
Ikt.sz.: 181-17/2012.  
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. 
december 11-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Dudás Vilmos, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, dr. 
Rozgonyi József, Tisza Attila 

 dr. Barta László főjegyző  
dr. Juhász Kinga, a bizottság referense 

 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Murányi Kármen, jegyzőkönyv-vezető 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 6 
fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, 
észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen szavazattal 
elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat az Egyházasdengeleg Község Önkormányzata 566-6/2012. iktatószámú, a Pásztói Muzsla 

Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 364-4/2012. iktatószámú, az Együtt – Egymásért 
Mátraterenyén Egyesület 661-3/2012. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről készült 
jelentés tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
4. Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelmények 

alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 
vonatkozó, 2013. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

            dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
5. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében 

 
 

6. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
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1. Javaslat az Egyházasdengeleg Község Önkormányzata 566-6/2012. iktatószámú, a Pásztói 
Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 364-4/2012. iktatószámú, az Együtt – 
Egymásért Mátraterenyén Egyesület 661-3/2012. iktatószámú támogatásának helyszíni 
ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a napirendi ponthoz megjelent Győriné Új Mária belső ellenőr asszonyt. Megkérdezi, van-e 
szóbeli kiegészítése? (Nincs) 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja az Egyházasdengeleg Község Önkormányzata 566-6/2012. iktatószámú, a Pásztói 
Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 364-4/2012. iktatószámú, az Együtt – Egymásért 
Mátraterenyén Egyesület 661-3/2012. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről készült 
jelentés tudomásul vételére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 
10/2012. (XII. 11.) PÜB. Tárgy: az Egyházasdengeleg Község 

Önkormányzata 566-6/2012. iktatószámú, 
a Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző 
Egyesület 364-4/2012. iktatószámú, az Együtt 
– Egymásért Mátraterenyén Egyesület 661-
3/2012. iktatószámú támogatásának helyszíni 
ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul 
vétele 

  
 

HATÁROZATA 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az 
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata 566-6/2012. iktatószámú, a Pásztói Muzsla Néptánc és 
Hagyományőrző Egyesület 364-4/2012. iktatószámú, az Együtt – Egymásért Mátraterenyén Egyesület 
661-3/2012. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzésről szóló jelentést a határozat melléklete 
szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
Salgótarján, 2012. december 11. 

  

                   Lacsny Péter 
              a bizottság elnöke” 
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2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Köszönti a napirendi pontokhoz megjelent dr. Barta László főjegyző urat. Megkérdezi, van-e szóbeli 
kiegészítése?  
 
dr. Barta László főjegyző: 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy kevés javaslat érkezett a megtárgyalandó napirendeket illetően.  
 
Lacsny Péter: 
Úgy gondolja, hogy sok mindent előre még nem lehet látni, de a 2013. év elsősorban a 
területfejlesztési koncepció véglegesítését, illetve lezárást célzó időszak lesz és feltételezhetően 
nemcsak az előre ,,betervezett” bizottsági ülésekre fog sor kerülni, hiszen sokkal tágabb terület lesz az, 
amivel a jövőben foglalkozniuk kell.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a napirendi pontokhoz megjelent Bácskai Katalint. Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése?  
 
Bácskai Katalin: 
Megszokottnak mondható előterjesztésről van szó, hiszen február elején kerül elfogadásra a 2013. évi 
költségvetés a parlament által. Felhatalmazást kérnek a normál üzemmenetet biztosító kiadások 
teljesítésére, illetve az Esélyegyenlőségi Programirodával összefüggő kiadások is átcsúsznak a 
következő évre. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
4. Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelmények 

alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 
vonatkozó, 2013. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok 
meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

            dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Lacsny Péter: 
A 2012. év rendkívüli változásokat hozott a közgyűlés hivatala életében. Köszönetet mond a 
közgyűlés hivatal munkatársainak egész éves munkájukért. 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Barta László főjegyző: 
Számot ad a hivatal létszámáról, a hivatal munkatársainak végzettségéről, továbbá tájékoztatja a 
bizottság tagjait az 1991-től hozott határozatok számáról, ezen határozatok egy részének ez évi 
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felülvizsgálatáról, valamint a közgyűlés bizottságainak, és a nemzetiségi önkormányzatoknak ez évi 
munkájáról, üléseiről. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Rozgonyi József: 
Elismerését fejezi ki a hivatal munkatársainak ez évi munkájukért.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott teljesítmények alapját 
képező célok megvalósulására, valamint a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 2013. 
évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
5. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, bejelentenivalója? (Senki nem kíván hozzászólni.)  
A bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
 

dr. Barta László 
főjegyző 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 


