
Ikt.sz.: 47-20/2013.  
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. 
november 19-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, a 
bizottság alelnöke, dr. Rozgonyi József, Tisza Attila  

 dr. Barta László főjegyző 
 dr. Juhász Kinga, a bizottság referense  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 

Győriné Új Mária, belső ellenőr 
 Sándorné Murányi Kármen, jegyzőkönyvvezető 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket.  Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 
6 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a bizottság – határozathozatal nélkül – 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
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 egyhangú 
szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. évi 
üléstervének módosítására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

2. Javaslat a Ceredi Lovassport Egyesület 218-3/2013. iktatószámú, valamint a Nógrádsipek Község 
Önkormányzata 320-3/2013. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről készült jelentés 
tudomásul vételére 

 Előterjesztő: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

3. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójával 
kapcsolatos döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarország Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. 

október 21-ei taggyűlésén meghozott döntések jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által aláírt, 

a baráti kapcsolatok megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. Egyebek 
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1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. 

évi üléstervének módosítására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
2013. évi üléstervének módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
12/2013. (XI. 19.) PÜB. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsága 2013. évi üléstervének módosítása 

  
 
 

HATÁROZATA 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2013. évi 
módosított üléstervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az ülésterv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség szerint 
tegyen javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem tervezhető, döntést 
igénylő javaslatokat terjessze a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

Salgótarján, 2013. november 19. 
 
 

                                                                                                     Lacsny Péter s.k. 
                             a bizottság elnöke” 

 

2. Javaslat a Ceredi Lovassport Egyesület 218-3/2013. iktatószámú, valamint a Nógrádsipek 
Község Önkormányzata 320-3/2013. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről 
készült jelentés tudomásul vételére 

 Előterjesztő: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi az előterjesztőt kíván-e kiegészítést tenni. Nincs szóbeli kiegészítés.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Nem volt. 
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Szavazásra bocsátja a Ceredi Lovassport Egyesület 218-3/2013. iktatószámú, valamint a Nógrádsipek 
Község Önkormányzata 320-3/2013. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről készült 
jelentés tudomásul vételére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
13/2013. (XI. 19.) PÜB. Tárgy: a Ceredi Lovassport Egyesület 218-

3/2013. iktatószámú, valamint a Nógrádsipek 
Község Önkormányzata 320-3/2013. 
iktatószámú támogatásának helyszíni 
ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul 
vétele 

  
 
 

HATÁROZATA 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Ceredi Lovassport 
Egyesület 218-3/2013. iktatószámú, valamint a Nógrádsipek Község Önkormányzata 320-3/2013. 
iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről szóló jelentést a határozat melléklete szerinti 
tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy a 2014. évi ellenőrzési terv előkészítése során vegye figyelembe 
a 2013. évi ellenőrzések tapasztalatait, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2013. évi változásaiból eredő 
feladatokat. 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2013. november 19. 
 
 
 

                                                                                                       Lacsny Péter s.k. 
                             a bizottság elnöke” 

 

3. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz észrevétel javaslat, illetve főjegyző úr 
az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Jelzi, hogy az előterjesztés lezárásának napjaiban kapták meg az értesítést arra vonatkozóan, hogy az 
ÁROP pályázat keretében  megpályázott 90 millió Ft-ot a megyei tervezési feladatokra Nógrád Megye 
Önkormányzata elnyerte. Ennek előkészületeként új szakembereket keresünk – határozott időre – a 
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hivatalhoz és az ügynökséghez is. Különféle bírálatok és egyeztetések után a tegnapi napon került sor 
alkalmazásukra.  
November 14-én döntött a Kormány a 2014-2020 közötti időszak terület-és településfejlesztési 
operatív program tervezésének egyes kérdéseiről. Megjelentek azok az összegek, amelyek az összes 
megyét érintik és melyek a tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok 
forrásainak megoszlásáról szól, ezzel kapcsolatban felolvassa a Nógrád megyére vonatkozó 
összegeket, melyek összesen kb. 31 Mrd. Ft.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?   
 
dr. Rozgonyi József: 
Az elmúlt három év legjobb hírét hallotta főjegyző úrtól. Most kezdi elfogadni azt, hogy a megyei 
önkormányzatnak az eddigi szándékokkal egyezően kezd legitimitása, értelme lenni, a kormány 
tartalommal tölti ki.  
 
Lacsny Péter: 
Korábban nem egyszer jelezte, hogy rendkívüli fontosságú és sokkal nagyobb jelentőségű a megyei 
önkormányzat szerepe – mint azt sokan gondolják –, hiszen a megye területfejlesztési koncepciójának 
kidolgozásával és végrehajtásával foglalkozik. Bár korábban nagy jelentőségű volt az is, hogy kiterjedt 
szociális és kulturális szervezetet működtetett, de az sokkal kevesebb kreativitást igénylő munka volt. 
Átadja a szót főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy döntés van arról is, miszerint a regionális fejlesztési tanácsok 
munkaszervezete (NORDA) tulajdonosai 2014. január 1-jétől az illetékes megyei önkormányzatok 
lesznek. Bizonyos jogosultságok és kötelezettségek kérdésében kell megállapodniuk a Heves megyei 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatokkal. Becsó Zsolt elnök úr álláspontja az, hogy 
csak úgy lehet megállapodásra jutni, ha a három megye azonos arányban a tulajdonos.  
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogutódlással megszűnik. Az illetékes tárcákhoz fognak kerülni és 
az ágazati programozásban fognak részt venni.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről készült tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen 
és 1 tartózkodó szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
4. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz észrevétel javaslat, illetve főjegyző úr 
az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem volt.  
Az előterjesztés öt határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként történő szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a bizottság az I. számú, a Szécsényiek a zenéért Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot 6 igen szavazattal; a II. számú, a Cédrus Művészeti Alapítvány 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot 6 igen szavazattal; a III. számú, a Promeritum 
Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot 6 igen szavazattal; a IV. számú, a 
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány  támogatására vonatkozó határozati javaslatot 6 igen 
szavazattal; az V. számú, a Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati 
Alapítványa támogatására vonatkozó határozati javaslatot 6 igen szavazattal a közgyűlésnek 
elfogadásra javasolta. 
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5. Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 

fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz észrevétel javaslat, illetve főjegyző úr 
az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem volt.  
Szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 
igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
6. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarország Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

2013. október 21-ei taggyűlésén meghozott döntések jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz észrevétel javaslat, illetve főjegyző úr 
az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni.  
 
dr. Barta László: 
A határozati javaslat 1. pontjában utólagos jóváhagyást kérnek a közgyűléstől. A tulajdonosok egyező 
akarata az, hogy végelszámolás történjen, hiszen az elmúlt időszak eseményei nem adnak alapot egy 
közös Kft. működtetésére. A készpénzállomány a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez 
került egy promóciós szóróanyag elkészítésére a szabad vállalkozási zónákról.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. 
Szavazásra bocsátja az ÉMIG Észak-magyarország Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit 
Kft. 2013. október 21-ei taggyűlésén meghozott döntések jóváhagyására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
7. Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által 

aláírt, a baráti kapcsolatok megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a napirendi ponthoz észrevétel javaslat, illetve főjegyző úr 
az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem volt.  
Szavazásra bocsátja a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje 
által aláírt, a baráti kapcsolatok megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolt. 
 
8. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt. 
Átadja a szót főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a közgyűlés szerdai napon lesz a vitanappal egybekötve 
megtartva. A szlovák nemzetiségi önkormányzat úgy döntött, hogy meghívottként vesz részt az 
ülésen, a roma nemzetiségi önkormányzat pedig közös vitanapnak tekinti.  
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dr. Rozgonyi József: 
Jelzi, hogy a közgyűlés ülésén nem tud részt venni.  
 
Lacsny Péter: 
Kéri, hogy a decemberi közgyűlésen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának 
igazgatója, Ürmössy Ákos adjon számot a 2013. évi közút karbantartásáról, fejlesztéséről és az idei téli 
felkészülésről. Köszönetét fejezi ki a Romhány-Bánk útszakasz megépítésével kapcsolatban.  
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja képviselő urat, hogy kérésének semmi akadálya.  
 
Lacsny Péter: 
Több hozzászólás nem volt, így megköszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 

 


