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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági, Pénzügyi Ellenőrző, Ügyrendi És Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. 
december 15-ei, a Megyeháza I. emeleti Nagytermében tartott ülésén.  
 
Jelen vannak:   
A Gazdasági Bizottság részéről: Szandai József, a bizottság elnöke, Lacsny Péter, a bizottság alelnöke, 
Borenszki Ervin tag, Varga Mihály tag, dr. Czuczi János külső Varga Krisztina tag. 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke, Zsiga Tamás 
alelnök, Látkóczki Bálint, Lacsny Péter tagok, Molnár Sándor, Batta Jánosné külső tagok.  
Az Ügyrendi Bizottság részéről: Tisza Attila elnök, Palotai Szilárd alelnök, Reviczki László külső tag  
A Humánszolgáltatási Bizottság részéről: Meló Ferenc elnök, Dudás Vilmos alelnök, Látkóczki 
Bálint, Tisza Attila, Gácsi Péter tagok, Várszegi István, Tóth Zoltán külső tagok. Tóth Zoltán a 
kezdési idő csúszása miatt az ülés megkezdése előtt, egyéb elfoglaltságaira hivatkozva távozott. 
A bizottságok jelenléti ívei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
A meghívottak részéről jelen volt: 
Dr. Bercsényi Lajos, a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa 
 
A hivatal részéről jelen volt: 
Bácskai Katalin referens, dr. Barta László megyei főjegyző, dr. Horváth Zoltán főosztályvezető-
helyettes, Szőllősiné Telek Ildikó referens, Vágvölgyiné dr. Bene Orsolya referens, dr. Juhász Kinga 
referns, dr. Sárközi Judit kiemelt jogtanács, Kristályné Nívelt Ágota a hivatal dolgozója.  
 
Szandai József levezető elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Kéri a bizottságok tagjait, 
hogy a határozatképesség megállapítására jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a 
Gazdasági Bizottság 5 fővel, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 fővel, az Ügyrendi Bizottság 3 fővel, a 
Humánszolgáltatási Bizottság 6 fővel van jelen, így valamennyi bizottság határozatképes. A Szent 
Lázár Megyei Kórház beszámolójának kiegészítését a Humánszolgáltatási Bizottság, továbbá a 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását a Gazdasági Bizottság 
önállóan tárgyalja meg. Kéri, hogy a bizottsági ülés előtt kiosztott, a meghívóban még nem szereplő 
napirendet az együttes ülés napirendi pontjai közé vegyék fel és tárgyalják meg. Más javaslat, 
kiegészítés nincs, szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a Gazdasági Bizottság 6 igen, a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, az Ügyrendi Bizottság 3 igen, a Humánszolgáltatási Bizottság 
6 igen szavazattal egyhangúan elfogadott.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
2. Jelentés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzat intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 
törvényből fakadó feladatok időarányos végrehajtásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló 
megállapodásokra 

 
4. Javaslat  

a 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja,  
a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. határozat 
végrehajtására vonatkozó intézkedések jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
    dr. Barta László, megyei főjegyző 

A Gazdasági Bizottság önálló napirendi pontja: 
 
Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 

A Humánszolgáltatási Bizottság önálló napirendi pontja: 
 
Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további 
feladatokra 
Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 
 
Palotai Szilárd kérése a bizottságok és a hivatal felé, hogy a meghívóban szereplő kezdési időt tartsák 
be. 
 
Szandai József kéri dr. Barta László megyei főjegyző reagálását a felvetésre.  
 
Dr. Barta László megyei főjegyző egyetért a képviselővel, elnézést kér a késésért, a kiosztott anyagok 
választ adnak a kezdési időpont csúszására. A konszolidációs törvény kapcsán a hollőkői ingatlanok és 
a Bányamúzeum anyagának véglegesítése az elmúlt percekben történt meg. A felek éjszakába nyúlóan 
tárgyalták, a döntést reggel kellett végleges formába önteni. Amennyiben most nem sikerülne 
megtárgyalni az előterjesztéséket, akkor újabb bizottsági ülésekre és közgyűlésre lenne szükség, ezért 
kéri a bizottsági tagok megértését. 

Napirend: 
 
1. Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére 
 

Dr. Barta László elmondja, hogy egyoldalas kiegészítés került kiosztásra a napirendhez, amely a 
lakástámogatási rendelet módosításait foglalja magába. 
 
Szandai József megkérdezi a bizottságok tagjait, van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Nincs, 
szavazás következik a kiegészítéssel. A Gazdasági Bizottság 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan, a Humánszolgáltatási Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 
tartózkodással támogatja, az Ügyrendi Bizottság 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodással nem támogatja 
a rendelet-tervezetet.  
 

2. Jelentés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvényb ől fakadó feladatok időarányos végrehajtásáról 
 
Szandai József felkéri dr. Barta László megyei főjegyzőt, ha van kiegészítése, tegye meg.  
 



 3

Dr. Barta László ismerteti, hogy az anyag, mely az elnöki jelentéssel együtt ment ki, és az elmúlt 
hónapokban elvégzett munkát időrendi sorrendben tartalmazza.  
 
Szandai József megköszöni a kiegészítést. További kérdés, észrevétel nincs, szavazás következik: 
A Gazdasági Bizottság 5 igen, 1 nem, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal 
támogatja, a Humánszolgáltatási Bizottság 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodással, az Ügyrendi 
Bizottság 1 igen, 1 nem, 1 tartózkodással nem támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló 
megállapodásokra 
 
Szandai József felkéri dr. Barta László megyei főjegyzőt, ha van kiegészítése, tegye meg.  
 
Dr. Barta László: Több hetes, hónapos előkészítő munka alapján terjeszti be a döntési 
javaslatokat a megyei önkormányzat konszolidációja alapján jelölve ki a feladatokat. A 258/2011-
es Korm. rendelet szól a részletekről, mely december 7-én, a bizottsági ülések után jelent meg. 
Összefoglalva: 2012. január 1-jétől az egészségügyi feladatokat a Magyar Állam látja el, a 
megállapodást a közgyűlés előtt ismerteti. A jelenleg önkormányzati tulajdonban álló 3 ingatlan (2 
kórházi terület és helikopter leszálló), végrendelet útján egy lakás, valamint minden ingó vagyoni 
eszköz átadását indítványozza az előterjesztés a GYEMSZI-nek (a megállapodás tartalmazza az 
Alapító Okiratot, dokumentációkat, gépek, eszközök tételes felsorolását). A kórházon kívüli 
intézmények, azok alkalmazottai jogutódlással az új intézményfenntartó központhoz kerülnek. Az 
intézményvezetők esetében új pályázati kiírás szükséges 2012. március 31-i határidővel. Az 
intézmények által használt ingatlanok teljes köre az állam tulajdonába kerül az ingóságokkal 
együtt. Kiemeli: a Megyeháza épülete is állami tulajdonba kerül, kivéve az I. emelet bal oldali 
irodáit (14 db), és a titkárságot. Ingyenes használatra jogosult az önkormányzat a Hadady-Hargitai 
terem, a szerver-szoba, az alagsori teremgarázsban 4 hely 4 db személygépkocsinak, az épület 
előtti főparkolóban 3 hely, az udvari és a Meredek úti parkolóban 5-5 hely, valamint a tervtár 
tekintetében. Közös használatba kerül az iktató + irattár a pincében, a stúdió, a szerverszoba. Ezen 
helyiségek után nem kívánnak közös költséget fizetni. Önkormányzati tulajdonban maradna a 
pásztói területi iroda. Gazdasági társaság tekintetében az ÉMIG üzletrész megtartását kérték a 
Kormányhivataltól. A leltárak elkészültek, melyek a megállapodás részét képezik. Az informatikai 
háttér, a közbeszerzés során szerzett eszközök tulajdona, a hordozható számítógépek is 
maradnának az önkormányzatnál. A hivatali 70 státuszból 45 státusz kerül az új 
intézményfenntartóhoz 41 munkatárssal, 4 üres álláshellyel. Az önkormányzatnál 25 státusz 
marad, ebből ténylegesen 20 fő a vezetőkkel együtt. Jelen állás szerint minden munkatársnak 
biztosított lesz a munkahelye 2012. január 1-jétől. Megosztásra kerül a lakásalap is: 12 M Ft van a 
kórház részére kiosztva, a többi intézménynél 20 M Ft a hivatallal együtt. Az önkormányzatnál 
maradó munkatársaknak néhány százezer Ft a felhasznált összeg. Kb. 8 M Ft-os keret maradt 
felhasználatlanul, ebből 2,85 M Ft marad a  megyei önkormányzatnak.  
 
Szandai József: további kérdés, észrevétel, javaslat nincs, szavazás következik.  
Az I. határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság 5 igen, 1 nem, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
4 igen, 2 nem szavazattal, a Humánszolgáltatási Bizottság 4 igen, 2 nem, az Ügyrendi Bizottság 
2 igen, 1 nem, 0 tartózkodással támogatja.  
A II. határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság 5 igen, 1 nem, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
4 igen, 2 nem szavazattal támogatja, a Humánszolgáltatási Bizottság 4 igen, 1 nem, (1 fő nem 
szavazott), az Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal támogatja.   

 
Az Ügyrendi Bizottság befejezte, a Humánszolgáltatási Bizottság pedig önállóan folytatja munkáját, 
így a tagok távoztak az ülésről. Szandai József kéri a Gazdasági, valamint a Pénzügyi Ellenőrző 
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Bizottságok tagjait, jelezzék ittlétüket. Megállapítja, hogy a Gazdasági Bizottság 6 fővel, a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság 5 fővel folytatja munkáját.  

 
4. Javaslat      

a 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja,  
a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. határozat 
végrehajtására vonatkozó intézkedések jóváhagyására 

 
Szandai József felkéri dr. Barta László megyei főjegyzőt, tegye meg kiegészítését a napirenddel 
kapcsolatban. 
 
Dr. Barta László: Cél, hogy a települési önkormányzatok tulajdonában maradjanak a közösen 
felújított, hasznosított ingatlanok, így a Bányamúzeum földalatti és földfeletti része Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerüljön át. (Az ülés napjára alakult ki a 
kiosztott javaslat.) Jogszerű, törvényi lehetőség van arra, hogy együttes akaratnyilatkozattal a 
településekhez tartozzanak. A közgyűlésnek dönteni kell arról, hogy január 15-étől a tényleges 
vagyonátruházási szerződés megköttessen-e. Ez az anyag szándéknyilatkozat. A már beadott, 
elnyert pályázatok miatt is szükséges lenne, hogy a településekhez kerüljenek át az ingatlanok. 
Amennyiben a közgyűlés elfogadja, akkor már másnap aláírásra kerülne a megállapodás.  
 
Szandai József további kérdés, észrevétel, javaslat nincs, szavazás következik.  
Az I. határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúan  támogatja.  
A II. határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság 6 igen, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen  
szavazattal egyhangúan támogatja.   
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság befejezte munkáját, távozott az ülésről. A Gazdasági Bizottság 
folytatja munkáját. 

 
5. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. 

rendelet módosítására 
 
Szandai József felkéri dr. Ottmárné Fáklya Beátát, amennyiben van, tegye meg kiegészítését. 
 
Dr. Ottmárné Fáklya Beáta: nincs kiegészítése. Ismerteti a tagokkal, hogy az ügyvezető igazgató 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta megvárni a napirend tárgyalásának idejét. 
 
Szandai József megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, javaslat nincs, szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodással támogatott. 
 

Szandai József megköszöni a részvételt, az ülést lezárja. 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság tagjai az együttes ülésről kivonulva folytatják a bizottság munkáját. A 
Bizottság határozatképességének megállapítása ismételten megtörténik. Jelen van 5 fő. 
 
Megtárgyalásra kerül az alábbi napirendi pont kiegészítése: 
 
Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további 
feladatokra. 
Előterjesztő: dr. Bercsényi Lajos, az intézmény főigazgatója 
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Dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr tájékoztatja a bizottságot, miért is kellett kiegészítéssel élnie a 
december 6-ai bizottsági ülésen már megtárgyalt beszámolóval kapcsolatban. Az elmúlt napokban 
olyan új információk jutottak birtokába, melyeket feltétlenül meg kíván osztani a bizottság tagjaival. 
Tárgyalásokat folytattak a GYEMSZI képviselőivel, és azok a félelmek, melyektől korábban tartottak, 
nevezetesen a kórház struktúrájának átszervezése és az ágyszámok, esetleg osztályok leépítése, 
alaptalannak bizonyult. A tárgyalások során nemhogy a kórház kapacitásának csökkentéséről nem volt 
szó, de ígéretet kaptak esetleges bővítési lehetőségekre, szükség esetén új osztályok nyitására is. 
 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
 
A bizottság a kiegészítésben foglaltakat 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Szandai József 
 a Gazdasági Bizottság elnöke  
 
 
 
 dr. Rozgonyi József 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 
 
 
 
 Tisza Attila 
 az Ügyrendi Bizottság elnöke 
 
 
 
 Meló Ferenc dr. Barta László 
a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke  megyei főjegyző 
 


