
 
Ikt.sz.: 43- 5/2014.  

 
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. 
március 25-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 hivatal munkatársa  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Mocsányi Eszter, 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, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 6 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2.    Javaslat a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria 
Tudásközpont Alapítvánnyal történő Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Egyebek 
 
 
 
1. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi főjegyző urat, hogy az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Nincs szóbeli 
kiegészítés. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz, 
nem volt. Így szavazásra bocsátja egyenként a 6 határozati javaslatot. Az I. a Szurdokpüspöki 
Templomért Alapítvány támogatásáról szóló határozati javaslatot  a bizottság 6 igen egyhangú 
szavazattal támogatta. A II. Palóc Mentőalapítvány támogatásáról szóló határozati javaslatot a  
bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta. A III. a Nógrádi Autizmus Alapítvány 
támogatásáról szóló határozati javaslatot a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta. A IV. a 
Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány támogatásáról szóló határozati javaslatot a bizottság 6 igen 
egyhangú szavazattal támogatta. Az V. az Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi 
Központ Alapítvány támogatásáról szóló határozati javaslatot  a bizottság 6 igen egyhangú 
szavazattal támogatta. A VI. a Zagyva-völgye Emberi Környezetéért Alapítvány támogatásáról szóló 
határozati javaslatot a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
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2. Javaslat a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria 
Tudásközpont Alapítvánnyal történő Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésére 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi főjegyző urat, hogy az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Átadja a szót. 
 
dr Barta László:  
A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a közelmúltban a megyében megszűnt a megye egyetlen 
felsőoktatási intézménye. A megyei önkormányzat mindent megpróbál annak érdekében, hogyha nem 
is tudja újra indítani az intézményt, de megteremtse, a megyében a  középfokú vagy akár felsőfokú 
szakképzést. Az elmúlt hónapokban a Semmelweis Egyetemmel kötöttek egy együttműködést, Nógrád 
megyei vállalkozások részére  kutatóközpont létrehozására vonatkozóan. Többször történt egyeztetés 
az elmúlt hetekben a Salgótarján Megyei Jogú Város, a Miskolci Egyetem és a megyei önkormányzat 
között, de ez egyenlőre nem hozott eredményt. A Gödöllői Szent István Egyetem, valamint a 
Tudásközpont Alapítvány részéről érkezett egy megkeresés, mely együttműködési szándéknyilatkozat 
megkötésére irányult. Az anyag tartalmazza, hogy a megyében kiemelt probléma az elvándorlás. Nem 
csak foglalkoztatási, hanem foglalkoztathatósági problémák is vannak. Ez az együttműködés arra 
próbál megoldást találni, hogy a megyében jelenleg működő cégek igényeit kielégítse: 
szakemberképzés, valamint szakképzés területén. Bízik a bizottság támogatásában. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Átadja a szót dr. Rozgonyi 
József képviselőtársának. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Minden olyan kezdeményezést támogat, mely a felsőoktatás „visszatelepítését” célozza meg a 
megyében, tudván azt, hogy nagyon nehezek a körülmények. Mint a volt főiskola igazgatója 
elmondja, hogy a korábbi felsőoktatásból csak az épület van meg, így  mindenképpen nagyobb anyagi 
áldozatot és jelentősebb erőforrást igényel most, mintha megtartották volna a főiskolát. Ha 
megnyílnának a pályázati lehetőségek, akkor azt maximálisan ki kellene használni, még akkor is ha a 
felsőoktatási intézmények nagyon nagy gondokkal küzdenek. A Miskolci Egyetemnek is jelentős 
beiskolázási problémái vannak, „örülnek” annak, ha az egyetemnek elég hallgatója van. A legtöbb 
vidéki intézmény ezzel küzd. Mindenképpen támogatja ezt a kezdeményezést; az anyagból világosan 
látszik, hogy a felsőoktatási tevékenységet szeretnék visszahozni, lehetőséget adva az itteni 
fiataloknak. Fokozatosan a képzési formák és szintek kombinációjával kell ezt kidolgozniuk. A 
tervezési időszakban azokat elgondolásokat kell megjeleníteni, amiket 7 év alatt reálisan meg lehet 
valósítani. A 3 év kerüljön úgy megtervezésre, hogy megfogható, teljesíthető legyen és alapot adjon 
arra, hogy a következő 3 évben a további megvalósítandó feladatokat rá lehessen építeni. Egy 
intézménynek ki kell vívnia egyfajta rangot, hogy vonzó legyen, és más megyéből is jöjjenek ide a 
fiatalok. A Salgótarjáni főiskolának jó volt a híre szakmailag és még sem volt elég hallgató a 
megyéből. Támogatandónak tartja a törekvést, ha nagyon akarják, és nagyon támogatják, valamint 
elszántak lesznek, akkor  eredményes lehet az együttműködés. 
 
dr Barta László:  
Képviselő úr ismertette a szándéknyilatkozat fő vonalát. Mindannyian tudják, hogy ez egy verseny, 
ami most folyik, akár a felsőoktatást, akár más területet tekintve. Az oktatás kérdése mindig is 
meghatározó volt. Nyilván piacot látnak Nógrád megyében, amire a megyei önkormányzat is nyitott. 
Ez a megállapodás is ezt tartalmazza és mindent meg kell tenni, hogy ez megvalósuljon, melyre jó 
esélyt lát. 
 
 
 



3 

 

Lacsny Péter: 
Nagyon fontosnak tartja, hogy ez a kezdeményezés megvalósuljon. Szeretné felhívni a figyelmet arra, 
hogy nem csak a felsőoktatási intézmények témája ez, hanem a megye iparának is, mivel a megye 
komoly ipari hagyományokkal rendelkezik, melynek nyomai még fellelhetőek. A középfokú 
oktatásnak, ezen belül a szakemberképzésnek, a modern ipari szakember szükséglet kielégítésének is 
az egyik alapja lehet ez az együttműködési szerződés. Az egyetem oktatógárdája, segítséget tud 
nyújtani az esetlegesen újra megnyíló középfokú oktatási intézményeknek az ilyen típusú ipari 
szakmunkásképző intézmények létrehozásához. Fontosnak tartja elmondani, hogy ha nem is most, de 
a későbbiekben biztos benne, hogy szükség lesz bányászati szakemberekre, fontosnak érzi a Miskolci 
Műszaki Egyetemmel való kapcsolattartást. Az újonnan alakult szénbányászati klaszter egyik fontos 
feladatát fogja képezni az ilyen jellegű ipari szakemberek, bányászati szakemberek képzése. Úgy 
gondolja, hogy ma Magyarországnak az energiaellátási problémái igen komolyak. Nagyon fontosnak 
tartja, és  javasolni fogja a megye vezetőinek, hogy ezeket a témákat fel kell karolni, együttműködve 
az egyetemekkel felsőoktatási szervekkel, akik ezeknek az embereknek a képzésével foglalkozik. 
Üdvözölni tudja ezt az együttműködési megállapodást. Kéri a bizottság tagjait, támogassák ezt a 
számára rendkívül fontos határozati javaslatot. 
Szavazásra bocsátja a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria 
Tudásközpont Alapítvánnyal történő Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésére vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott.  
 
 
3. 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 

 
 

 


