
 
Ikt.sz.: 43-10/2014.  

Jegyzőkönyv 
 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. május 
27-én, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron kívüli ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Dudás Vilmos, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, Tisza 
Attila, dr. Rozgonyi József (az ülés közben csatlakozott) 

 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 5 
fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta. Az ülés 
közben megérkezett dr. Rozgonyi József képviselő úr is, így 6 fővel teljes létszámban jelen vannak a 
bizottság tagjai. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 

összegzése jóváhagyására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Egyebek 
 
 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 

összegzése jóváhagyására 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Szóbeli kiegészítés nem 
volt. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem 
volt. Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési eljárásainak 
statisztikai összegzése jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen 
egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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„Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
 

 
4/2014. (V.27.) PÜB. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2013. 

évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 
összegzése jóváhagyására 

  
 
 
 
 

HATÁROZATA 
 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a jelen 
határozat melléklete szerint megállapítja, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évben 
közbeszerzési eljárást nem folytatott le, illetve központosított közbeszerzésben sem vett részt. 
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a főjegyző bevonásával – a jelen határozat 
mellékletét a Közbeszerzések Hatóságának küldje meg, továbbá gondoskodjon a 
Közbeszerzési Adatbázisban, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat honlapján történő 
közzétételről. 
Határidő:  2014. május 27.  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Hatósága esetleges további 
adatszolgáltatási igényének határidőben tegyen eleget, és erről a bizottság soron következő 
ülésén számoljon be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2014. május 27. 
                                                                                                                          
                                                                                                              

Lacsny Péter   
a bizottság elnöke” 
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2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás) 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki kiegészítést tenni. Átadja a 
szót Bácskai Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin: 
A költségvetés módosításának egyik oka abból adódott, hogy immár harmadik éve támogatja az 
Emberi Erőforrás Minisztérium a Család, Esélyteremtési és Önkéntes ház működését, így ez 
alkalommal is december 31-ig kapott támogatást, melynek átvezetése szükséges. 
A módosítás másik oka, hogy az előző módosítás tartalmazta az országgyűlési képviselők 
választásával összefüggő költségvetési számokat. A jelenlegi előterjesztésben az Európai Parlament 
tagjainak választásához kapcsolódó költségvetési tételek kerültek átvezetésre. Jelzi, hogy az 
elszámolás mindkét választás esetében folyamatban van. A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzése, és 
az elszámolás elfogadását, jóváhagyását követően, az előirányzatokban még előfordulhat módosító 
tétel. A harmadik módosítási ok, hogy 2014. január l-től új államháztartási számviteli rendszert kell 
alkalmazni. Ez egy nagyon jelentős változás, azonban az ehhez kötődő informatikai rendszer még nem 
teljes körűen működik, melyet aggályosnak tart, mivel pár hónap múlva már a féléves beszámolót kell  
elkészíteni. 
 
dr. Barta László: 
Két kiegészítése van. Az előterjesztés 3. pontjában jelezték, hogy történt egy törvénymódosítás, amely 
az országgyűlési képviselők összeférhetetlenségét is érinti, így a megyei közgyűlés elnökét is. Ennek a 
lényege, hogy a „párhuzamos időszakra” vonatkozóan – az őszi önkormányzati választásokig – a 
jogszabály nem engedélyezi a megyei közgyűlési elnökének a személyi juttatás igénybevételét.  E 
jogszabályi hely értelmezése más megyénél is problémát okozhat, például az összegyűlt szabadságok 
kifizetésének tekintetében. Tehát a jogszabály mindenféle juttatást felvételét tiltja, ideértve a 
költségtérítést is, viszont a személyi használatú gépjármű nem tartozik bele ebbe a körbe. 
Elnök úr május 6-án eljuttatta hozzá azt az aláírt nyilatkozatot, melyben már a május havi juttatását is 
közcélra ajánlja föl.  
Indítványozza, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a civil és egyéb szervezetek programjainak 
támogatására vonatkozó elnöki keret 4 millió forintra történő emelését. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
folyamatban van a jövő évi költségvetés előkészítése, melyben szeretnék elérni az állami támogatás 
pozitív irányba történő elmozdulását. Ezt a javaslatot a Nemzetgazdasági Minisztériumnak kívánják 
majd beterjeszteni. 
 
Lacsny Péter: 
Úgy gondolja, hogy elnök úr felajánlása rendkívül méltányolandó és tisztelendő. A választások után 
szeretné megköszönni a bizottság nevében a hivatal munkatársainak a választások, előkészítése, 
lebonyolítása kapcsán végzett áldozatos munkáját. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. 
számú módosítása) vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, l 
tartózkodás mellet támogatott.  
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3. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki hozzászólni a napirendi 
ponthoz. Hozzászólás nem volt.  Megkérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
pontoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nagylóc Község Ifjúságáért és Fejlődéséért Közalapítvány támogatásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
Szavazásra bocsátja a Polgári Szécsényért Alapítvány támogatásáról szóló határozati javaslatot, melyet 
a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
 
4. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, az egyebek napirendhez van-e valakinek kérdése, észrevétele. Átadja a szót főjegyző 
úrnak. 
 
dr. Barta László: 
A jövő heti közgyűlésen ad számot a választások lebonyolításáról. Előzetesen elmondja, hogy eltérően 
az áprilisi „eredmény ellenőrzésétől”, egyeztetve a Nemzeti Választási Irodával, most ez a kis 
létszámú hivatal végezte a teljes ellenőrzési feladatot. Tájékoztatásul elmondja, a jövő heti 
közgyűléssel kapcsolatban, hogy az, csütörtökön 12,30-kor kezdődik. Ezután a Salgótarján Megyei 
Jogú Várossal és a Széchenyi Program irodával közösen tartanak a tervezéssel kapcsolatosan egy 
megyei konferenciát. Célszerűnek tartották, hogy ezzel egy időben lenne a közgyűlés is, szeretné, ha a 
bizottságok minél nagyobb létszámban képviseltetnék magukat. Lacsny Péter képviselő urat szerette 
volna felkérni, rövid felszólalás erejéig, hogy mutassa be, hogyan látják a megyei önkormányzat 
részéről a feladatellátást. 
 
Lacsny Péter: 
Sajnálatosnak tartja, hogy nem tud jelen lenni a jövő heti közgyűlésen. Külön megtiszteltetés, hogy 
főjegyző úr rá gondolt, hogy hozzáfűzzön néhány gondolatot a konferenciához.  
Egyebek napirendi pont keretében szeretné elmondani, hogy az elmúlt időben néhány települést 
látogatva katasztrofális útviszonyokat tapasztalt, többek között a Magyarnándor-Szente-Kétbodony 
útvonalon, mely fontos átkötő út is. Abban kérné a hivatal segítségét, hogy a Megyei Közútkezelőt 
értesítsék erről, illetve hívják fel a figyelmüket arra, hogy mennyire fontos lenne ennek az útvonalnak 
a felújítása. 
Több hozzászólás nem volt. Megköszöni a bizottság munkáját az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
  

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 


