
Ikt.sz.: 47- 25 /2013.  
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. 
december 10-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József,   
 dr. Barta László főjegyző 
 dr. Juhász Kinga, a bizottság referense  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket.  Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági tagból 
4 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a bizottság – határozathozatal nélkül – 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendtől eltérően a 6. napirendi pontot 
vegye le az ülés napirendjéről, mivel ez az anyag nem került előterjesztésre. Ezt a napirendi pontot a 
közgyűlést megelőzően tárgyalják meg. Kéri, hogy aki ezzel egyetért szavazzon. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására 
Előterjesztő: dr Barta László, megyei főjegyző 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
ellenőrzési terve jóváhagyására 

 Előterjesztő: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (IV. számú 
módosítása) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 
     Kgy. rendelet módosítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi üléstervére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi tervéve 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.) 

 
7. Javaslat az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesüléssel valamint a Károly Róbert 

Főiskolával kötött megállapodás(ok) módosítására, illetve megszüntetésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
(Az előterjesztés később időpontban kerül megküldésre.) 
 

8. Egyebek 
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Zárt ülés keretében: 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására 

Előterjesztő: dr Barta László, megyei főjegyző 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi főjegyző urat kíván-e kiegészítést tenni az anyaggal kapcsolatban. 
 
dr Barta László: 
Elmondja, hogy az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslat kapcsán szükséges az ügyrend 
átdolgozása, ugyanis az ügyrend hatálybaléptetése csak akkor lehetséges, ha a közgyűlés december 
19-én a hivatal szervezeti módosítására vonatkozó javaslattal egyetért, a rendeletét módosítja. Az 
ügyrend átdolgozásának indoka az, hogy folyamatosan értékelték a hivatal működését, az új 
feladatoknak való megfelelést. Úgy ítéli meg, hogy a hivatali munkatársaknak is teljesen új lappal 
kellett indulni, mindent újra el kellett sajátítaniuk, ez talán látható az előterjesztésekből is. Úgy 
gondolja, hogy sikerült eleget tenniük a velük szemben támasztott követelményeknek. Mielőtt 
javaslatot tett – elnök úrral egyetértésben –  az új struktúrára, figyelembe vette a többi megye 
javaslatát is. Így került kialakításra két, fő szervezeti egység, az elnöki kabinet és a főjegyzői 
titkárságon belül a három iroda kialakítása.  Mind a mai napig viszont nem került betöltésre két 
irodavezetői munkakör, aminek szervezeti, belső működési és természetesen költségvetési okai is 
vannak; emellett az aljegyzői állás sincs betöltve. Korábban tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az 
ÁROP pályázat megnyerése kapcsán nyílt arra lehetőség, hogy új szakembereket alkalmazzanak 
részben a Kft-nél, részben a hivatalnál. A létszám úgy gondolja megfelelő a feladat-ellátáshoz, viszont 
az elmúlt hónapok egyértelművé tették, hogy át kell gondolnia a párhuzamosságok kiküszöbölését. 
Úgy döntött, hogy azt javasolja, hogy ne legyen két külön iroda, hanem egy irodavezető irányításával 
működjön a területfejlesztési, valamint a gazdasági terület. Még elmondja, hogy elkészült egy együttes 
intézkedés terv, amelyben az szerepel, hogy a hivatal és a kft. a területfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatokat, hogyan osztja meg, napi szintre lebontott határidőkkel, felelősökkel megjelölve.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e még észrevétel, hozzászólás. Átadja a szót dr. Rozgonyi József 
képviselő társának.  
 
dr Rozgonyi József: 
Hozzászólásában elmondja, hogy úgy gondolja sikerült a kialakult helyzetre alkalmazni az ügyrendet, 
kellő rugalmasságot lát benne. Az aljegyző kérdéséhez annyit fűzne hozzá, egyetért azzal ha a 
feladatok úgy kívánják meg kell oldani  és természetesen a változtatás joga főjegyző urat illeti meg. 
Technikai javaslata az lenne, hogy ahol a főjegyző úr hivatkozik különböző utasításokra az anyag 
végén, lehetne-e azt, kérni, hogy egy kapcsolódó elemmel elektronikusan, közvetlen megtudnák nézni. 
 
Lacsny Péter: 
Annyit fűzne hozzá, hogy elsősorban az adott vezető felelőssége és lehetősége az, hogy az ő 
szervezetét és ügyrendjét úgy alakítsa ki, hogy az a leghatékonyabb legyen. Ezt harminc éves vezetői 
tapasztalata alapján mondja, külön elismerését fejezi ki főjegyző úr felé és a hivatal munkatársai felé, 
hogy ezt a váltást, ami nem lehetett egyszerű, megfelelő hatékonysággal tudták végrehajtani. Ehhez a 
továbbiakban is jó egészséget, kitartó munkát. 
 

dr Barta László: 
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Rozgonyi képviselő úr felvetésére reagál: meg fogja nézetni a technikai lehetőségeket, és ha ez 
lehetséges, akkor már januárban megtapasztalhatják és a továbbiakban is fogják alkalmazni. Emellett 
kéri, hogy a következő pontosítással fogadja el a határozati javaslatot bizottság: 
,,1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/a. 
mellékletének 20. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a melléklet szerinti tartalommal – 2014. 
január 1. napján történő hatálybalépéssel – jóváhagyja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Ügyrendjét (továbbiakban: Ügyrend). 
2.Az Ügyrend – 1. pontban foglalt – hatályba lépésének feltétele, a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításának a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésén történő elfogadása.” 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait kíván-e még valaki észrevételt tenni. Észrevétel javaslat nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó 
kiegészített határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
14/2013. (XII. 10.) PÜB. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzati 

Hivatal Ügyrendjének jóváhagyása 
  
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/a. 
mellékletének 20. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a melléklet szerinti tartalommal – 2014. 
január 1. napján történő hatálybalépéssel – jóváhagyja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Ügyrendjét (továbbiakban: Ügyrend).  
 

2. Az Ügyrend – 1. pontban foglalt – hatályba lépésének feltétele, a közgyűlés és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításának a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésén történő elfogadása. 

 
3. A bizottság utasítja a főjegyzőt, hogy az Ügyrend hatályosulását folyamatosan kísérje figyelemmel, 

szükség esetén módosítsa azt, majd terjessze be a bizottság elé jóváhagyásra. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

Salgótarján, 2013. december 10. 
Lacsny Péter 

a bizottság elnöke” 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra került. 
 

2. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi ellenőrzési terve jóváhagyására 

 Előterjesztő: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
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Lacsny Péter: 
Megkérdezi az előterjesztőt kíván-e kiegészítést tenni. Nincs szóbeli kiegészítés.  
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
2014. évi ellenőrzési terve jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
15/2013. (XII. 10.) PÜB. Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzata és a 

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi ellenőrzési terve jóváhagyása 

  
 
 

HATÁROZATA 
 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvről szóló 12/2012. számú főjegyzői rendelkezés VI.1. pontja alapján, a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/a. melléklet 7. pontja 
alapján átruházott hatáskörben – a határozat melléklete szerinti részletezettséggel – elfogadja a 2014. 
évi ellenőrzési tervet. A Bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési terv végrehajtása érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, főjegyző 

 
 

Salgótarján, 2013. december 10. 
         
 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke” 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra került. 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (IV. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi az előterjesztőt kíván-e kiegészítéssel élni a napirendi ponthoz. Átadja a szót Bácskai 
Katalinnak. 
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Bácskai Katalin: 
Hozzászólásában elmondja, hogy az ÁROP pályázat előlegének átvezetése az egyik indoka az 
előterjesztésnek. Azt nem lehet tudni, hogy az irányító hatóság illetve közreműködő szervezet, mikor 
utalja az előleget, és ez vonatkozik a konkrét teljesítések lehívására is. Próbálnak minél több 
elszámolást benyújtani, de ezek a finanszírozási átfutási idők bizonytalanok. Ez volt az egyik, amiről 
szeretett volna beszélni. A másik az, hogy 2014. január l-től a pénzügyi számviteli rendszer az 
államháztartás területén jelentősen átalakul. Egy új kormányrendelet szerint kell bonyolítani a 
számviteli rendszert, amihez jelen pillanatban még nem rendelkeznek az új programmal. Azt sem 
tudni, hogy a Magyar Államkincstár milyen infrastruktúrát tud majd biztosítani, ez még egy olyan 
bizonytalansági tényező, amire nincs ráhatásuk. 
 
dr. Barta László: 
Azzal egészíti ki, hogy most kapott egy értesítést, hogy az ÁROP pályázatból megérkezett 20 millió Ft 
előleg. Van egy másik információja is: amit régen úgy hívtak, hogy ,,ÖNHIKIS” pályázat abból is 
kapnak valószínűleg milliós nagyságrendű támogatást. A harmadik, amit megoszt a bizottsággal, hogy 
úgy tapasztalja, hogy a különböző civilszervezetek, önkormányzatok, intézmények most is megkeresik 
elnök urat, hogy az ún. elnöki keretből kaphassanak rendezvényeikre támogatást. Ezzel is csak azt 
szeretné kifejezni, hogy ebből a szűk kis költségvetésből a jövő évben is megpróbálnak támogatást 
nyújtani, mivel nagyon nagy igény lenne rá. 
 
Lacsny Péter: 
Jó lenne és bíznak abban, hogy a jövőt illetően is nagyobb összeg fog rendelkezésre állni az 
önkormányzatnak, nyilván ez szorosan összefügg az ország gazdasági helyzetével is. Megkérdezi a 
bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Észrevétel, javaslat nem volt. Szavazásra 
bocsájtja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének (IV sz. módosítása) 
elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott 
és támogatja. Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
módosításának végrehajtásával összefüggő feladatokra vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki 
támogatja, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a 
határozati javaslatot támogatja. 
 
4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
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.  
Kéri, hogy aki támogatja a rendelet-tervezetet, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a 
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet a bizottság 4 igen  egyhangú szavazattal támogatta. Ehhez 
kapcsolódóan a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 
Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslattal, aki 
egyetért,igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a 
határozati javaslatot támogatta. 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi üléstervére  

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. 
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dr Barta László: 
Elmondja, hogy az eddigiektől eltérően, az év minden hónapjára indítványoz ülést. Ezt az előttük lévő 
időszak követeli meg, hiszen kitűnik az előterjesztésből is, hogy szinte minden ülésen szerepel a 
területfejlesztés kérdéseivel kapcsolatos napirend, mivel nem lehet megítélni, az ütemezés ellenére 
sem, hogy mikor és milyen döntések szükségesek időközben. Nyilván ha nincs aktualitása a tervezett 
napirendnek csak azért nem kell ülést összehívni, mert szerepel az üléstervben. Így elkerülhető az, 
hogy folyamatosan soron kívüli ülések összehívására kerüljön sor. A másik, hogy valóban sok 
szempontból úgy tűnik egy sajátságos év lesz a következő, nemcsak az új feladatok tekintetében, 
hanem az elkövetkezendő hónapok meg fogják határozni, a megyének a sorsát. Az elmúlt napokban 
elkezdődött a helyszíni programozás, újra felkeresik a településeket, a városokat és invitálják a 
különböző szervezeteket, hogy hozzanak programokat. Az már most látszik, hogy sokan most 
,,döbbennek rá”, hogy mennyire fontos ez a programozási időszak, amiben nagy segítséget kell, hogy 
nyújtsanak, hogy minél jobb programok kerüljenek összeállításra. Visszatérve az üléstervre többek 
között számolni kell a választásokkal is, ezért egyes esetekben két-két hónappal tervezett, mivel most 
még nem tudni a választás(ok) pontos időpontját. 
 

Lacsny Péter: 
Megköszöni főjegyző úr hozzászólását, megkérdezi a bizottság tagjait, kíván-e valaki észrevételt tenni. 
Annyit még elmondana ezzel kapcsolatban, hogy az eddigiekben is csak a rugalmasságot tapasztalták 
a hivatal részéről. Átadja a szót dr. Rozgonyi József képviselőtársának. 
 

dr. Rozgonyi József: 
Az üléstervvel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a sok ismeretlen téma miatt, ha csak egy mód 
van rá, ne bővítsék ki a napirendi pontokat, mivel menetközben is lehet olyan téma amit 
mindenképpen meg kell tárgyalniuk. A másik, amit szeretne kérni, hogy ha lehet, az üléstervben 
szereplő időpontokhoz mindenképpen ragaszkodjanak. 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjai van-e még valakinek hozzászólása. Nem volt. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslatot támogatja igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú 
szavazattal a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014 évi üléstervére vonatkozó 
határozati javaslatot támogatta. 
 

6. Javaslat az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesüléssel valamint a Károly Róbert 
Főiskolával kötött megállapodás(ok) módosítására, illetve megszüntetésére  
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 főjegyző úrnak. 
 

dr. Barta László: 
Elmondja, hogy azért kapták meg később az anyagot, mivel a Főiskola vezetőinek távolléte miatt csak 
később tudták véleményezni az anyagot. Hosszú egyeztetés előzte meg a szerződés megkötését a 
Környezetvédelmi Központ vezetőjével, de reméli, hogy a megállapodásból eredő lehetőségeket a 
területfejlesztési feladataik során hasznosítani tudják. 
 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. 
Szavazásra bocsátja az Észak-magyarország Környezetvédelmi Egyesüléssel valamint a Károly Róbert 
Főiskolával kötött megállapodás (ok) módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal támogatta. 
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7. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, a bizottság tagjait van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt. Megköszöni a 
bizottság munkáját az ülést bezárja. 
 

 
K. m. f.  

 
 
 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 


