
Ikt.sz.: 252-15/2011.  
 

Jegyzıkönyv 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi Bizottsága 2011. június 24-én, a 
Megyeháza I. emeleti 116-os sz. termében tartott soron kívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:  Tisza Attila, a bizottság elnöke, Palotai Szilárd, a bizottság alelnöke, Nagy-Majdon 

József  
dr. Handó Beatrix, a bizottság referense 
dr. Barta László fıjegyzı, az 1. napirendi pontnál 
dr. Szabó József aljegyzı, az 1. 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.  
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, 
észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 3 igen szavazattal 
elfogadta.  
 

Napirend: 
 
1 Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Ügyrendjének jóváhagyására 

Elıterjesztı: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 
2. Egyebek 
 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Ügyrendjének 

jóváhagyására 
Elıterjesztı: dr. Barta László, megyei fıjegyzı, távollétében dr. Szabó József aljegyzı 

 
Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent dr. Szabó József aljegyzı urat. 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése?  
 
dr. Szabó József: 
Kiegészítésében beszél az SZMSZ módosításairól, a Közgyőlés Hivatalának feladatelosztásáról.   
 

Idıközben megérkezik a bizottsági ülésre dr. Barta László fıjegyzı úr. 
 
Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent fıjegyzı urat. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítése?  
 
dr. Barta László: 
Kiegészítésében jelzi, hogy az átszervezés, valamint a balassagyarmati intézmények feladat átadás-
átvétele rendkívüli helyzetet teremt, amely a hivatal részérıl még nagyobb odafigyelést és szakmai 
felkészülést igényel. Elmondja továbbá, hogy néhány munkatárs esetében - a munkaügyi jogszabályi 
keretek között, a kölcsönösség jegyében - jogviszony megszüntetésre kerül sor. További 
kiegészítésében ismerteti az ügyrend módosításának fıbb pontjait.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
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Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
Hivatala Ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 
„NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 
 
 
8/2011. (VI. 24.) ÜB. számú Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének Hivatala Ügyrendjének jóváhagyására 
 
 
HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi Bizottsága a közgyőlés és szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/d. számú 
mellékletének 4. pontjában foglalt felhatalmazása alapján, a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Hivatalának Ügyrendjét. 
A testület utasítja a fıjegyzıt, hogy az Ügyrend hatályosulását folyamatosan kísérje figyelemmel, 
szükség esetén módosítsa azt, majd terjessze be a bizottság elé jóváhagyásra. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 
 
Salgótarján, 2011. június 24. 
 
 
 
 
 
              Tisza Attila s.k. 
                      a bizottság elnöke” 
 
 
2. Egyebek 
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 

dr. Barta László 
fıjegyzı 

Tisza Attila 
a bizottság elnöke 

 


