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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága 2014. november 27-ei 
soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). 
 
Jelen vannak:  a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 
 Dr. Barta László, főjegyző 

Vadas Anett, a Hivatal munkatársa 
Dr. Molnár Kinga, a Hivatal munkatársa 

 
Varga Béla Csaba: 
Köszönti a megjelenteket a bizottság soron kívüli ülésén. 
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 7 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak Gácsi Péter bizottsági alelnököt javasolja. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
bizottság – határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a javaslatot. 
Kéri, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Megkérdezi, van-e valakinek a 
napirenddel kapcsolatban más javaslata, észrevétele? Javaslat, észrevétel nem volt. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. 

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
2. Egyebek 
 
 
1. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Varga Béla Csaba: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Barta László: 
Rövid tájékoztatást ad az előterjesztés későbbi kiküldésének okáról, mely keretében beszámol arról, hogy a 
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát befolyásoló törvénymódosítás 2014. november 26-án 
kihirdetésre került, 27-én pedig hatályba lépett. Ennek értelmében a megyei önkormányzat székhelyét a 
megyeszékhely település területén belül kell meghatározni. Az előterjesztés elfogadásának mai dátuma azért 
is kiemelten fontos, mert amennyiben ez nem történik meg, a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata – székhellyel kapcsolatos pontja – 2014. december 1-től jogsértő lenne, hiszen a hatályos 
önkormányzati törvény vonatkozó szakaszába ütközne. 
Mint Önök előtt is ismert, a székhelyváltozással kapcsolatosan sok újságcikk és egyéb nyilatkozat is 
megjelent. Ezek közül a Népszabadságban, illetve a nol.hu-n megjelent írással kapcsolatban szeretne még 
néhány gondolatot megosztani, tekintettel arra, hogy a cikkben az került „kidomborításra”, hogy a döntés, 
amit a közgyűlés az alakuló ülésen a székhelyváltozással kapcsolatosan hozott, jogszabályba ütközött. 
Szakmai és emberi önbecsülése miatt, úgy döntött, hogy a bizottsági ülésen el kívánja mondani: amennyiben 
jogszabályba ütközött volna a döntés, akkor az Országgyűlés nem módosította volna az önkormányzati 
törvényt. 
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Varga Béla Csaba: 
Megköszöni Főjegyző úr kiegészítését. Jelzi, hogy tudomásul vette az Országgyűlés döntését, valamint a 
bizottság részéről elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet valamint a határozati javaslatot. 
Megkérdezi van-e valakinek további hozzászólása, kérdése? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot 
tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság mind a rendelet tervezetet, mind a határozati javaslatot 7 
igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
2. Egyebek 
 
Varga Béla Csaba: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatást ad a képviselők által kitöltött és leadott vagyonnyilatkozatokról. A közgyűlés tagjainak 
november 18-ig volt lehetőségük a vagyonnyilatkozatok benyújtására. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 
2014. november 18-ai ülésén megállapította, hogy mind a 15 képviselő leadta vagyonnyilatkozatát, viszont 
az egyik képviselő – a bizottság akkori megállapítása szerint – „nem megfelelő nyomtatványt töltött ki”. Az 
illetékes munkatársai a bizottsági ülést követően tájékoztatták arról, hogy nem a hatályos jogszabály szerinti 
nyomtatvány került kiosztásra, hanem a korábban alkalmazott „csomag”. Ebből következően mérlegelni 
kellett, hogy hogyan lehet a hibát „orvosolni”, és arra az álláspontra jutott, hogy el kell készíteni egy olyan 
dokumentációt, mely a két nyomtatvány közötti különbségeket rögzíti tételesen. Ez elkészült és most, a már 
jó vagyonnyilatkozat nyomtatvánnyal együtt a képviselők részére átadásra is került. A képviselők saját 
maguk tudják megítélni, hogy mindezek ismeretében indokolt-e jelenleg új nyilatkozatot kitölteni, tehát van-
e olyan adat, amely a „régi” nyilatkozatban nem lett rögzítve, de az új szerint meg szükséges lenne 
szerepeltetni, avagy nincs. Kéri a képviselőket, hogy ezt gondolják át, és döntésükről szükség szerint 
tájékoztassák az illetékes bizottság elnökét, illetve a hivatal munkatársát. 
 
A továbbiakban arról tájékoztatja a bizottságot, hogy a közgyűlés elnöke már az alakuló ülésen is kérte, hogy 
„oldjuk meg”, hogy ő a hivatalos nevétől eltérően a második utónevét a különböző dokumentációkban ne 
használja. Tekintettel arra, hogy több képviselőnek is két utóneve van, írásban kérte a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal álláspontját. A törvényességi felügyeletet ellátó szervezet válaszának lényege, hogy a 
hatályos jogszabályok nem tiltják azt, hogy csak egy utónévvel használják a képviselők – ide értve az elnök 
urat is – a nevüket. Ezt az álláspontot tudomásul veszi, bár az ülések során született határozatok és rendeletek 
aláírása esetében némileg aggályosnak tartja. A megoldás érdekében elkészült egy nyilatkozat, amelyet a 
képviselőknek átadnak, és december 1-jétől a képviselők szándéka szerint fogják a jegyzőkönyvekben és az 
egyéb dokumentációkban rögzíteni a nevüket. 
 
Varga Béla Csaba: 
Megköszöni Főjegyző úrnak a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy van-e vélemény, kérdés. Kérdés, hozzászólás 
nincs. A bizottság tudomásul vette a tájékoztatást. Megköszöni képviselő társai munkáját, az ülést bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
         Varga Béla Csaba Gácsi Péter 
         a bizottság elnöke bizottsági alelnöke 


