
 
Ikt.sz.: 43-13/2014.  

 
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 
26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

Jelen vannak:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke, Dudás Vilmos, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, Tisza 
Attila 

 dr. Barta László, főjegyző 
 dr. László Tünde, a hivatal munkatársa  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 
 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti a megjelenteket.  Külön köszönti Fehér Katalint, aki a Nógrád Megyei Autósport Egyesület 
képviseletében érkezett az ülésre. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 6 bizottsági 
tagból 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 6 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
1. Javaslat Nógrád Név használatára vonatkozó kérelem elbírálására 

Előterjesztő:  
 

2. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 
2012-2014. években végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett 
tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
5. Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2010-2011. években 

végzett tevékenységéről 
Előterjesztők: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. május 1-jétől 2014. április 
30-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára  
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző  
 

7. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
8. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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9. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi I. féléves munkájáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
12. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 
13. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 (Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre.) 
 
 
1. Javaslat Nógrád Név használatára vonatkozó kérelem elbírálására 

Előterjesztő: 
 

Lacsny Péter: 
Javasolja a Nógrád név használatának engedélyezését. Megkérdezi Fehér Katalint van-e szóbeli 
hozzászólása. 
 
Fehér Katalin: 
Röviden bemutatja az Egyesületet, tevékenységét.   
   
Lacsny Péter 
Felhívja az egyesület figyelmét, hogy a környezetvédelmi szempontokat maximálisan vegyék 
figyelembe, versenyek tekintetében a biztonsági intézkedések legyenek az elsődlegesek. Megkérdezi a 
bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat. Nem volt. Szavazásra bocsátja a Nógrád Név használatára 
vonatkozó kérelmet, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal engedélyezett. 

 
2. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

2012-2014. években végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 

Lacsny Péter: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni. Szóbeli kiegészítés nem 
volt. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem 
volt. Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsága 2012-2014. években végzett tevékenységének jóváhagyására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás) 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a hivatal munkatársait az előterjesztő nevében kíván-e valaki kiegészítést tenni. 
Kiegészítés nem volt. 
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Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. 
számú módosítása) vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, l 
tartózkodás mellet támogatott.  
 
4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett 

tevékenységéről 
    Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi főjegyző urat kíván-e hozzászólni a napirendi ponthoz. Átadja a szót.   
 
dr. Barta László: 
Sajátságos a beszámoló a tekintetben, hogy van egy 201l. év végéig tartó időszak, és egy 2012. január 
l-től induló időszak. Ez a szűklétszámú apparátus látja el mind a bizottságok, mind a közgyűlés 
feladatait, akik jól felkészült munkavállalók, ami elengedhetetlen és talán a munkák eredménye is ezt 
tükrözi. Támogatja azon munkavállalókat akik, akár továbbképzés, akár felsőfokú továbbtanulást 
terveznek. Költségvetéssel kapcsolatban annyit szeretne hozzáfűzni, hogy ha marad a korábbi állami 
támogatás mértéke, akkor az veszélyeztetni fogja a személyi állományt, amely a jelenlegi és jövőbeni 
feladatokhoz szükséges lenne. Mindenképpen szükség lenne plusz  forrásokra.  Elkészült egy levél-
tervezet, melyet elnök úr el fog juttatni a Varga miniszter úrnak, hogy vizsgálják fölül az 
önkormányzat jövő évi állami támogatását és lehetőség szerint emeljék meg a támogatás összegét. 
Bízik benne, hogy ennek pozitív eredménye lesz. 
 
Lacsny Péter: 
Egyetért az elhangzottakkal. A hivatal által végzet munka ezen időszak alatt elismerésre méltó, a 
továbbiakhoz is jó munkát kíván. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
pontoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett 
tevékenységéről szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal 
támogatott. 
 
4. Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2010 – 2011. években    
    végzett  tevékenységéről 
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja Beszámoló a megyei önkormányzat közgyűlésének bizottságai 2010-2011. 
években végzett tevékenységéről szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú 
szavazattal támogatott. 
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. május 1-jétől 2014. április  
    30-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára  
    Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek, kérdése, észrevétele, javaslata. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Javaslat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. május l-jétől 2014. 
április 30-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 
6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
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6. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének            
    elfogadására 
    Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek, kérdése, észrevétele, javaslata. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi 
Tervének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú 
szavazattal támogatott. 
 
7. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének  
    meghatározására 
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek, kérdése, észrevétele, javaslata. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
8. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Három határozati javaslatról kellene szavazni. Az első a Gyermekekért Alapítvány Pásztó részére 25 e 
Ft –os támogatás odaítélése. Megkérdezi van-e valakinek, kérdése, észrevétele. Nem volt. Szavazásra 
bocsátja a Gyermekekért Alapítvány Pásztó részére 25 e Ft-os támogatás forrásátadására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
A második a Magyargéc Tehetséges Gyermekekért Alapítvány részére 20 e Ft-os támogatás 
odaítélése. Megkérdezi, van-e valakinek, javaslata, hozzászólása. Nem volt. Szavazásra bocsátja a 
Magyargéc Tehetséges Gyermekekért Alapítvány részére 20 e Ft-os támogatás forrásátadására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
A harmadik a …. S Jazz Kultúráért Alapítvány rendezvényének 75 e Ft-os támogatás odaítélése. 
Megkérdezi van-e valakinek, javaslata, hozzászólása. Nem volt. Szavazásra bocsátja a S Jazz 
Kultúráért Alapítvány részére 75 e Ft-os támogatás forrásátadására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
9. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi I. féléves munkájáról  
    Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság számára javaslata lenne, hogy a Tereskei középkori 
Templom és a feltárt középkori freskói is kerüljenek be az értéktárba. Megkérdezi van-e 
valakinek, észrevétele, javaslata. Nem volt. Szavazásra bocsátja a Beszámoló a Nógrád 
Megyei Értéktár Bizottság 2014. I. féléves munkájára vonatkozó határozati javaslatot, melyet 
a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
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10. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására 
      Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Nem volt. Szavazásra bocsátja a Javaslat a 
megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
 
11. Egyebek 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, felvetése. Átadja a szót dr. Rozgonyi Józsefnek. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Azt észrevételezi, hogy az ülésen beszámoltak a bizottságok, a hivatal, de hiányolja, hogy  a közgyűlés 
beszámolóját nem találta, holott a korábbi gyakorlat szerint a közgyűlés beszámolója is szerepelt 
mindig. 
 
dr. Barta László: 
Tolmácsolni fogja elnök úr felé, hogy a szeptemberi ülésen ha esetleg nem szerepelne, akkor vegyék 
fel a megtárgyalandó napirendek közé. 
 
Lacsny Péter 
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, zárt ülés keretében folytatja munkáját a bizottság. 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 

 


