
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
8. sz.  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. október 29-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza nagytermében megtartott soron kívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkócki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, 
dr. Rozgonyi József, Szandai József, Tisza Attila, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, a közgyűlés tagjai, 
dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző, dr. Kalocsai Péter 
aljegyző 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Az ülésről távol maradt: Palotai Szilárd 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy Szabó János tűzoltó ezredes felszólalási szándékát jelezte; 
megadja a szót.  
 
Szabó János tűzoltó ezredes : 
A 2010. évet tekintve, sajnálatosan e megyét is érték katasztrófahelyzetek; az árvizek, belvizek 
elhárításában az önkormányzatok, rendvédelmi szervek, civilszervezetek vettek részt. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv rendeltetésénél fogva e védekezési tevékenységben megtette a dolgát, 
nagyon sok segítséget kaptak a megyei önkormányzattól, nevezetesen a közgyűlés elnökétől, melyért 
egy tűzoltó díszkard átadásával mond köszönetet.  
(Átadást követően) 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönetét fejezi ki a katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Úgy értékeli, hogy akkor, amikor 
katasztrófahelyzet alakult ki a megyében példásan működött az összefogás. Bízik benne, hogy ez az 
együttműködés a jövőben nemcsak katasztrófahelyzet esetén fog működni.  
 
A testület ülését megnyitja. Kéri a közgyűlés tagjait, hogy a határozatképesség megállapítására 
jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a közgyűlés tagjai közül 13 fő van jelen, az ülés 
határozatképes. (A határozatképesség megállapítását követően a 2. sz. napirendi pontnál a testület 
jelenlévő tagjainak száma 14 főre változott.) 
Tájékoztatást ad a soron kívüli ülés összehívásának indokairól, mely szerint az Országos 
Rendőrfőkapitány úr kérte, hogy az általa javasolt személy Nógrád megyei rendőrfőkapitánnyá való 
kinevezését véleményezze a testület. Ennek a 2010. novemberi ülésen történte már későinek 
minősíthető. Figyelemmel a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletre, a soron kívüli ülés napirendjére, az annak indokául szolgáló előterjesztésen kívül más 
javaslatokat is indítványoz felvenni.  
 
A 2010. október 14-ei alakuló ülésen egy külső bizottsági tag nem tette le az esküt, ezért eskütételére 
most kerül sor. Felkéri Csach Gábor urat, álljon fel és mondja utána az eskü szövegét.  
Megkéri a jelenlévőket, álljanak fel az eskütételhez.  
(Az eskütételi okmány a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
(Eskütételt követően) 
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Kéri, hogy a testület a meghívóban jelzett napirendet az alábbi kiegészítéssel tárgyalja meg: 4. sz. 
napirendi pontként „Javaslat dr. Kalocsai Péter aljegyző áthelyezéséhez való hozzájárulásra” címmel.  
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban más javaslata, 
kiegészítése?  
Más javaslat, kiegészítés nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a kiegészített 
napirendet 13 igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Elnöki jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. Javaslat Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat az Egyeztető Bizottság megyei önkormányzatot képviselő tagjainak megválasztására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat dr. Kalocsai Péter aljegyző áthelyezéséhez való hozzájárulásra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                     dr. Barta László főjegyző 
 

5. Egyebek 
 

- . - 
 
Becsó Zsolt: 
Dr. Rozgonyi József „Nógrád a közügyért – közpénzből?” címmel napirend előtti hozzászólási 
szándékát jelezte. Megadja a szót a képviselő úrnak.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Visszatekintve az elmúlt időszakra, akik a megye útjait járták, sokak számára feltűnt, hogy több helyen 
találkozhattak egy plakáttal, melyen az elnök úr volt látható, háttérben Nógrád megye címerével és 
„Nógrád a közügyért” felirattal. Mivel a plakátból nem tűnt ki, hogy kinek a plakátja, ki jegyzi, ki tette 
fel, remélhetőleg nem a megyei közgyűlés pénzéből és költségvetéséből került finanszírozásra. 
Kérdése: ki tette oda a plakátot, kit képvisel? Az első felvetésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehet 
válaszolni. A megyei közgyűlés plakátja volt vagy sem? Következő kérdése: amennyiben nem a 
megyei közgyűlés plakátja volt, nem lehetett más, mint egy pártnak a választási plakátja. Ha egy 
pártnak a választási plakátja volt, akkor mit keres rajta Nógrád Megye Közgyűlésének a címere, 
szlogenje? Javasolja, amikor az Ügyrendi Bizottság ezeket a kérdéseket elbírálja, a közgyűlés 
szabályzata alapján véleményezze jogosult volt-e a címer használatára az, aki a plakátot elhelyezte, 
megítélése szerint választási célból, kampány időszakban tették.  
 
Becsó Zsolt: 
A képviselő úr első és második kérdésére is az a válasza, hogy „nem”. A testület a mögötte hagyott 
négy évben a kötelező feladatellátás mellett egyik legfontosabb célkitűzésének a nógrádi identitástudat 
erősítését tartotta. Számtalan kezdeményezéssel éltek, gondolva itt az ünnepi közgyűlések 
Salgótarjánon kívüli településeken való megtartására, a Megyenap bevezetésére, különböző 
kiadványokra, vetélkedőkre, a „Nógrád a varázslatos világ” kiadványsorozatra, illetve Mikszáth 
Kálmán halálának 100. évfordulójával összefüggő egész napos programsorozatra. Az elmúlt négy 
évben személy szerint is sokat próbált azért tenni, hogy e varázslatos világot megszeressék az 
emberek. A testület támogatáspolitikáját is ehhez igazította, ebbe a sorba illeszkedik az óriásplakát is, 
amely nem a megye, nem is egy párt, hanem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének az 
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országos, minden megyére kiterjedő identitásprogramja részeként került finanszírozásra. A következő 
ciklusban is számtalan kezdeményezéssel fognak élni; erkölcsi kötelességük, hogy a Nógrád 
Néptáncegyüttes művészi teljesítményét, illetve a Nógrádi Folklór Fesztivált az elkövetkező években 
kiemelten tudják támogatni. A falunapok, egyéb más kiemelkedő rendezvények támogatását annak a 
célnak az érdekében fogják eszközölni, hogy az emberek minél inkább megismerjék e varázslatos 
világot, másrészt minél inkább szerethetővé tegyék a megye értékeit. Örömmel veszi: több év után 
végre el tudták érni azt, hogy olyan célra is tudtak forrásokat bevonni, amelyre eddig az elmúlt négy 
évben nem volt mód és lehetőség.  
 
Jelzi, rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.  
 
1. Elnöki jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 

történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére 
készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentés kiegészítése az ülés előtt került kiosztásra. Adminisztrációs hiba folytán téves 
hivatkozás történt a határozati javaslat 3. pontjában az érintett határozat számát illetően. A javaslat 
utolsó mondata helyesen: „Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 136/2010. (X. 14.) Kgy. 
határozat hatályát veszti”. Kéri, hogy az előterjesztést ezen kiegészítéssel és pontosítással együtt 
tárgyalja meg és fogadja el a testület.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkócki Bálint:  
Az elnöki jelentésben szó van a tari gyermekotthonban 2010. október 11-én történt tűzesetről, majd a 
kiegészítésben arról számolnak be, hogy Pásztón október 25-én abban a helyiségben, ahová át lettek 
helyezve a tari gyerekek ismét tűz keletkezett. Kérdésként veti fel, hogy van-e valamilyen 
összefüggés, szándékosság; hol tart a vizsgálat? A másik felvetése a területrendezési terv készítésével 
kapcsolatos: meghívásos pályázat lett elindítva, három szervezetnek lett megküldve, amelynek 
ajánlattételi határideje az előterjesztés szerint október 22. Kérdésként veti fel, hogy mindhárom 
szervezet beadta-e a pályázatot, és a pályázat elbírálása hol tart?  
 
Becsó Zsolt: 
A válaszadásra a főjegyző úrnak adja meg a szót.  
 
dr. Barta László: 
A képviselő úr első kérdésére a következő választ adja: a vizsgálat jelenleg is folyik; Taron, a 
gyermekvédelmi rendszerben működő családi házban, ahol 12 gyermek él, néhány héttel ezelőtt olyan 
tűzeset történt, amely eredményeként a házból el kellett költöztetni a gyerekeket. A rendelkezésre álló 
dokumentációk szerint, a tűzvédelmi vizsgálat alapján vélhetően elektromos zárlat okozta a tüzet. Nem 
zárja ki, hogy a néhány nappal ezelőtt bekövetkezett újabb tűzeset kapcsán, az illetékes rendőrhatóság 
adott esetben ismét meg fogja vizsgálni, át fogja tekinteni a tari családi házban történt esetet is; lehet, 
hogy a körülményeket szükségszerű lesz újraértékelni. Hangsúlyozni szeretné, hogy ott rendőrségi 
nyomozás nem történt, elsősorban az említett katasztrófavédelmi szakemberek vizsgálták az ügyet, és 
erről jegyzőkönyvet készítettek, mely a megyei önkormányzat, illetve az intézmény rendelkezésére áll. 
Az érintett 12 gyerek több helyiségben, de egy „traktusban” lett elhelyezve Pásztón. Sajnálatos módon 
néhány nappal ezelőtt, az este folyamán újabb tűz ütött ki. Itt sokkal kisebb volt a következmény, mint 
a tari háznál. Mind a pszichológus, mind a rendőrhatóság szakemberei segítségével vizsgálták, illetve 
vizsgálják az ügyet. Az intézmény vezetője eljárt a tekintetben, hogy a gyerekekkel az elkövetkezendő 
napokban, hetekben adott esetben külső pszichológusok külön is foglalkozzanak. Az előzetes 
vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy szándékos gyújtogatás történt; az biztosra vehető, hogy külső 
behatás nem volt, külső személyek vagy szereplők, akik az épületbe bementek volna kizárhatóak, 
hiszen a gyerekek az esti órákban felnőtt felügyelettel televíziót néztek, és e közben egy üres szobában 
keletkezett a tűz. Úgy gondolja, erről többet nem lenne szerencsés a nyilvános ülésen szót ejteni a 
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vizsgálat jelenlegi szakaszában. Nem szeretne semmilyen úton-módon jogszerűtlenül eljárni, 
nehezíteni bármilyen vizsgálatot is. Kéri a képviselő urat és a közgyűlést, hogy válaszát szíveskedjen 
elfogadni.  
Bár elnök úr kompetenciája, de a megyei rendezési terv módosításáról is szót ejt. Három pályázó volt, 
mindhárom beadta az ajánlatot. Nemcsak az árajánlatot, hanem egyéb szempontokat tekintve 
összességében a legelőnyösebb, mely egyben a legalacsonyabb árajánlatot is jelenti, a VÁTI 
Magyarország cég nyerte a rendezési terv módosításával összefüggő feladatokat.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a kiegészített 
és pontosított határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
137/2010. (X. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 

2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 
1-15. sz. mellékletek szerint elfogadja. 

 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy csatlakozik a Veszprém megyei 
vörös iszap katasztrófa által sújtott településen élők megsegítéséhez. 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a Magyar Kármentő Alap 
javára 150.000 Ft-ot biztosít. 
Utasítja elnökét a költségvetésből, illetve a magánszemélyek befizetéséből történő összegeknek a 
Magyar Kármentő Alap számlájára történő átutalására. 
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 136/2010. (X. 14.) Kgy. határozat hatályát veszti. 
Határidő: 2010. november 2.  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

4. A közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret 
terhére: 

− a Rákóczi Városa Alapítvány (Szécsény) részére –  Rákóczi Emlékfutás 
lebonyolításának 30.000 Ft-os  

támogatásáról dönt. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklete IX/2. sorában lévő „A megye 
társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére a Salgótarjáni 
Néptáncművészetért Közalapítvány (Salgótarján) részére: 2010. évi programok megvalósításának 
300.000,- Ft-os támogatásáról dönt, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 97/2010. (IX. 2.) Kgy. 
határozatának 3. ba) pontját. 
Utasítja elnökét valamint a megyei főjegyzőt a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és 
aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
         dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon Kenderváros úti telephelyén a KEOP 5.3.0/A/09 jelű pályázatban tervezett, 
enegriahatékonyságot javító projekt megvalósítása keretében, pályázati önerőként – az időközben 
kialakult vis-maior helyzetet figyelembe véve – a gázkazán azonnali cseréjéhez az intézmény 
részére, számla ellenében a 67/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt bruttó 2.000.000 
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Ft-ot, továbbá bruttó 1.172.000 Ft-ot, mint soronkívüli támogatást biztosít az önkormányzat 2010. 
évi költségvetése 4.számú melléklet III /5. Önkormányzati pályázatok saját erős része keret 
terhére.  
A testület a sajáterő pénzügyi forrásaként a kötvényből származó bevételt jelöli meg. 
Utasítja a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
7.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a Salgótarján, belterület, 1251 hrsz-ú 

ingatlannak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásnak a kezdeményezéséről. 

 A testület felhatalmazza elnökét, a hogy a tulajdonba vétel érdekében a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-vel, valamint a Honvédelmi Minisztérium jog- és hatáskörrel rendelkező 
szerveivel tárgyalásokat kezdeményezzen. 

 Utasítja elnökét, hogy a tárgyalások eredményéről a közgyűlést tájékoztassa, a szükséges 
előterjesztéseket tegye meg. 
Határidő: a tárgyalások kezdeményezésére 2010. november 10., illetve értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
Becsó Zsolt: 
A következő napirendi pont megtárgyalása előtt az alábbiakról ad tájékoztatást: volt egy 
kezdeményezés a megyei közgyűlés részéről, melyhez mindhárom képviselőcsoport, több 
magánszemély és intézményi dolgozók is csatlakoztak. Közel 400.000 Ft gyűlt össze a vörösiszap-
katasztrófa károsultjai részére, melyet a testület egy korábbi döntésének megfelelően át fognak utalni 
az adott számlaszámra.  
 

- . - 
 
2. Javaslat Nógrád megye rendőrf őkapitánya kinevezésének véleményezésére  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
A meghívóval együtt megküldésre került a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés. Tájékoztatja a 
testületet, hogy dr. Mihály István rendőr ezredes úr hozzájárult a napirendi pont nyílt ülésen történő 
tárgyalásához. Köszönti Pap Károly rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos urat, az Országos 
Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatóját, valamint dr. Mihály István rendőr ezredes, rendőrségi 
főtanácsos urat, a megbízott főkapitány urat, a városi kapitányságok vezetőit.  
Megkérdezi Pap Károly urat, van-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése?  
 
Pap Károly:  
Köszönti a testületet az országos rendőr-főkapitányság vezetése nevében. Köszönetet mond elnök 
úrnak, hogy rendkívüli ülést hívott össze az új megyei rendőrfőkapitány kinevezésének az előzetes 
véleményezésére. Az előző főkapitány urat a belügyminiszter úr más fontos beosztásba helyezte, s 
ezzel 2010. szeptember 1-jétől megüresedett a megyei rendőrfőkapitányi beosztás. Az átmeneti 
időszakban a bűnügyi helyettes lett megbízva a főkapitányi feladatok ellátásával; fegyelmezett, 
szakszerű munkájáért köszönetét fejezi ki. Az országos rendőrfőkapitány úr megyei rendőrfőkapitány 
jelöltjét – dr. Mihály István rendőr ezredes urat – a belügyminiszter úr elfogadta. Ezt követően élt 
azzal, hogy a törvényben előírtak szerint a megyei közgyűlés elé terjesztette a leendő rendőrfőkapitány 
személyének véleményezését. Szól dr. Mihály István úr életútjáról, és méltatja elismeréseit. Jelzi, az 
országos rendőrfőkapitány úr elvárásainak megfelelően a megyei rendőrfőkapitány-jelölt úr 
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kinevezését követően családjával együtt Salgótarjánba fog költözni, életvitelszerűen a megyében, 
ebben a városban fog letelepedni. A megyei rendőr-főkapitányság és a megyei önkormányzat, a 
rendőrkapitányságok és a települési önkormányzatok között Nógrád megyében egy nagyon 
kiegyensúlyozott, példás együttműködés alakult ki az elmúlt évek, évtizedek során. Ezredes úrnak, az 
általa irányított szervnek a tisztességes polgárok érdekében törvényesen, szakszerűen, nagyon 
hatékonyan kell a bűnüldözést, a bűnmegelőzést vezetni, irányítani, együttműködni az 
önkormányzatokkal, és a legnagyobb civil önvédelmi mozgalommal, a polgárőrséggel. A rendőri 
állománytól szakmai fegyelmet, rendet kell követelni, a polgárok érdekében hittel és meggyőződéssel 
szolgálni és védeni. Kéri a testületet, támogassák az új megyei rendőrfőkapitány-jelöltet, kinevezését 
követően működjenek együtt a megyei és a helyi rendőri szervekkel.  
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a tájékoztatót. Felkéri dr. Mihály István rendőr ezredes urat, röviden ismertesse életútját, 
szakmai elképzeléseit.  
 
(Borenszki Ervin megérkezik az ülésre, a testület jelenlévő tagjainak száma 14 főre változik.)  
 
dr. Mihály István:  
A dandártábornok úr nagyvonalakban ismertette életútját, azt egy pár dologgal szeretné kiegészíteni: 
1979-től teljesít rendőrségi szolgálatot, kezdetben bűnügyi nyomozóként a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányságon dolgozott. Ezt követően került kinevezésre az érdi rendőrkapitányság vezetőjének. 
Egy rövid időt tevékenykedett az Országos Rendőr-főkapitányság egységein belül. Ezt követően került 
a gödöllői rendőrkapitányság vezetői beosztásába. Meggyőződése, hogy a közbiztonság, a közrend 
fenntartása közös ügy, melynek egyik letéteményese a rendőrség, viszont természetes szövetségesük 
az önkormányzat és a polgárok szerveződései, a polgárőrség. Ezen szervezetek nélkül nehezen tudnák 
teljesíteni feladataikat. A közbiztonság, a magánbiztonság nélkül nem lehet demokratikus jogállami 
keretek között élni, az állam a gazdasági szervező, társadalmi nevelő tevékenységét e nélkül nem tudja 
betölteni. A rendőrség időnként értékeli tevékenységét, melyről a rendőrkapitány urak, illetve a 
megyei főkapitány a különböző szintű testületek előtt beszámol. E gyakorlatot jónak tartja, azonban 
ennél sokkal fontosabbnak tartja azt, hogy a társadalom mit gondol tevékenységükről. A rendőri 
szerveknek nagyon komoly felelősségük van abban, hogy a közbiztonsági közérzetet milyen módon 
tudják garantálni. Ha a testület támogatja kinevezését, minden szakmai tapasztalatát, emberi 
tisztességét latba veti annak érdekében, hogy a területen a közbiztonsági-, a közrend viszonyok a 
legmagasabb szintre emelkedjenek, az általa irányított testület a kiváló jelzőt érdemelje ki hosszú 
távon a lakosság, az önkormányzatok és az irányító testület, az országos rendőr-főkapitányság részéről 
is.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Rozgonyi József jelentkezett hozzászólásra, 
megadja a szót.  
 
dr. Rozgonyi József: 
A szocialista frakció nevében szeretné előrebocsátani, hogy az előterjesztésben szereplő javaslatot 
támogatni fogják. Áttekintve az ezredes úr életpályáját, szakmailag nagyon imponáló az a három 
évtized, amelyet a bűn elkövetése elleni küzdelemben és a törvények védelmében eltöltött. Az ezredes 
úr is utalt rá, hogy a rendőrség társadalmi kapcsolata és elfogadottsága a szervezet munkáját minősíti 
és eredményességét egyértelműen garantálja. Úgy gondolja, hogy aki ilyen emberi tulajdonságokkal 
bír, alkalmas erre a feladatra; megtisztelő, hogy a megyének ismét ilyen főkapitánya lesz. Külön 
kiemeli azt a tényt – amelyre a dandártábornok úr is felhívta a figyelmet -, hogy az ezredes úr 
családjával együtt a városba kíván költözni. Emlékezete szerint a rendszerváltozás óta hat 
rendőrfőkapitánya volt a megyének, s szinte kivétel nélkül előléptetéssel és magasabb beosztásba 
kerüléssel távoztak e tisztségből. Valahányszor távozott egy rendőri vezető a megyéből, mindig azt 
hangsúlyozta ki, hogy az eredmények nemcsak az ő, hanem a vele együtt, az ő beosztásában dolgozó 
testület munkáját minősítik. Elgondolkodtatónak tartja, s nem vár rá választ, hogy miközben a 
megyében ilyen magas színvonalon dolgozó rendőrök vannak, már harmadik vagy negyedik 
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alkalommal nem akad közöttük egy sem, aki alkalmas lett volna a rendőr-főkapitányság vezetésére. Az 
ezredes úr szavaiból azt érzi, hogy nagyon ambicionálja ezt a beosztást, biztos benne, hogy mindent 
meg fog tenni a rendőrség sikeres működése érdekében.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati 
javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
138/2010. (X. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. 

§ (2) baekezdésében foglaltak alapján támogatja Dr. Mihály István rendőr ezredesnek a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.  

 Utasítja elnökét, hogy a testület döntéséről az országos rendőrfőkapitányt tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A közgyűlés megköszöni Szabó Jenőnek a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjeként 

végzett példamutató, kiváló munkáját. Felkéri elnökét, hogy az érintettnek levél útján tolmácsolja 
a testület köszönetét.  
Határidő: 2010. november 12. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Gratulál az ezredes úrnak, munkájához sok sikert kíván.  
 

- . - 
 

3. Javaslat az Egyeztető Bizottság megyei önkormányzatot képviselő tagjainak 
megválasztására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A kapcsolódó előterjesztésben az Egyeztető Bizottságról adott tájékoztatás mellett – a megalapozott 
döntéshozatal érdekében – a következőkről informálja a testületet: Az Egyeztető Bizottság törvényes 
feladatai körében 2006-2010. között Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrád 
Megye Önkormányzata vonatkozásában a következő ügyekben járt el, működött közre:  
− a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működésével és működtetésével 

kapcsolatos kérdések, a kapcsolódó megállapodások és azok módosításai, 
− a középiskolai és a szakiskolai feladatellátásra vonatkozó megállapodások, 
− a város kötelező feladatait képző, egyes gyermekvédelmi szakellátások működtetésére vonatkozó 

feladatellátási szerződések megkötése, illetve annak hiánya, valamint az ennek nyomán kialakult 
per részletei, 

− a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv, 
− Nógrád megye szociális szolgáltatásszervezési koncepciója, 
− a Szent Lázár Megyei Kórház által benyújtott pályázat Salgótarján várost érintő elemei, 
− a Tüdőgondozó épületének hasznosítása,  
− a Pénzügyi és Számviteli Főiskola megmentése.  
 
Az érintettek a jelölést elfogadták, továbbá nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a személyüket érintő 
napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához, valamint bejelentették a személyes érintettségüket.  
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Ismerteti a személyes érintettségre vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását. Jelzi, az 
érintettek kizárását nem támogatja.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta:  
 
139/2010. (X. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésén az Egyeztető Bizottság tagjává történő 
megválasztása előtt Barna János Béla, Borenszki Ervin, Gácsi Péter és Varga Krisztina bejelentette 
személyes érintettségét. 
A testület az érintetteket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei szervezeti szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. 
§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
A határozati javaslatban szereplő személyi javaslatok egyenként történő szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a testület Barna János Bélát 14 igen szavazattal; Borenszki Ervint 14 igen 
szavazattal; Gácsi Pétert 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással; Varga Krisztinát 14 igen 
szavazattal az Egyeztető Bizottság megyei önkormányzatot képviselő tagjává megválasztotta.  
 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
140/2010. (X. 29.) Kgy. határozat: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 61/A.§-a alapján működő Egyeztető Bizottság megyei önkormányzatot képviselő tagjainak 
  

� Barna János Béla 2699 Szügy, Arany J. u. 21. 
� Borenszki Ervin 2660 Balassagyarmat, Bíró J. u. 8/b. 
� Gácsi Péter 3170 Szécsény, Szántó Kovács J. u. 26. 
� Varga Krisztina 3170 Szécsény, Kossuth u. 83. 

sz. alatti lakosokat választja meg. 
 

Utasítja elnökét, hogy a határozatról Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterét értesítse. 
Határidő: 2010. november 10. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
 

4. Javaslat dr. Kalocsai Péter aljegyző áthelyezéséhez való hozzájárulásra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                     dr. Barta László főjegyző 
 

Becsó Zsolt: 
Az érintett nyilatkozott, hogy hozzájárul a személyét érintő napirendi pont nyílt ülésen történő 
tárgyalásához. Az Ügyrendi Bizottság a mai napon tárgyalta meg az előterjesztést. Felkéri Tisza Attila 
urat, adjon tájékoztatást a bizottság ülésén elhangzottakról.  
 
Tisza Attila:  
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést a mai napon megtárgyalta, és minősített többséggel, 4 igen 
szavazattal támogatta.  
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
Meglepetésként érte a javaslat. Kéri, hogy ismerve Kalocsai Péter úr munkáját, a testület köszönje meg 
itteni tevékenységét, ismerje el kiváló, odaadó és köztisztviselőhöz méltó munkavégzését, melyet a 
határozati javaslatban jelenítsenek meg, s ez a jegyzőkönyvben is kerüljön rögzítésre.  
 
Becsó Zsolt: 
Befogadva Borenszki úr felvetését, a határozati javaslatban utolsó előtti mondatként kerüljön 
megfogalmazásra, hogy: „A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni dr. Kalocsai 
Péter több, mint egy évtizedes áldozatkész, köztisztviselőhöz méltó, a megye felemelkedését elősegítő 
munkáját.” 
Borenszki úrnak jelzi, hogy az elkövetkező időszakban még további személyi változások várhatók.  
 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
141/2010. (X. 29.) Kgy. határozat: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 36. § (1) bekezdése, a 103. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (2) bekezdése alapján hozzájárul dr. Kalocsai Péter aljegyző – 
2010. november 1. napi hatállyal történő – végleges áthelyezéséhez a Nógrád Megyei Közigazgatási 
Hivatal munkahelyre. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni dr. Kalocsai Péter több, mint egy évtizedes 
áldozatkész, köztisztviselőhöz méltó, a megye felemelkedését elősegítő munkáját.  

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, valamint a főjegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére, az áthelyezési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2010. november 1. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Becsó Zsolt: 
Sok sikert kíván az aljegyző úrnak új feladatai ellátásához.  

- . - 
 

5. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkáját érintően kérdése, észrevétele?  
Kérdés, észrevétel nincs. Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

 Becsó Zsolt        dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                       Nógrád megyei főjegyző 
     Közgyűlésének elnöke  

 


