
Ikt.sz.: 252-19/2011.  
Jegyzıkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 6-án, a 
Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.  
 

Jelen vannak:  Tisza Attila, a bizottság elnöke, Nagy-Majdon József, Reviczki László és Rigó 
Ferencné  
dr. Handó Beatrix, a bizottság referense 
dr. Barta László fıjegyzı, az 1. napirendi pontnál 
Telek Nándorné, a Pénzügyi, Gazdasági Fıosztály vezetıje a 2. napirendi pontnál 
dr. Juhász Kinga, a Hivatal munkatársa a 3. és 5. napirendi pontoknál 
Kristályné Nívelt Ágota, a Hivatal munkatársa a 4. napirendi pontnál 
Szlovacsek Gyuláné, a Hivatal munkatársa az 5. 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 vegye le napirendrıl a 7. napirendi pontot (Javaslat az Ipolypart 
Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben munkáltatói intézkedések megtételére), ugyanis 
nem áll rendelkezésre az összes dokumentum. Más javaslat, észrevétel nincs. A szavazást követıen 
megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 3 igen szavazattal elfogadta.  
 

Napirend: 
 

1. Javaslat 
I. Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl, 

valamint likviditási helyzetérıl készült tájékoztató elfogadására 
II.  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. 

(II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 

meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról 

szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosítására 
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
4. Javaslat  

I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok 
átminısítésére, használatba adására  

II.  a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 

III.  egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános 
pályázatok elbírálására 

IV.  a Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi u. 37. sz. alatti ingatlan elidegenítésére 
vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására 

 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
  
5. Javaslat a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 

módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
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6. Egyebek 
 

Zárt ülés keretében: 
 

7.   Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben munkáltatói 
intézkedések megtételére 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 (Az elıterjesztés késıbbi idıpontban kerül kiküldésre) 
 
 
 
1. Javaslat 

I.  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl, 
valamint likviditási helyzetérıl készült tájékoztató elfogadására 

II.  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére 

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?  
 

Idıközben a bizottsági ülésre megérkezett Nagy-Majdon József, így a bizottság létszáma 4 fıre 
emelkedett. 

 
dr. Barta László: 
Kiegészítésében beszél a folyószámla hitelkeret mértékérıl, a bankokkal történı kiemelt fontosságú 
egyeztetésrıl, a Szent Lázár Megyei Kórház szállítói tartozásáról, néhány intézmény bevételkiesésérıl, 
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény kihelyezett osztályainak problémájáról. 
Említést tesz arról, hogy az önkormányzatok bizonytalan feladatellátása miatt a gazdasági átszervezést 
„visszafordítják”.  
Utolsó gondolatként beszél a megyei önkormányzatok fenntartásában mőködı intézmények átvételét 
elıkészítı bizottság alakuló ülésérıl, melyre a Nógrád Megyei Kormányhivatalban kerül sor a holnapi 
napon. A közgyőlést tájékoztatni fogják a fejleményekrıl.  
 
 Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Nagy-Majdon József: 
Kérdése a hiány felhalmozódására vonatkozik. 
 
dr. Barta László: 
Ehhez ismerni kellene néhány sarokpontot. Jelenleg semmirıl nincs konkrét információ.   
 
Nagy-Majdon József: 
Következı kérdése a hivatal dolgozóira vonatkozik.  
 
dr. Barta László: 
Erre utalt, amikor említette, hogy az átszervezést „visszafordítják” azzal, hogy nem a 
körzetközpontokat javasolják visszaállítani, hanem teljes önállóságot.  
 
Reviczki László: 
Kérdése a megyei közgyőlés jövıbeni státuszára vonatkozik.  
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dr. Barta László: 
Pillanatnyi információja szerint a fenntartó szerep a megyei önkormányzatoktól az államhoz kerülne.  
 
Tisza Attila:  
További kérdés, észrevétel nincs.  
Az elıterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyeként történı szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítésérıl, valamint likviditási helyzetérıl készült tájékoztató elfogadására vonatkozó 
határozati javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal; a II. számú, Nógrád Megye Önkormányzata 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai 
módosítására, kiegészítésére vonatkozó határozati javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal a 
közgyőlésnek elfogadásra javasolta. 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete 

tartalmának meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. 
(IV. 29.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében Telek Nándorné 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Telek Nándornét. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítés?  
 
Telek Nándorné: 
Kiegészítésében felsorolja a rendelet hatályon kívül helyezésének okait.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete 
tartalmának meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló rendelet 
tervezetet, melyet a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolt.  
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának 

szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosítására 
 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Juhász Kinga 
 
Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent dr. Juhász Kingát. Megkérdezi, 
van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának 
szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, melyet 
a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra javasolt.  
 
4. Javaslat  

I.  önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok 
átminısítésére, használatba adására  

II.  a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 

III.  egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános 
pályázatok elbírálására 

IV.  a Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi u. 37. sz. alatti ingatlan elidegenítésére 
vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására 

 Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében Kristályné Nívelt Ágota 
 
 



 4 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent Kristályné Nívelt Ágotát. 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Kiegészítését az I. és II. pont tekintetében teszi meg. Beszél továbbá az ingatlanok elidegenítésével 
összefüggésben kiírt pályázatok eredményeirıl, a múzeumi raktározás problémájáról, a IV. határozati 
javaslatban, valamint a pályázati kiírás II. pontjában történı javításokról.  
 
Tisza Attila:  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Az elıterjesztés három határozati javaslatot és egy rendelet-tervezetet tartalmaz, melyek egyeként 
történı szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, az önkormányzati 
tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminısítésére vonatkozó határozati 
javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal; a II. számú, a megyei önkormányzat vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet 4 igen egyhangú szavazattal; a III. számú, egyes 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános pályázatok elbírálására vonatkozó 
határozati javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal; a IV. számú, a Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, 
Petıfi u. 37. sz. alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására 
vonatkozó határozati javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek elfogadásra 
javasolta.  
 
5. Javaslat a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 

módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, távollétében dr. Juhász Kinga és Szlovacsek 
Gyuláné 
 

Tisza Attila:  
Köszönti az elıterjesztı képviseletében e napirendi ponthoz megjelent dr. Juhász Kingát és Szlovacsek 
Gyulánét. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Az elıterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, melyek egyeként történı szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthon alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet 4 igen egyhangú szavazattal; a II. 
számú, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet 4 igen egyhangú szavazattal a közgyőlésnek 
elfogadásra javasolta.  
 
6. 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 

 


