
Ikt.sz.: 177-27/2011.  
 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. szeptember 6-án, a 
Megyeháza I. emeleti 116. sz. termében tartott ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, Varga Krisztina, Kormány Zsoltné, Varga Mihály 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
Szandai József, dr. Czuczi János, Borenszki Ervin igazoltan volt távol az ülésről.  
A hivatal részéről jelen volt Bácskai Katalin, a bizottság referense. 1. napirendnél jelen volt Horváth Erzsébet 
mb. igazgató; 2. napirendnél Kristályné Nívelt Ágota; 3. napirendnél Guzmicsné Csonka Ágnes; 4. napirendnél 
dr. Barta László, Telek Nándorné, dr. Juhász Kinga, dr. Bercsényi Lajos, Kaszás Erika; 7. napirendnél dr. Barta 
László, Kristályné Nívelt Ágota, dr. Sárközi Judit; 9. napirendnél Zsolnai Béla. 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Kéri a bizottság tagjait, hogy a határozatképesség megállapítására 
jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a bizottság 4 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.  
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 
Előterjesztő: Horváth Erzsébet, mb. igazgató 

2. Javaslat munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

3. Javaslat Pest megye Területrendezési Terve módosításának véleményezésére 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke  
(Terjedelmi okokból nem küldjük meg, a teljes dokumentáció megtekinthető a Pest Megyei Önkormányzat 
honlapján.)  

4. Javaslat 
I. Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, valamint 

likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására 
II.  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 

17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 
meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet 
hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 
9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosítására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

7. Javaslat  
I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, 

használatba adására   
II.  a megyei önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 

szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 
III.  egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános pályázatok elbírálására 



 2

IV.  a Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó 
nyilvános pályázat ismételt kiírására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

8. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása módosításának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.) 

9. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 

10.  Egyebek 
 

- . - 
Lacsny Péter: 
Rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Horváth Erzsébet, mb. igazgató 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
Horváth Erzsébet: 
Nincs kiegészítése, az a változás került átvezetésre, amit a közgyűlés korábban megszavazott. 
 
Lacsny Péter: 
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
21/2011. (IX.6.) GB.    Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 
       Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési 
       Szabályzatának módosítása  
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a közgyűlés és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy.  rendelet 1/a. melléklet 8. 
pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben – a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó 
Szervezte Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben a határozat melléklete szerint 
2011. szeptember 7-ei hatállyal jóváhagyja.  

  
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az intézmény igazgatóját. 
  Határidő:  2011. szeptember 7. 
 Felelős:    Szandai József, a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 6.                                                                                                                             
     
                   Szandai József   
                                                                                                               a bizottság elnöke  
A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

- . - 
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2. Javaslat munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek elbírálására 

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? Nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 
4 igen egyhangú szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
22/2011. (IX.6.) GB.                        Tárgy: munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek elbírálása 
 
 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a lakáscélú 

munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján nyújtott 
2011. év első negyedévi tájékoztatót tudomásul vette. 

 
2. A Bizottság a Közgyűlés elnökének 2011. év második negyedévében összesen 1.500.000,-Ft mértékig a 

Lakásépítési Alapból kamatmentes kölcsön folyósítására az alábbi javaslatot adja:  
 
3. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Sótér Mária Magdolna (anyja neve: Fülöp Etel) 

kizárólagos tulajdonát képező Salgótarján, Fáy András krt. 74. I/2. szám alatti lakásának korszerűsítése 
céljára 300.000,-Ft összegű, 4 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását 
javasolja, Nógrád Megye Önkormányzata jelzálogjogának második ranghelyen történő ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése mellett. 

 
4. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Szentiványi Imréné (anyja neve: Szilágyi Julianna) ½ 

részben tulajdonát képező (Salgótarján) Somoskőújfalu, Kilátó út 4/A. szám alatti családi házának 
korszerűsítése céljára 200.000,-Ft összegű, 4 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön 
folyósítását javasolja. azzal, hogy a kölcsön rendelkezésre bocsátásának feltétele a tulajdonostárs 
hozzájárulása, mely Nógrád Megye Önkormányzata jelzálogjogának második ranghelyen történő 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzését lehetővé teszi. 

 
5. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Révai Attiláné (anyja neve: Mócsány Mária) ½ 

részben tulajdonát képező Rimóc, Bem apó utca 47. száma alatti családi ház korszerűsítésére irányuló 
kérelmét – mivel nem állapítható meg, hogy az a rendelet 22. §-ában, illetve a lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak 
megfelel-e, az érintett ingatlan szobáinak száma a méltányolható lakásigény mértékét meghaladja-e – 
elutasítani javasolja. 

 
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala köztisztviselője, Vágvölgyiné Dr. Bene 

Mária Orsolya (anyja neve: Csoór Mária Ágnes) számára a Salgótarján, Damjanich utca 92. szám 
alatti családi ház férjével közösen történő megvásárlása céljára 1.000.000,-Ft összegű, 6 év alatt 
visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását javasolja. A kölcsön rendelkezésre 
bocsátásának feltétele a leendő tulajdonostárs, valamint az elidegenítési és terhelési tilalommal 
biztosított pénzintézeti hitelt folyósító bank első ranghelyen történő jelzálogjog bejegyzése igényének 
fenntartása esetén a jogosult hozzájárulása, melyek Nógrád Megye Önkormányzata jelzálogjogának 
második ranghelyen történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését lehetővé teszik. 

 
7. A 18/2011. (VI.14.) GB. számú határozata 7. pontja helyébe a következő pont lép: 
 

„7. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Mazán Zoltán (anyja neve: Kovács Rozália) ½ 
részben tulajdonát képező Salgótarján, Ybl Miklós utca 102. IV/5. szám alatti lakásának 
korszerűsítése céljára 200.000,-Ft összegű, 3 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói 
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kölcsön folyósítását javasolja azzal, hogy a kölcsön rendelkezésre bocsátásának feltétele a 
tulajdonostárs hozzájárulása, mely Nógrád Megye Önkormányzata jelzálogjogának első ranghelyen 
történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését lehetővé teszi.” 

 
8. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a munkáltatói és a bizottsági javaslatok alapján döntsön a 

támogatások odaítéléséről, majd gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, az érintettek 
tájékoztatásáról. 

Határidő: 30 nap, illetve folyamatos 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 6.  

     Szandai József  
a bizottság elnöke 

 
- . - 

 
3. Javaslat Pest megye Területrendezési Terve módosításának véleményezésére 

Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
Guzmicsné Csonka Ágnes: 
Nincs kiegészítése, megjegyzi, hogy ezek az anyagok szigorú szabályozások szerint készülnek.  
 
Lacsny Péter: 
Más észrevétel, vélemény nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
23/2011. (IX.6.) GB.                       Tárgy: Pest megye Területrendezési Terve módosításának  
  véleményezése 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – átruházott hatáskörben – Pest 
megye Területrendezési Terve módosítása javaslattevő fázis egyeztetési dokumentációjához Nógrád megye 
szempontjai alapján a mellékletben szereplő észrevételeket teszi. A rendezési terv végleges kialakítása, a 
hatályos területrendezési terv módosításáról szóló rendelet, valamint a szabályozási ajánlásokról szóló 
határozat végleges kidolgozása és elfogadása során azok megfontolását, érvényesítését javasolja. 
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozatot mellékletével együtt Pest Megye Önkormányzatának 
Hivatalához juttassa el. 
Határidő: 2011. szeptember 25. 
Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 6.  

     
          Szandai József  

a bizottság elnöke 
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Melléklet a 23/2011. (IX.6.) GB. sz. határozathoz 
 

Észrevételek 
 

Pest megye Területrendezési Terve módosítása 
egyeztetési dokumentációjához 

 
A Pest Megye Önkormányzata megbízásából a PESTTERV által elkészített dokumentáció megfelel a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a kidolgozást és a tartalmi 
követelményeket szabályozó rendeletek előírásainak. Az egyeztetésre megküldött dokumentáció az 
egyfázisú tervezés szerint együttesen tartalmazza az előkészítő, javaslattevő és elfogadási fázis 
munkarészeit. 
Az Országos Területrendezési Terv módosítása, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 
módosítása alapján pontosításra, kiegészítésre kerültek a területfejlesztési kategóriák és térségi övezetek. A 
megyében zajló dinamikus változások, valamint a térség településrendezési tapasztalatai alapján 
kiegészítésre kerültek a hatályos terv ajánlásai. 
Az egyeztetési dokumentáció alapján megállapítható, hogy a terv kellő mélységgel elemzi a megye és az 
agglomeráció valamint külső környezete kapcsolatait, konfliktusait. Szakmailag színvonalasan és az 
alkalmazás számára gyakorlatiasan jeleníti meg a megye területrendezési érdekeit.  
A tervben foglaltakkal alapvetően egyetértve megállapítható, hogy Pest megye kapcsolatai között Nógrád 
megyét érintő elemekről alig történik említés. Nógrád megye szempontjai alapján az alábbiakra kívánjuk 
felhívni a figyelmet: 
A két megye határán csatlakozó területeken kijelölt vízminőség-védelmi övezetek összehangolását, a 
vízgyűjtő gazdálkodás komplex, tervszerű megalapozását és a területre vonatkozó ajánlások betartását 
kiemelten fontosnak tartjuk, egyebek mellett azért is, mert Nógrád megye ivóvízellátásának egy része is a 
Duna-menti parti szűrésű kutakból kerül betáplálásra. 
A vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok koordinált megvalósítására szintén felhívjuk a figyelmet. 
Nógrád megye fejlesztési célkitűzései között fontos az idegenforgalom szerepének növelése. Ebben a 
vonatkozásban Budapest lakosságának rekreációs, és turisztikai igényeinek kielégítésében kíván növekvő 
szerepet betölteni, elsősorban azokon a területeken, ahol a turizmus alapja a vonzó természeti környezet. A 
turisztikai célállomások fejlesztésénél – pl. a Dunakanyar területén – összehangoltan célszerű gondoskodni 
a természeti környezet minőségének megőrzéséről, a települések közlekedési kapcsolatainak javításáról 
továbbá az esetleges károsító tényezők elhárításáról, a tájképvédelemről. 
A közlekedési kapcsolatok javítása Nógrád megye periférikus földrajzi elhelyezkedése következtében az 
egyik legfontosabb prioritás. Ez vonatkozik a főváros, a szomszédos megyék illetve Szlovákia 
elérhetőségének fejlesztésére egyaránt. Ezért támogatjuk a határátkelési lehetőségek számának növelését - 
ahol szükséges Ipoly-hidak építésével -, a közúti és a vasúti kapcsolatok továbbfejlesztését. Kívánatosnak 
tartjuk a környezetbarát vasúti közlekedés szerepének növelését, a törzshálózat fejlesztését, a 
mellékvonalakon a hálózat rehabilitációját, újjáépítését (Vác-Balassagyarmat, Aszód-Balassagyarmat 
vasútvonalakhoz csatlakozóan). 
Szorgalmazzuk az M2 gyorsforgalmi út mielőbbi megvalósítását és a szlovák-magyar kapcsolatokban 
betöltött szerepének erősítését, ami Pest és Nógrád megye valamint Szlovákia és Lengyelország 
összeköttetését jelentősen javíthatná, a termelési és idegenforgalmi együttműködést is szolgálná. 
A térségi jelentőségű kerékpárút hálózat elemei között javasoljuk a Kemence-Hont-Drégelypalánk-
Ipolyszög-Balassagyarmat, a Nagymaros-Kóspallag-Diósjenő, a Vác-Szendehely-Berkenye, az Acsa-Kálló-
Palotás-Jobbágyi, a Magyarnándor-Becske-Bercel-Vanyarc-Kálló-Verseg-Aszód kerékpárutakat feltüntetni, 
a kiterjedt és összefüggő kerékpár-úthálózat kialakulása érdekében. 
 

- . - 
 

4. Javaslat 
I.  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, valamint 

likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására 
II.  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. 

(II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés?  
 
Dr. Barta László: 
Ismertette a beszámolóhoz kapcsolódó, elsősorban pénzügyi folyamatokat, az azokat befolyásoló 
tényezőket, valamint kitért az önkormányzati feladatellátást érintő, esetleges változások során szóba jöhető 
döntés előkészítésére.  
 
Lacsny Péter: 
Megköszönte a főjegyző úr tájékoztatását, felkéri a kórház főigazgatóját az intézményt érintő kérdések 
részletezésére.  
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Válaszára kitért a betegellátás finanszírozására, a térségünket érintő negatív folyamatokra.  
 
Kaszás Erika: 
Kiemelte, hogy a szállítókkal korrekt a munkakapcsolat.  
 
Lacsny Péter: 
A hivatal eddigi gazdálkodását ismerve, az elmúlt 5 év alatt rendkívül feszes gazdálkodás alakult ki. A 
július 1-jei átszervezés is ezt a célt szolgálta. Kérdése az átállásra vonatkozott.  
 
Dr. Barta László: 
Két hónapja beállt az új rend. Volt néhány nap „visszadolgozás” a kollégák részéről, a félévi zárás miatt. 
Gyorsan felvették az itteni elvárást. Már évekkel ezelőtt meg kellett volna lépni az átszervezést, lehet, hogy 
jobb helyzetbe kerültek volna az intézmények is.  
 
Lacsny Péter: 
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat. A bizottság az I. 
határozati javaslatot 4 igen szavazattal, a II. határozati javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta. 

 
- . - 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 

meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Van-e vélemény, kiegészítés? 
 
Bácskai Katalin: 
A változást alapvetően az intézményi státuszok változása indokolta.  
 
Lacsny Péter: 
Van-e további vélemény, kiegészítés? Nincs, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 
4 igen szavazattal egyhangúan támogatott. 
 

- . - 
 

6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 
9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Van-e vélemény, kiegészítés? 
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Bácskai Katalin: 
Az előterjesztést elsősorban jogszabályváltozás indokolta.  
 
Lacsny Péter: 
Van-e további vélemény, kiegészítés? Nem volt, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúan támogatott. 
 

- . - 
 

7. Javaslat  
I.  önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok 

átminősítésére, használatba adására   
II.  a megyei önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 
III.  egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános pályázatok 

elbírálására 
IV.  a Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan elidegenítésére 

vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Van-e vélemény, kiegészítés? 
 
Dr. Barta László: 
Az önkormányzati ingatlanok és azok használata áttekintésre került. Ennek eredményeképpen lett 
beterjesztve az I. és II. javaslat. A júniusi közgyűlési döntés alapján kiírásra kerültek az ingatlanok 
elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázatok. Két ingatlan vételére érkezett ajánlat. A nógrádgárdonyira 
két pályázat, a felsőpetényi vételére egy. Nógrádgárdony vonatkozásában a magasabb vételárat ajánló 
pályázatot javasoljuk elfogadni. Felsőpetény esetében a benyújtott pályázat több pontban eltér a kiírás 
tartalmától, ezért annak érvénytelenné történő minősítésére teszünk javaslatot. 
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Az előterjesztés IV. határozati javaslatának első mondata „… belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti 
ingatlan nyilvános pályázat keretében történő ismételt meghirdetéséről, …” helyesen „… belterület 19 hrsz-
ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan elidegenítésének nyilvános pályázat keretében történő ismételt 
meghirdetéséről, …”.  
A határozati javaslat utolsó mondata „… javaslatát terjessze a közgyűlés 2011. decemberi ülése elé.” 
helyesen, a pályázati kiírás szövegének megfelelően:  „… javaslatát terjessze a közgyűlés 2011. novemberi 
ülése elé.”     
Pályázati kiírás II. A pályázat elbírálásának szempontjai 2): „… és az ingatlan-nyilvántartásra bejegyzésre 
megajánló pályázó.” Utolsó két szó törlésével válik a mondat értelmessé, helyesen: „… és az ingatlan-
nyilvántartásra bejegyzésre.” 
 
Lacsny Péter: 
További kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatait és rendelet-
tervezetét. A bizottság az I. határozati javaslatot 4 igen szavazattal, a II. rendelet-tervezetet 4 igen 
szavazattal, a III. határozati javaslatot 4 igen szavazattal, a IV. határozati javaslatot 4 igen szavazattal 
egyhangúan támogatta.   

- . - 
 

8. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása módosításának 
jóváhagyására 
 
Az előterjesztés még nem készült el, mivel a Társulási Tanács szeptember 7-én fogja tárgyalni az anyagot, 
ezért a bizottság levette napirendjéről. 
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9. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához 
való csatlakozásra 
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 
Lacsny Péter: 
Van-e kiegészítés, kérdés? 
 
Zsolnai Béla: 
Még mindig nem került kiírásra a Bursa Hungarica pályázat. Felhatalmazást kér a bizottságtól, hogy 
amennyiben megjelenik, az adminisztrációs munkában részt venne, engedélyezze. 
 
Lacsny Péter: 
További hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátotta a felvetést, melyet a bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúan támogatott. 
 

10.  Egyebek 
 

Bácskai Katalin: 
A közgyűlés előtt a társulási megállapodással kapcsolatos napirendet szükséges lesz a bizottságnak 
megtárgyalni. A meghívó és az előterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Szandai József dr. Barta László 
 a bizottság elnöke megyei főjegyző 
 
 


