
Ikt.sz.: 252-12/2011.  
 

Jegyzıkönyv 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-én, a 
Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Tisza Attila, a bizottság elnöke, Palotai Szilárd, a bizottság alelnöke, Reviczki László, 

Rigó Ferencné  
dr. Handó Beatrix, a bizottság referense 
dr. Barta László fıjegyzı, a 2. és 3. napirendi pontoknál 
dr. Szabó József aljegyzı, a 2., 3. és 4. napirendi pontoknál 
Telek Nándorné, a Pénzügyi, Gazdasági Fıosztály vezetıje a 2. és 3. napirendi 
pontoknál 
Murányi Kármen, jegyzıkönyv-vezetı 

 

Tisza Attila:  
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 5 bizottsági tagból 4 
fı van jelen, az ülés határozatképes.  
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, 
észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 4 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

Napirend: 
 

1. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány megüresedett kuratóriumi tagságának betöltésére  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
2. Javaslat a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  

 
3. 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) 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2010. március 1-jétıl 2011. április 28-ig 

hozott határozatainak felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı 

 
5. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 
6. Javaslat a megyei közgyőlés által alapított kitüntetı cím és díjak adományozására 

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
 
1. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány megüresedett kuratóriumi tagságának betöltésére  

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében Szolnoki-Takács Eszter 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Szolnoki-Takács Esztert. 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése? (Nincs szóbeli kiegészítés) 
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Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a Nógrád Sportjáért Alapítvány megüresedett 
kuratóriumi tagságának betöltésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 
egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolta.  
 
2. Javaslat a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 

(XII.29.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Barta László fıjegyzı, dr. Szabó 
József aljegyzı, Telek Nándorné 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent fıjegyzı urat, aljegyzı urat és 
Telek Nándornét Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  

  
dr. Barta László: 
Kiegészítésében a hivatal átszervezésének különbözı döntéseirıl beszél, érintve a hivatalba július 1-
jével bekerülı 17 új munkatársat, ismerteti a hivatal szervezetét, egyes munkaköröket érintı 
változtatásokat.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 4 igen 
egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolta.  
 
3. 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) 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Barta László fıjegyzı, dr. Szabó 
József aljegyzı, Telek Nándorné 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent fıjegyzı urat, aljegyzı urat és 
Telek Nándornét Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
   
dr. Barta László: 
Kiegészítésében elmondja, hogy egy kérdés kivételével megszületett a megállapodás 
Balassagyarmat Város Önkormányzatával. A vitatott kérdés a június havi bér körül forog, melyrıl 
részletes tájékoztatást ad a bizottság tagjainak. Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a Mikszáth 
Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium tagintézményt mőködtet 
Nagymaroson, tájékoztatást ad jelenlegi formájában tisztázatlan mőködési körülményeirıl, ennek 
jogi rendezését megállapodás útján szükségesnek ítéli meg.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Reviczki László: 
A júniusi bér problémájával kapcsolatban elmondja, hogy az állami normatívát Balassagyarmat Város 
Önkormányzata kapja meg június hónapra is. Kérdése az elszámolással kapcsolatos.  
 
dr. Barta László: 
Válaszában elmondja, hogy minden realizálható, a megyei önkormányzatnak nem áll érdekében az 
utólagos elszámolás, melyet jogszabály ugyan nem tilt, de az elmúlt idıszakokra visszatekintve ez a 
késıbbiekben vitára adhat okot.   
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Tisza Attila:  
Elmondja, hogy nem korrekt Balassagyarmat részérıl a június havi bér vitája. A megyei közgyőlés 
képviselıinek a megye érdekeit kell elıtérbe helyezniük. Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Az elıterjesztés két rendelet-tervezetet és két határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történı 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, Balassagyarmat Város 
Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló megállapodások megkötésére 
vonatkozó határozati javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal; a II. számú, a 2011. évi költségvetés 
II. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 4 igen 
egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolta. 
Az elıterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, melyek egyeként történı szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola 
és Speciális Szakiskola alapításáról szóló rendelet-tervezetet 4 igen egyhangú szavazattal; a II.  
számú, Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) 
szóló rendelet-tervezetet 4 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolta. 
 
 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2010. március 1-jétıl 2011. április 28-

ig hozott határozatainak felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı, távollétében dr. Szabó József aljegyzı 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent aljegyzı urat. Megkérdezi, van-
e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Szabó József: 
Kiegészítésében elmondja, hogy a határozatok felülvizsgálata valójában 2 éves intervallumban van 
meghatározva, de mivel már az üléstervben elfogadásra került, a határozatok felülvizsgálata 
megtörtént az elmúlt évre vonatkozóan.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2010. március 1-jétıl 2011. április 
28-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 
igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolt. 
 
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 

 


