
Ikt.sz.: 252-6/2011.  
Jegyzıkönyv 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi Bizottsága 2011. április 19-én, a 
Megyeháza I. emeleti 112. sz. termében tartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint  

dr. Handó Beatrix, a bizottság referense 
dr. Barta László fıjegyzı, a 4. napirendi pontnál 
Telek Nándorné, a Pénzügyi, Gazdasági Fıosztály vezetıje a 3. és 4. napirendi 
pontoknál 
László Ferencné, a Pénzügyi, Gazdasági Fıosztály munkatársa a 3. napirendi pontnál 
dr. Juhász Kinga, az Önkormányzati- Jogi és Humánszolgáltatási fıosztály 
munkatársa a 4. napirendi pontnál 
Murányi Kármen, jegyzıkönyv-vezetı 

 

Tisza Attila:  
Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 bizottsági tagból 3 
fı van jelen, az ülés határozatképes.  
 

2. Javaslat Nógrád megye címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálására 
Elıterjesztı: Tisza Attila, a bizottság elnöke 
(Az elıterjesztés a bizottsági ülésen került kiosztásra.) 

 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy az elıterjesztéssel összefüggésben van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel, javaslat? 
 
Reviczki László: 
Tájékoztatást kért a címerhasználatra vonatkozóan került-e kiadásra korábbiakban engedély? 
 
dr. Handó Beatrix, a bizottság referense: 
Tájékoztatást adott a jelképek felhasználására vonatkozó eljárásról, a kiadott engedélyekrıl, illetve az 
ezzel összefüggésben vezetett nyilvántartásról. 
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy az elıterjesztéssel összefüggésben van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel, javaslat? Senki nem kíván hozzászólni, ezért szavazás következik.  
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, jelezze. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a 
következı határozatot hozta: 
 
„NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 
 
 
4/2011. (IV. 19.) ÜB. számú    Tárgy: Címer használat iránti kérelem elbírálása 
 
 
HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 
Nógrádi Húsmanufaktúra Kft. (székhelye: 3129 Lucfalva, Zbajlik út 14.) ügyvezetıje: Pálfalvai László 
által benyújtott kérelem alapján engedélyezi a megyei címer reklám és marketing célra történı 
használatát. 
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A címerhasználat 10 év idıtartamra érvényes, a névhasználatért felelıs személy neve: Pálfalvai 
László, ügyvezetı igazgató. 
 
A határozat ellen a kérelmezı a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőléséhez (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A Bizottság 
tájékoztatja a kérelmezıt, hogy a határidı jogvesztı. 
 

INDOKOLÁS  
 
A Nógrádi Húsmanufaktúra Kft. azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy biztosítsa részére a 
megyei címer használatát. A címerhasználat engedélyezését reklám és marketing céljából kérte.  
 
Nógrád Megye Közgyőlésének Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeirıl és azok használatáról, 
valamint a „Nógrád” név felvételérıl és használatának rendjérıl szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 8. §-a értelmében a megyei önkormányzat jelképeit a Bizottságához 
benyújtott írásbeli kérelem alapján kiadott át nem ruházható engedély alapján lehet felhasználni, 
illetve használni. A bizottsághoz a kérelmet az erre a célra rendszeresített őrlapon kell benyújtani.  
A bizottság a kérelmet megvizsgálta és a hivatkozott közgyőlési rendelet szakaszait szem elıtt tartva, 
valamint a jelképhasználat céljára tekintettel a rendelkezı rész szerint döntött.  
 
A Bizottság a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/d. mellékletének 1. pontja alapján jogosult eljárni. 
 
Salgótarján, 2011. április 19. 
 
              Tisza Attila 
                      a bizottság elnöke 
 
A határozatot kapják: 
1. Nógrádi Húsmanufaktúra Kft. – 3129 Lucfalva, Zbajlik út 14. 
2. Irattár” 
 
Tisza Attila:  
Indítványozza, hogy következı napirendként tárgyalják a 4. napirendi pontot (Beszámoló Nógrád 
Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat 
vagyonkimutatásáról). Kéri, hogy aki ezzel egyetért, jelezze. A szavazást követıen megállapítja, hogy 
a bizottság a módosított napirendet 3 igen szavazattal elfogadta.  
 
3. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében Telek Nándorné és László Ferencné 
 
(A könyvvizsgálói jelentés a bizottsági ülés elıtt kiosztásra került.) 
 
Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Telek Nándornét és László 
Ferencnét. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése? (Nincs szóbeli kiegészítés) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatott.  
Az elıterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történı szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot 3 
igen egyhangú szavazattal; a II. számú, Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, adósságot 
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keletkeztetı kötelezettségvállalásokból adódó tıke- és kamatfizetési kötelezettség feltételeinek 
biztosításáról szóló határozati javaslatot 3 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 

4. Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat egyes 
pontjaival kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában 
mőködı intézmények alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetbe 
foglalására  

 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Barta László fıjegyzı 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent fıjegyzı urat. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítése? 
 

dr. Barta László fıjegyzı: 
Kiegészítését az alapító okiratokról, a Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye) helyzetérıl, a 
gazdasági átszervezésrıl, hitelfelvételrıl, a Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium sportcsarnok 
kérdésérıl, a drégelypalánki kihelyezett zeneiskolai osztály megszüntetésével kapcsolatban tette meg.  

 

Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Az elıterjesztés tizenegy határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történı szavazásra bocsátása 
után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, 
kiegészítésére vonatkozó határozati javaslattal 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal nem 
értett egyet; a II. számú, a karbantartási tevékenység részbeni központosítására vonatkozó határozati 
javaslatot 3 igen egyhangú szavazattal; a III. számú , Nógrád Megye Önkormányzata 
fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésére vonatkozó 
határozati javaslatot 3 igen egyhangú szavazattal; a IV. számú, a Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon átszervezésével kapcsolatos további 
feladatokra vonatkozó határozati javaslatot 3 igen egyhangú szavazattal; az V. számú; a 
Reménysugár Otthont érintı intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 3 igen egyhangú 
szavazattal; a VI. számú; a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény egyes 
kihelyezett osztályaival kapcsolatos döntésekre vonatkozó határozati javaslatot 3 igen egyhangú 
szavazattal; a VIII. számú, a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel kötött feladatellátási 
szerzıdés módosítására vonatkozó határozati javaslatot 3 igen egyhangú szavazattal; a IX. számú, 
a Szent Lázár Megyei Kórház ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú pályázaton való részvételére vonatkozó 
határozati javaslatot 3 igen egyhangú szavazattal; a X. számú, Balassagyarmat Város 
Önkormányzatával feladat átadás-átvétel tárgyában végzendı egyeztetésekre vonatkozó határozati 
javaslatot 3 igen egyhangú szavazattal; a XI. számú, a Megyei Gyermekvédelmi Központ 
strukturális átalakításához kapcsolódó feladatokra vonatkozó határozati javaslatot 3 igen egyhangú 
szavazattal támogatta.  

 

5. Egyebek 
 

Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
A bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját.  
 

K. m. f.  
 
 
 

 

dr. Barta László 
fıjegyzı 

Tisza Attila 
a bizottság elnöke 

 


