
Ikt.sz.: 177-24/2011.  
 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a 
Megyeháza I. emeleti 116. sz. termében tartott ülésén.  
 

Jelen vannak:  a Gazdasági Bizottság részéről Szandai József, Borenszki Ervin, Varga Krisztina, dr. 
Czuczi János, Kormány Zsoltné, Varga Mihály 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
Lacsny Péter előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről. 
A hivatal részéről jelen volt Bácskai Katalin, a bizottság referense.  
 

Szandai József: 
Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja Kéri a bizottság tagjait, hogy a határozatképesség 
megállapítására jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a bizottság 6 fővel van jelen, az 
ülés határozatképes. Kéri a bizottságot, hogy a meghívóban szereplő napirendet az alábbi sorrendben 
tárgyalja meg. Más javaslat, kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a bizottság 
egyhangúan elfogadott.  
 

Napirend: 
 

1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei előkészítés alatt álló és folyamatban lévő 
pályázatainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat önkormányzati bérlakás kiutalására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526. hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak raktározására alkalmas 
ingatlan biztosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 
módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2011. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési 

nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítására, 
továbbá a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi ellátások 
intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat a Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő 

programok támogatására irányuló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 
valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. által kötendő bérleti szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata által 

kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
10. Egyebek 

- . - 
 
Szandai József: 
Jelzi, rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei előkészítés alatt álló és folyamatban 

lévő pályázatainak felülvizsgálatára 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Ottmárné Fáklya Beáta 
 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
dr. Ottmárné Fáklya Beáta: 
Jelzi, az utolsó pillanatban kaptak értesítést egy nyertes pályázatról, így az 1. számú melléklet 
„Összesen” sorban javítás szükséges.  
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyről a tagok 
a következő szerint szavaztak: 6 igen egyhangú szavazattal támogatták. 

 
- . -  

 
2. Javaslat önkormányzati bérlakás kiutalására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Kristályné Nívelt Ágota. 
 
Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
20/2011. (VIII. 9.) GB.                        Tárgy: önkormányzati bérlakás kiutalása 

 

HATÁROZATA 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága Dr. Deme Dániel (szül.: 
Cegléd, 1981.03.20.; anyja neve: Maczák Erzsébet) szakorvos jelöltet 2011. augusztus 1-jétől a 
Szent Lázár Megyei Kórháznál történő foglalkoztatása időtartamáig, a Salgótarján, Kistarján út 8. 
III/28. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérlőjéül kijelölni javasolja. 
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy korábbi, 1563/2011. számú ideiglenes kijelölő 
határozatát módosítsa, és intézkedjen a bérleti szerződés rendezésére. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
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Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2011. augusztus 9. 

        Szandai József 
 a bizottság elnöke 

- . - 
 

3. Javaslat a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526. 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak raktározására 
alkalmas ingatlan biztosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Kristályné Nívelt Ágota. 
 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Kérdése a gyűjteményanyag elhelyezésével kapcsolatos.  
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Válaszában elmondja, hogy a jelenlegi elhelyezés fizikai közelségéből indult ki a javaslat.  
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a bizottság 
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással támogatott.  

 
- . - 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító 
okiratának módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Barta László.  
 
Dr. Barta László: 
Az előterjesztésben részletesen kifejtésre került a költségvetés módosításának oka.  
 
Borenszki Ervin:  
Kérdése arra vonatkozott, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata a nagykonyhát nem adta 
át, a szakképzés így is megoldható-e?  
 
Dr. Barta László: 
Válaszában kifejtette, hogy a tankonyhában továbbiakban is folytatódhat az oktatás. 
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezeteket és a határozati 
javaslatot, melyről a tagok a következők szerint szavaztak: rendelet-tervezet I. 5 igen, 0 nem, 1 
tartózkodással támogatták, rendelet-tervezet II. 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással támogatták, 
rendelet-tervezet III. 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással támogatták, határozati javaslat 5 igen, 0 
nem, 1 tartózkodással támogatták. 

- . - 
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5. Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2011. (X. 1.) Kgy. rendelet 
módosítására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Barta László.  
 

Szandai József: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetet, melyről a tagok a következők szerint szavaztak: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
- . - 

 
6.  Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési 

nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat 
módosítására, továbbá a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő 
gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Almádi Kataliin. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és a rendelet-tervezetet, melyről a tagok a következők szerint szavaztak: határozati 
javaslat 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, rendelet-tervezet 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
- . - 

 
7. Javaslat a Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő 

programok támogatására irányuló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyről a tagok a következők szerint szavaztak: határozati javaslat 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás. 
 

- . - 
 

8. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium, valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. által kötendő bérleti szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József. 

 
Dr. Szabó József: 
Jelezte, hogy az anyagban az intézmény neve helyesen Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tagintézménye. 
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyről a tagok a 
következők szerint szavaztak: határozati javaslat 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
- . - 
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9. Javaslat a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata 

által kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József. 

 
Borenszki Ervin:  
A tartomány népességének számáról kér tájékoztatást. 
 
Dr. Szabó József: 
Az elnöki jelentésben fognak kitérni a felvetett kérdésre.  
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyről a tagok a 
következők szerint szavaztak: határozati javaslat 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 
10. Egyebek 
 

Varga Krisztina:  
Tájékoztatást adott a „Virágos Nógrádért” pályázat eredményéről.  

 
 

K.m.f. 

 

 

 Szandai József dr. Barta László 
 a bizottság elnöke megyei főjegyző 
 


