
 
 
 
Iktatószám:202-14/2011. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2011. június 
14-ei soros ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. 116. termében) 
 
 
Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, Szőllősiné Telek Ildikó bizottsági 
referens, Mocsányi Eszter jegyzőkönyvvezető 
    
(Az ülésen jelen vannak az aktuális napirendnél a hivatal munkatársai: dr. Barta László főjegyző, 
Telek Nándorné, Kristályné Nívelt Ágota, Szolnoki-Takács Eszter) 
 
Dr. Rozgonyi József hivatalos távolléte miatt Zsiga Tamás alelnök vezeti az ülést. Köszönti a 
megjelenteket, megállapítja, hogy jelen van 5 fő, így a bizottság határozatképes.  

Javaslatot tesz a napirend elfogadására.  A bizottság a napirendi javaslatot – azzal a kiegészítéssel, 
hogy a sorrendben lehetnek változások – 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Kiegészítésében elmondja, hogy a kiküldött előterjesztésben két ingatlan van, melyeknek nem 
jelezték a forgalmi értékét, mivel az értékbecslő a postázást megelőzően nem tudta rendelkezésre 
bocsátani azokat. A Balatonföldvári üdülő esetében a forgalmi érték 135 millió Ft. A Felsőpetény 
esetében két variáció került benyújtásra. Egyik esetben, ha teljesen kiürítésre kerülne az ingatlan és 
üres állapotban értékesítenék, akkor 139,5 millió Ft, ha az ingatlan egészét eladnák – a múzeumi 
raktár használatának fenntartásával – akkor 129,4 millió Ft a becsült érték. 
 
Lacsni Péter: A felsőpetényi ingatlanra vonatkozóan javasolja mindkét lehetőség fenntartását, így 
könnyebbé válik az értékesítés.  
 
Látkócki Bálint:  
Kérdése az, hogy ha nem a teljes ingatlan kerül eladásra, akkor a raktár hosszú távon való 
használhatósága az önkormányzat részéről biztosított-e? 
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Elmondja, hogy a koncepció minden esetben az, hogy a 19-es hrsz-ú ingatlan egy az egyben 
eladásra kerüljön és a használat jogának kikötésével történne az elidegenítés, melyet az ingatlan- 
nyilvántartásba be kellene jegyeztetni.  
 
Látkócki Bálint:  
Hosszú távon szükség van erre a raktárra? 
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Kristályné Nívelt Ágota: 
A múzeumi szervezettel történt egyeztetés, a Palóc Múzeumnak jelenleg rendelkezésére álló 
raktárkapacitása az épületek állapota és a feltöltöttség miatt nem elégséges. A múzeum részéről 
felvetődött, hogy a közgyűjtemény a salgótarjáni Egészségházban kerüljön elhelyezésre, de ez egy 
városközponti jó állapotú és jóval nagyobb területű épület, mint amire ténylegesen szükség volna, 
ezért ez a megoldási javaslat elvetésre került. Az augusztusi testületi ülésre vélhetően összeáll a 
megfelelő javaslat.  
 
Zsiga Tamás: 
Az ingatlanhoz tartozó szolgálati lakásokban lakókkal történt már egyeztetés? 
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Az Ellátó Szervezet már egyeztetett a lakókkal. Egy személy esetében határozatlan időtartamra szól 
a bérleti szerződés. Amennyiben az ő elhelyezéséről gondoskodni kell, akkor hasonló kapacitású, 
műszaki állapotú lakást szükséges a számára biztosítani. 
 
Zsiga Tamás: 
Ha a lakóval nem jön létre a megegyezés, akkor eredménytelen is lehet a pályázat? 
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Jelenleg még nem rendelkezünk a hozzájáruló nyilatkozattal, ám aláírásának vélhetően nem lesz 
akadálya. 
 
Zsiga Tamás: 
További kérdés, észrevétel nincs. 
 
A szavazásokat követően megállapítja, hogy a bizottság az I. sz., Salgótarján belterület 1793 
hrsz-ú, Május 1. út 56. szám alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat 
ismételt kiírására vonatkozó határozati javaslatot 5 igen szavazattal; a II. sz., Balatonföldvár 
belterület 205 hrsz-ú, Gárdonyi Géza út 3-5.sz. alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó 
nyilvános pályázat ismételt kiírására vonatkozó határozati javaslatot 5 igen szavazattal; a III. 
sz., Bátonyterenye, Csokonai út 42. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános 
pályázat ismételt kiírására vonatkozó határozati javaslatot 5 igen; a IV/A. sz., Felsőpetény 
belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános 
pályázat ismételt kiírására vonatkozó határozati javaslatot 5 igen; a IV/B. sz., Felsőpetény 
belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános 
pályázat ismételt kiírására vonatkozó határozati javaslatot 5 igen; az V. sz., Csitár, 
Nógrádgárdony, 526 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat kiírására 
vonatkozó határozati javaslatot,  5 igen szavazattal támogatta. 
 
Az 2. napirendi pontot a bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg, melyről külön jegyzőkönyv 
készült. 
  
A további napirendi pontok nyílt ülés keretében folytatódnak: 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 2011. évi 
jutalmazására 
  
Dr. Barta László: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a megyei önkormányzat közgyűlésének rendelete értelmében, a 
mindenkori központi jogszabályok lehetőség adnak arra, hogy a testület – a költségvetési kereteken 
belül – a közgyűlés elnökének és alelnökeinek tevékenységét jutalmazza. A rendelet alapján a 
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javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén évente napirendre kerül. A közgyűlés elnöke 
2006-ban jelezte és azóta minden évben megismételte, hogy nem kéri számára a jutalom 
megállapítását, és alelnökeit sem kívánja jutalomban részesíteni.  
 
Zsiga Tamás: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke 
 

6/2011. (VI.14.) PEB Tárgy: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
elnökének és alelnökeinek 2011. évi jutalmazása 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/c. melléklete 7. 
pontjában és a 14/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 
közgyűlés elnöke kezdeményezése alapján részére a 2011. év vonatkozásában jutalmat nem állapít meg. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a közgyűlés és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/c. melléklete 8. 
pontjában foglaltak alapján nem javasolja a közgyűlés alelnökeinek a 14/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 6. § 
(2) bekezdése szerinti jutalmazását. 

 
3. A bizottság felkéri elnökét, hogy az 1. és 2. pont szerinti döntéséről tájékoztassa a közgyűlés elnökét. 

Határidő: haladéktalanul 
Felelős: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. június 14. 
  
 dr. Rozgonyi József 
 
 

4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata intézményei és a közgyűlés hivatala 2011. évi ellenőrzési 
terve módosításának jóváhagyására 

 
Dr. Barta László: 
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyben elmondja, hogy az ellenőrzéseket a hivatal 
egésze végzi, a belső ellenőrzési csoport feladatellátása mellett a hivatal más szakemberei is 
bevonásra kerülnek a vizsgálatokba. Az utóbbi hónapokban az intézményeknél egyre több belső 
feszültség kerül felszínre. Minden soron kívüli ellenőrzés esetében külön egyeztetés történik a 
közgyűlés elnökével. Jelenleg is folyik egy soron kívüli vizsgálat, amelyről a bizottság tagjai 
később fognak tájékoztatást kapni.  
 
Zsiga Tamás: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 
5 igen szavazattal elfogadott. 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke 

7/2011. (VI.14.) PEB Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 
és a közgyűlés hivatala 2011. évi ellenőrzési terve 
módosításának jóváhagyása 

HATÁROZAT 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 13/2010. (XI. 09.) 
PEB sz. határozattal elfogadott, 2/2011. (II. 08.) PEB sz. határozattal módosított 2011. évi ellenőrzési 
tervének újabb módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A bizottság utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtását a módosítások 
figyelembevételével – Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyvében előírtak 
betartása mellett – biztosítsa. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

Salgótarján, 2011. június 14. 
dr. Rozgonyi József 

 
 

5. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 
Kgy. rendelet módosítására 

 
Dr. Barta László: 
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez: Az elmúlt hónapokban több alkalommal került 
beterjesztésre a Szervezeti Működési Szabályzat módosítása, részben törvényi kötelezettségből 
adódóan, részben átszervezési kérdések kapcsán kellett a feladat- és hatásköröket átgondolni. A 
módosítás akkor válik teljessé, ha a közgyűlés június 24-ei ülését követően az Ügyrendi Bizottság 
a hivatal Ügyrendjét is jóváhagyja.  

A módosító javaslat indokai a következők:  
1. §: megtakarításra irányul, amely az ünnepi közgyűlésre, megyenapra küldendő meghívók 
számának csökkentésében nyilvánul meg. Ezzel mérsékelhetők a postai költségek.  
A 2. §: a kiegészítésben a gazdasági átszervezésből adódó feladatok integrálása szerepel. A 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztály feladatai egyrészt az intézmények személyzeti, munkaügyi, bér 
területeivel, másrészt az intézményi költségvetések előkészítésével, végrehajtásával, 
beszámolással összefüggésben bővülnek. (A könyvelési program oktatása ütemesen zajlik.) A 
meglévő munkatársak 80-90 %-nál a munkaköri leírás változni fog. Közvetlen főjegyzői irányítás 
alá kerül a személyügyi referens és – megkülönböztetve a többi jogtanácsostól – a kiemelt 
jogtanácsos. Az utóbbi munkakörnél a döntést az indokolta, hogy a pénzügyi és egyéb szakmai 
témájú feladatoknak az eddigieknél sokkal nagyobb jogi támogatást kell biztosítani. 
Három munkakört kíván megszüntetni a hivatalban, amely létszámleépítéssel fog járni. Az egyik 
a Beruházási Főosztályon vagyongazdálkodási feladatot ellátó munkakör, a másik munkakör – 
jogszabályváltozás kapcsán – a nem állami, nem önkormányzati intézmények működési 
engedélyezéséhez, működtetéséhez kapcsolódik, a tevékenység ellátása ugyanis a megyei 
Kormányhivatalokhoz került. A harmadik a turisztikai feladatokhoz kapcsolódó munkakör. 
 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsájtja a rendelet-módosítást, melyet a bizottság 
5 igen szavazattal támogatott. 
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6. Javaslat Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló 
megállapodások megkötésére, intézmények alapító okiratának megalkotására, valamint Nógrád 
Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) 

 
Dr. Barta László: 
Kiegészítésében elmondja, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
több körben foglalkozott azzal, hogy milyen feladatokat kíván a megyei önkormányzatnak átadni. 
Három intézményt érintő oktatási feladatokat delegálnak át. Ismerteti a balassagyarmati 
önkormányzattal történt egyeztetéseket, melyek során döntő részben megegyezés született.  
Elmondja, hogy vitapontnak számít a bérfinanszírozás kérdése. 
 
Zsiga Tamás: 
Mi történik, ha nem tud megegyezni a két testület júniusban? 
 
Dr. Barta László: 
Nincs megállapodási kényszer ebben a kérdésben. A beterjesztett indítvány a megyei 
önkormányzat érdekeit szolgálja A megállapított keretek között július 1-jétől működtetni lehet az 
intézményeket.  
 
Zsiga Tamás: 
Kérdése, hogy az épület átadás-átvétel kapcsán volt-e elég idő az épületek állapotának 
megismeréséhez, a vonatkozó adatok feldolgozásához? 
 
Dr. Barta László: 
Az ingatlannal kapcsolatos leltárak, helyszínrajzok, tulajdoni lapok döntő részben a 
rendelkezésükre állnak. Jelzi, hogy az épületállomány egy része rossz állapotú. 
 
Zsiga Tamás: 
A kiküldött előterjesztésben utalás történik, hogy az eszközökről a tételes leltár még nem készült 
el. Erről kaphatnak tájékoztatást? 
 
Dr. Barta László: 
Tudomása szerint május végéig kellett elkészíteni. A július 1-jei átadás-átvétel során ellenőrzik 
majd – szúrópróbaszerűen – az eszközöknek a leltár és a tényleges fellelhetőség közötti 
egyezőségét.  
 
Lacsny Péter: 
Véleménye szerint a két önkormányzat között az ellentétek a nehéz gazdasági helyzetükből fakad, 
a hosszú távú együttműködés érdekében azonban mindkét félnek folyamatos kompromisszumra 
kell törekedni,. 
 
Zsiga Tamás: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja az I. számú – Balassagyarmat Város 
Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodások 
megkötésére – határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett támogatott. 
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Szavazásra bocsátja az I. sz., a Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola alapításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatott. 
 
Szavazásra bocsátja a II. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
módosításáról (II. sz. módosítás) szóló rendelet-módosítást, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatott. 
 
Szavazásra bocsátja az II. számú – a 2011. évi költségvetés II. sz. módosítása végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedésekre – határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett támogatott. 
 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  


