztet, második 
félévben Heves megye és Nógrád megyére 2013. január 1-jétől június 30-ig kerülne sor. Ez költségvetési 
szempontból is igazságos.  

 Az elkövetkezendő hetekben újból át kell gondolni, hogy a megyei közgyűlés kíván-e – a megyei 
területfejlesztési tanács jogutódjaként – dönteni adott esetben egy-egy pályázatot érintő 
szerződésmódosításról. Célszerű lenne megfontolni, hogy ez a szakbizottság döntsön bizonyos 
kérdésekben.  

 Reméli, hogy február 28-ig ténylegesen, minden apró tételre kitérve alá fogják tudni írni azt a 
jegyzőkönyvet, amely a Regionális Fejlesztési Tanács eszközeinek átadás-átvételéről szól.  

 Az átvételre kerülő szerződések listája mind megyei, mind régiós szinten kigyűjtésre került. Említést tesz 
a mikrobusz átvételének kérdéséről, melyben további egyeztetéseket folytatnak a három megye vezető 
képviselőivel. 

 Úgy látja, hogy a kiegészítés miatt – ami várhatóan a hétfői napon kerül megküldésre – egy soron kívüli 
bizottsági ülést kell összehívni a közgyűlés előtt. Kéri, hogy ezt fogadja el a bizottság. 

 
 Szandai József: 
 Kéri a bizottságot, hogy fogadja el a soron kívüli bizottsági ülés összehívását. 
 (A bizottság a javaslatot elfogadta.) 
 
 Borenszki Ervin: 
 Egy tájékoztatónak tekinti az előterjesztést. Tovább erősödött benne az a vélemény, amit az elmúlt 

közgyűléseken megfogalmazott ezzel a folyamattal kapcsolatban. Ami az anyagban le van írva, 
ugyancsak azt támasztja alá, hogy egy kapkodó, átgondolatlan lépéssorozat után vagyunk.  

 Kérdése az előterjesztés harmadik oldalán található mondathoz kapcsolódik: „a megyei önkormányzat a 
hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról dönt.” Látszik-e már valami konkrétan 
megfogalmazott forrás vagy esetleg pályázati lehetőség? Melyek azok a fejlesztési források, amelyekről a 
megyei önkormányzat dönt? A feladatot megkapták, csak forrást nem rendeltek hozzá. 

 Azt tanácsolja, hogy a feladatot a Nógrád Fejlesztési Ügynökséghez tegyék. Úgy látja, hogy a közgyűlés 
munkaszervezetében nincs olyan ember, akire ezt felelősséggel rá tudnák bízni.  

 Véleménye szerint inkább egy bizottság döntsön ezekben az ügyekben.   
 
 dr. Barta László: 
 Az elmúlt hónapban a bizottsági üléseken és a közgyűlésen is elhangzott az elnök úr részéről is, hogy 

Nógrád Megye Önkormányzatának 2012-es költségvetési forrását kevésnek tartják a többi megyéhez 
viszonyítva. Minden fórumon elkezdték előkészíteni, hogy ha lehet, akkor már 2012-ben, de 2013-ban 
mindenképpen a feladatokhoz sokkal jobban igazodó költségvetési forrással rendelkezzenek. Nem kíván 
arra reagálni, amit képviselő úr az elmúlt ülésen és most is elmondott, mert ez az elnök úr kompetenciája, 
természetesen tolmácsolja neki.  
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 Szeretnék azt is átgondolni, hogy van-e arra lehetőség, hogy részt vegyen a Regionális Fejlesztési 
Ügynökség csapata egy-egy ügy, illetve döntés előkészítésében, ami az általuk kezelt pályázatokkal 
összefüggő. A döntéshozó csak az érintett megyei önkormányzat lehet. 

  
 (Nagy-Majdon József megérkezett az ülésre, a bizottság 6 fővel folytatta munkáját.) 
 
 Szandai József: 
 Kérdés, észrevétel nem volt. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadásra javasolja. 

 
 
6. Javaslat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. 

I.  társasági szerződésének módosítására 
II.  társasági szerződése módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 dr. Sárközi Judit: 
 Röviden ismerteti a társasági szerződés módosításának legfőbb indokait.  
 
 dr. Barta László: 

A Megyei Fejlesztési Ügynökségnek a megyei önkormányzat nem 100 %-ban tulajdonosa, hiszen van 25 
szavazattal egy Hulladékrekultivációs Társulás, amelyben több település (tipikusan városok) vesznek 
részt. Az ügynökség vezetőjének, a jogi feladatokat ellátó megbízott ügyvédnek és Salgótarján Megyei 
Jogú Város vezetőinek is jelezte, indokolt lenne, hogy a 25 %-os szavazati aránnyal rendelkezők is 
döntést hozzanak. Ennek tudatában kéri, hogy támogassák az előterjesztést. 

 
 
 Szandai József: 

Külön-külön szavazásra bocsátja a két határozati javaslatot, majd megállapítja, hogy a bizottság az I. sz. 
határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a II. sz. határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 
7. Egyebek 

 
 Gácsi Péter: 

Javasolja, hogy a főjegyző úrhoz hasonlóan a levezető elnök is kapjon egy automatikusan működő 
mikrofont. 

 
 Szandai József: 
 További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni a képviselők munkáját, az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 

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

 
  



Melléklet az 1/2012. (II. 07.) TERB határozathoz 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának 

Ügyrendje 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága (a 
továbbiakban: bizottság) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a 
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 60. § (8) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapítja meg Ügyrendjét: 
 

A bizottsági ülések időpontja 
 
1.) A bizottság éves ülésterv alapján ülésezik. Az ülésterv tartalmazza az ülések várható 
időpontját, helyét, a napirendi pontokat és azok előterjesztőit. 
 
2.) A bizottság a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz kapcsolódó és a hatáskörébe 
tartozó előterjesztéseket – általában – a közgyűlés ülésének napját megelőző hét második 
munkanapján (kedden) tárgyalja meg. 
 
3.) A közgyűlés ülésén dönthet úgy, hogy a szóbeli előterjesztést a bizottság tárgyalja meg. 
Ekkor a közgyűlés ülésének szünetében a bizottság ülést tart. 
 

A bizottsági ülések helye 
 
4.) A bizottság a meghívóban szereplő helyen, általában a Megyeháza (Salgótarján, Rákóczi 
u. 36.) kijelölt helyiségében tartja ülését. 
 
5.) A bizottság feladat- és hatáskörét érintő üggyel kapcsolatban határozhat úgy, hogy 
kihelyezett ülést tart. 
 

A bizottság ülésének összehívása 
 
6.) A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést 
a bizottság alelnöke – az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a korelnök - 
hívja össze. 
 
7.) A bizottságot a tagok 1/4-ének, valamint a közgyűlés elnökének indítványára össze kell 
hívni. 
 
8.) A bizottsági ülésre szóló meghívót az előterjesztésekkel együtt kell az ülés időpontja előtt 
az SZMSZ-ben rögzített módon és időpontig megküldeni. A bizottsági ülésre meg kell hívni a 
nemzetiségi önkormányzatok elnökét. 
 
 
 
 
 
9.) 



a) A bizottságok a feladatkörüket átfedő ügyekben közösen is eljárhatnak, és együttes 
állásfoglalást adhatnak ki. 
b) Szükség esetén a bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében 
történő megtárgyalásáról. 
 

A bizottsági ülés résztvevői 
 
10.) A bizottsági ülésen tanácskozási és szavazati joggal részt vesznek a bizottság tagjai. 
 
11.) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját 
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A 
kizárásról a bizottság dönt. 
 
12.) A bizottság ülésén a meghívottak (szakértő, érintett, az SZMSZ 53. § f) pontja szerinti 
javaslattevő, előterjesztő) a közgyűlés tagjai, a főjegyző, az aljegyző, nemzetiségi 
önkormányzatok elnökei tanácskozási joggal vehetnek részt.  
 

A bizottság határozatképessége 
 
13.) A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottsági tagok több mint a fele jelen 
van. 
 
14.) Ha a bizottság nem határozatképes, akkor az ülést legkésőbb a közgyűlés ülésének 
megkezdése előtti időpontra újra össze kell hívni. Az ülés időpontjának kezdetét olyan módon 
kell meghatározni, hogy a bizottságnak lehetősége legyen a tárgysorozatban szereplő 
valamennyi napirendi pont megtárgyalására. A bizottsági ülés megismételt összehívásának 
esetén nem szükséges a dokumentumok újbóli megküldése, a meghívó rövid úton (telefon) is 
közölhető. 
 
15.) 
a) A bizottság tagja lehetőség szerint írásban a bizottság elnökének – a referens útján – 
legkésőbb az ülés megkezdéséig köteles bejelenteni, ha a bizottság ülésén nem tud 
megjelenni, vagy annak munkájában az ülés befejezéséig részt venni. 
b) A bizottság elnökének és tagjainak a bizottság üléséről való távolmaradásáról – annak 
jellegét (igazolt, igazolatlan) is feltüntetve – a bizottság referense nyilvántartást vezet. 
c) A bizottság üléséről való távolmaradás esetén a bizottság elnöke – az elnök esetében a 
közgyűlés elnöke – dönt a kimentés elfogadásáról vagy elutasításáról, egyúttal rendelkezik a 
vonatkozó rendeletben meghatározott juttatás csökkentéséről is. 
 

A bizottság ülései 
 
16.) A bizottság ülése nyilvános. 
 
17.) 
a) A bizottság zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, 
továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. 

b) A bizottság zárt ülést rendelhet el az önkormányzat vagyonával való rendelkezés és a 
közgyűlés általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 



 

18.) A zárt ülésen a bizottság és a közgyűlés tagjai, a főjegyző, az aljegyző, a 
jegyzőkönyvvezető, a bizottsági referens, továbbá meghívása esetén – az ülés őt érintő részén 
– az érintett, a könyvvizsgáló és a szakértő vesz részt. 

 
19.) A bizottság üléseit a bizottság elnöke vezeti. 
 
20.) Az elnököt – távolléte esetén – a bizottság alelnöke helyettesíti. Együttes távollétük 
esetén a jelenlevők közül a legidősebb képviselő, mint korelnök látja el az elnöki feladatokat. 
 

A bizottsági napirendi pontok 
 
21.) A bizottsági ülések napirendi pontjainak tárgyalási sorrendje: átruházott hatáskörben 
hozandó döntések, személyi kérdések, rendeletek, minősített többséget igénylő ügyek. Ezt 
követően kerülnek megvitatásra az egyszerű többséget igénylő javaslatok, tájékoztatók és 
egyéb, döntést nem igénylő felvetések. A bizottság ülésén dönthet úgy, hogy megváltoztatja a 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét. 
Amennyiben van olyan napirendi pont, amelyet a bizottság zárt ülésen tárgyal, úgy azt az ülés 
végén, valamennyi napirendi pontot (beleértve az egyebeket is) követően kell megtárgyalni. 

 
A bizottság működése 

 
22.) A bizottság döntéseit, nyílt szavazással hozza. A képviselők az „igen”, „nem” vagy 
„tartózkodom” gomb megnyomásával adják le szavazatukat. A képviselők által leadott 
szavazatokról a szavazatszámláló rendszer listát készít, melynek adatai nyilvánosak. A 
szavazatok összesítése valamint a számítógépes szavazatszámláló gép hiánya vonatkozásában 
az SZMSZ 34. § (2), (3) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
23.) Titkos szavazást tarthat a bizottság a 17.) pontban foglalt ügytípusokban. 
 
24.) A bizottsági tag szavazata lehet támogató (igen), elutasító (nem) és tartózkodó. 
 
25.) A bizottság elé kerülő napirend elfogadásához a jelenlévő bizottsági tagok több mint 
felének egynemű szavazata (egyszerű többség) szükséges. 
 
26.) A bizottság elé kerülő napirendi pontok közül az SZMSZ 39. §-ában felsorolt 
döntésekhez, továbbá az átruházott hatáskörben hozott döntésekhez a megválasztott bizottsági 
tagok több mint felének egynemű szavazata (minősített többség) szükséges. 
 
27.) A bizottság az előterjesztett javaslat véleményezése során egyértelműen dönt abban, hogy 
azzal egyetért, nem ért egyet vagy szöveg szerinti módosító javaslatot tesz. Döntéséről az 
előterjesztőt, amennyiben az ülésen nem vett részt, a bizottsági referens útján tájékoztatni kell. 
 
28.) A bizottság is jogosult előterjesztés benyújtására [SZMSZ 20. § (2) bek. b).]. A bizottság 
nevében a bizottság elnöke (akadályoztatása esetén alelnöke) jogosult az előterjesztésre. 
 
29.) A bizottság kezdeményezésére a közgyűlést össze kell hívni [SZMSZ 12. § (3) bek. b).]. 
Az erre irányuló indítványt a bizottság ülésén megtárgyalja és arról, egyszerű szótöbbséggel 
dönt.  



 
30.) A közgyűlés egyes hatásköreit a bizottságára ruházhatja, úgy, hogy a hatáskör 
gyakorlásához utasítást adhat. A bizottság az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és 
intézkedéseiről, azok eredményéről a közgyűlés soron következő ülésén beszámol. 
 
31.) A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a közgyűlés hivatalának a közgyűlés döntéseinek 
előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal 
tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek 
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének 
intézkedését kezdeményezheti. 
 
32.) A bizottsági ülés levezetése során megfelelően alkalmazni kell az SZMSZ 30. § - 32. §-
aiban a hozzászólások rendjéről, időkeretéről szóló rendelkezéseket. 
 
33.) A bizottságon belül kisebbségben maradók álláspontját, az érintettek kérésére a 
közgyűlésen ismertetni kell. 
 
34.) Amennyiben a bizottság elnöke a véleményével a bizottságon belül kisebbségben marad, 
akkor kérésére a bizottsági előadó személyét a bizottság a többségi véleményt képviselők 
közül jelölheti ki. 
 
35.) A közgyűlés elnöke felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az 
ellentétes a közgyűlés határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. 
 
36.) A bizottság határozatának jelölése: 
„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottságának 
a határozat sorszáma / évszám (a határozathozatal dátuma: hónap római számmal, nap) 
TERB.  határozata és a határozat tárgya”.  [pld. 1/2012. (II. 07.) TERB.] 
A határozatokat évenként 1-től kezdődően folyamatosan kell számozni. 
 

A bizottság üléseinek, döntéseinek előkészítése, dokumentálása 
 
37.) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a közgyűlés hivatala látja el. 
 
38.) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv a megjelent bizottsági 
tagok nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű 
eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. 
 
39.) A jegyzőkönyv három eredeti példányban készül, melyből egy példányt a helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek kell továbbítani, egy példány a 
hivatal irattárában kerül elhelyezésre, egy példány megőrzéséről pedig – a bizottsági ülés 
egyéb dokumentumai között – a bizottság referense gondoskodik. A megszövegezett 
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke valamint a megyei főjegyző írja alá. A zárt ülésről külön 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
40.) A választópolgárok – a zárt ülésről szóló külön jegyzőkönyv kivételével – betekinthetnek 
a bizottsági ülések jegyzőkönyveibe. A jegyzőkönyvek a közgyűlés hivatalában illetve a 
közgyűlés honlapján tekinthetők meg. 
 



41.) A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a főjegyző köteles megküldeni a helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv részére, ezzel egyidejűleg köteles 
gondoskodni a közgyűlés honlapján történő megjelenítésről.  
 
42.) Az elnöki jelentés [SZMSZ 20. § (3)] tartalmazza a bizottság átruházott hatáskörben 
hozott döntéseit, valamint a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményeket, javaslatokat. 
 
43.) A bizottság alelnöke a bizottság elnökének akadályoztatása esetén a 6)., 20). és 28). 
pontban meghatározottak szerint ellátja a bizottság elnökének feladatait. A fentiek mellett a 
bizottság alelnöke folyamatosan ellenőrzi a bizottsági előterjesztések előkészítését, 
kapcsolatot tart a beszámolók, tájékoztatók előterjesztőivel, előkészítőivel. Amennyiben a 
bizottság kihelyezett ülést tart, gondoskodik annak előkészítéséről, a szükséges egyeztetések 
lefolytatásáról, a feltételek biztosításáról.  
 
 
44.) Minden egyéb – a bizottság Ügyrendjében – nem szabályozott kérdésben a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2012. február 7.  
 
 
 
 
 
        Szandai József  
 
 



Függelék 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 
 
 

Név 
 

Lakcím 

Szandai József 2677 Herencsény, Lisznyai u.15. 

Borenszki Ervin 2660 Balassagyarmat, Bíró J. u. 8/b. 

Látkóczki Bálint 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 15. 

Gácsi Péter 3170 Szécsény, Szántó Kovács J. u. 26. 

Nagy-Majdon József 3078 Bátonyterenye, Rákóczi u. 107. 

Varga Krisztina 3170 Szécsény, Kossuth u. 83. 

Zsiga Tamás 3043 Egyházasdengeleg, Sport u.11. 

 
 



 

 
Melléklet a 2/2012. (II. 07.) TERB. határozathoz 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Területfejlesztési Bizottsága 
2012. évi ülésterve 

 
Bizottsági ülések helye: általában a Megyeháza (Salgótarján, Rákóczi út 36.) kijelölt 
helyisége 
 
Február 7. (kedd)        

1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága 
Ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottságának 
2012. évi üléstervére 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeleteinek felülvizsgálatára, 

valamint mdosítására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VIII. 

számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Előterjesztés a megyei önkormányzat területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő 
feladatairól 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Egyebek 
 
Április 17. (kedd)         
 
1. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. Egyebek 
 

Május 29. (kedd) 
 
1. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében:   
 
2. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására  
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke   



 

  

 
Szeptember 18. (kedd)      
 
1. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Egyebek 

 
 
 
November 13. (kedd)       

 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Egyebek 
 
 
December 11. (kedd)      
 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
2. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében:  
 
3. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
 


