
Ikt.sz.: 252-10/2011.  
 

Jegyzıkönyv 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi Bizottsága 2011. június 7-én, a 
Megyeháza 116. számú termében tartott soron kívüli ülésén.  
 

Jelen vannak:  Tisza Attila, a bizottság elnöke, Reviczki László, Rigó Ferencné  
Szolnoki-Takács Eszter, az Önkormányzati- Jogi és Humánszolgáltatási fıosztály 
munkatársa az 1. napirendi pontnál 
dr. Handó Beatrix, a bizottság referense 
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. Jelzi, hogy a mai 
napon új napirendi pont felvételére kerül sor, mely a következı: 
„Javaslat címer használat iránti kérelem elbírálására”. Kéri, hogy a bizottság az így kiegészült 
napirendet tárgyalja meg és fogadja el.  
Más javaslat, észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 3 
igen szavazattal elfogadta.  
 

Napirend: 
 

1 A Nógrád Megyei Kisebbségekért Díjra beérkezett javaslatok véleményezése 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke 

 
2. Javaslat címer használat iránti kérelem elbírálására 

Elıterjesztı: Tisza Attila a bizottság elnöke 
 

3. Egyebek 
 
 

1. A Nógrád Megyei Kisebbségekért Díjra beérkezett javaslatok véleményezése 
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 kiegészítés?  
 
Szolnoki-Takács Eszter: 
Jelzi, hogy elnök úr és Nagy-Majdon József fognak még javaslatot tenni Kálmán Peregrin atyára, aki a 
Szentkúti kegyhely igazgatója, amely írásban még nem érkezett meg. A bizottság tagjainak kérésére 
ismerteti a javasolt személyek, szervezetek rövid nacionáléját.  
 

Tisza Attila:  
Pleva Mihálynét és Romhányi Tibort javasolja. Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e más javaslat? 
 

Reviczki László: 
Pleva Mihályné személyével egyetért, valamint Jusztin Istvánnét javasolja, de ha a bizottság 
ragaszkodik Romhányi Tibor személyéhez, akkor azt elfogadja.  
 

Tisza Attila:  
Más javaslat nincs.  
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Pleva Mihályné Kisebbségekért Díjban részesüljön, jelezze. A 
bizottság 3 igen egyhangú szavazattal Pleva Mihálynét ítéli alkalmasnak a Kisebbségekért Díjra. 
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Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Romhányi Tibor Kisebbségekért Díjban részesüljön, jelezze. A 
bizottság 3 igen egyhangú szavazattal Romhányi Tibort ítéli alkalmasnak a Kisebbségekért Díjra. 
 

2. Javaslat címer használat iránti kérelem elbírálására 
Elıterjesztı: Tisza Attila a bizottság elnöke 
 

Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság referensét, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs.) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nagy-Majdon József által benyújtott kérelemre vonatkozó, címer 
használatának engedélyezésérıl szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal 
elfogadott, és a következı határozatot hozta:  
 

„NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 
 
7/2011. (VI. 7.) ÜB. számú Tárgy: Címer használat iránti kérelem 

elbírálása 
 
HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 
Bátonyterenye Város Önkormányzata (székhelye: 3078 Bátonyterenye, Városház út 2.) Polgármestere: 
Nagy-Majdon József által benyújtott kérelem alapján engedélyezi Nógrád megye címere - Nemzeti 
Összetartozás Emlékhely kialakítása céljából történı - használatát. 
A címerhasználat határozatlan idıtartamra érvényes, a címerhasználatért felelıs személy neve: Nagy-
Majdon József, polgármester. 
 
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 Bátonyterenye Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy biztosítsa részére 
a megyei címer használatát. A címerhasználat engedélyezését Nemzeti Összetartozás Emlékhely 
kialakítása 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. június 7. 
 
 
 

              Tisza Attila s.k. 
                         a bizottság elnöke” 



 3 

3. Egyebek 
 
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
A bizottság ülését bezárja.  
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 

dr. Barta László 
fıjegyzı 

Tisza Attila 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 


