
Ikt.sz.: 252-14/2011.  
 

Jegyzıkönyv 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi Bizottsága és Pénzügyi Ellenırzı 
Bizottsága 2011. június 24-én, a Megyeháza I. emeleti Nagytermében tartott együttes ülésén.  
 
Jelen vannak: a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság részérıl dr. Rozgonyi József, Zsiga Tamás, Látkóczki Bálint, 
Lacsny Péter, Molnár Sándor, Batta Jánosné. 
 Az Ügyrendi Bizottság részérıl: Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, Tisza Attila.  
(A jelenléti ív a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
Az Ügyrendi Bizottság részérıl Rigó Ferencné és Reviczki László elızetesen jelezte távolmaradását az 
ülésrıl.   
A hivatal részérıl jelen volt Szıllısiné Telek Ildikó, a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság referense, dr. Handó 
Beatrix az Ügyrendi Bizottság referense, dr. Szabó József aljegyzı, Kristályné Nívelt Ágota, a hivatal 
munkatársa, valamint Murányi Kármen jegyzıkönyv-vezetı.  

Levezetı elnök dr. Rozgonyi József. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Kéri a bizottság tagjait, hogy a 
határozatképesség megállapításra jelezzék ittlétüket. Ezt követıen megállapítja, hogy a Pénzügyi Ellenırzı 
Bizottság 6 fıvel, az Ügyrendi Bizottság 3 fıvel van jelen, az ülés határozatképes. Kéri a bizottságokat, 
hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirendet, melyet a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság egyhangúan 
elfogadott. 

Napirend: 
 

1. Kiegészítés az 53-42/2011. iktatószámú elıterjesztéshez 
(Javaslat a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. 
rendelet módosítására) 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

2. Egyebek: Kiegészítés a 53-43/2011. ikt.sz. elıterjesztéshez 
 
 
1. Kiegészítés az 53-42/2011. iktatószámú elıterjesztéshez 

(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. Szabó József aljegyzı 

 
dr. Rozgonyi József: 
Köszönti az elıterjesztı képviseletében a napirendi ponthoz megjelent aljegyzı urat. Megkérdezi, van-e 
szóbeli kiegészítése az elıterjesztéshez?  
 
dr. Szabó József: 
Kiegészítésében beszél az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól,  
honlapon való közzétételérıl.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja az 53-42/2011. iktatószámú elıterjesztéshez készült kiegészítést, melyet a Pénzügyi 
Ellenırzı Bizottság 6 igen, az Ügyrendi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek 
elfogadásra javasolt. 
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Az Ügyrendi Bizottság befejezte a közös napirendek tárgyalását és távozott az ülésrıl. 
 
Levezetı elnök ismét dr. Rozgonyi József.  
  
 
2.  Egyebek: Kiegészítés a 53-43/2011. ikt.sz. elıterjesztéshez 
 
 
dr. Rozgonyi József: 
Köszönti az elıterjesztı képviseletében a napirendi ponthoz megjelent Kristályné Nívelt Ágotát. 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése az elıterjesztéshez?  
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Az egyes vagyoni kérdések rendezésérıl szóló elıterjesztéshez benyújtott módosító javaslat feltételes 
jellegő, melyet a közgyőlés elnöke a 2011. június 24-ei testületi ülésen fog ismertetni. A kiegészítés két 
esetben a nyilvános pályázatok feltételeinek módosítását indítványozza. 
 
I. A közzététel meghatározásának szövegrész pontosítása szükséges a I., II., IV/A. és IV/B. határozati 
javaslatok 1. a) pontja tekintetében a következık szerint: 

„… Nógrád Megyei Hírlapban, az interneten hirdetési felületen és Nógrád Megye Önkormányzatának 
hivatalos honlapján”   
 
II. A Salgótarján, Május 1. út 56. sz. alatti Egészségház és a Felsıpetény, Petıfi út 37. sz. alatti 
Nevelıotthon, Park megnevezéső ingatlanok elidegenítésére kiírásra kerülı nyilvános pályázat feltételei 
kiegészülnek a térségben élı emberekre vonatkozó foglalkoztatási kedvezmény biztosításának feltételeivel. 

 
dr. Rozgonyi József: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. A Pénzügyi 
Ellenırzı Bizottság a kiegészítéshez elvi támogatást tud nyújtani. 
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás     
Egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel.  
Megköszöni a munkát, a bizottság ülését bezárja.  

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 dr. Rozgonyi József dr. Barta László 
 a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke megyei fıjegyzı 
 
 
 
 
 
 Tisza Attila 
 az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 


