
 Ikt.sz.: 43-21/2014.  
 

Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. 
november 18-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő ülésén.  
 

Jelen vannak:  Meló Ferenc a bizottság elnöke, Borenszki Ervin, Czagáné Tamás Tünde Éva, 
Cseresznyés István, Dudás Vilmos, dr. Egyed Ferdinánd, Varga Béla Csaba 

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

Meló Ferenc: 
Köszönti a megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 bizottsági tagból 
7 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Dudás Vilmos bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 6 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
Indítványozza, hogy a bizottság az l. napirendi pontot a az egyebek napirendi pont előtt tárgyalja meg 
valamint az előterjesztő indítványozza, hogy a 4. napirendi pontot vegyék le a mai ülés napirendjéről. 
Kéri, aki a módosított napirendi pontok tárgyalásával egyetért, szavazzon. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályozottsága, a szabályzatban előírtak 

gyakorlati alkalmazása, a hivatal által bonyolított céljelleggel nyújtott támogatások 
szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László, főjegyző 

 
2 Javaslat Nógrád megye címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálására 
 Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 
3. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására  

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
4 Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által 

aláírt, baráti tartomány- megyei kapcsolatok tárgyában született megállapodás jóváhagyására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
6. Javaslat alapítványnak történő forrás átadás módosítására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
7. Vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele 
 Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke  
 (Szóbeli előterjesztés) 
 
8.    Egyebek 
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1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályozottsága, a szabályzatban 
előírtak gyakorlati alkalmazása, a hivatal által bonyolított céljelleggel nyújtott támogatások 
szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul vétele 
Előterjesztő: dr. Barta László, főjegyző 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi főjegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Kiegészítés nem volt. Megkérdezi a 
bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat; kiegészítés a napirendi ponthoz nem volt. Szavazásra 
bocsátja a nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályozottsága, a szabályzatban előírtak 
gyakorlati alkalmazása, a hivatal által bonyolított céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerűsége 
ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul vételéről szóló határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 
igen egyhangú szavazattal támogatott és a következő határozatot hozta: 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
6/2014. (XI.18.) PÜB. Tárgy: a nemzetiségi önkormányzatok műkö-

désének szabályozottsága, a szabályzatban 
előírtak gyakorlati alkalmazása, a hivatal által 
bonyolított céljelleggel nyújtott támogatások 
szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelen-
tés tudomásul vételére 

 
 

HATÁROZATA 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 626-2/2014. 
iktatószámú jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag 
tudomásul veszi.  
A Bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy a 2015. évi ellenőrzési terv előkészítése során vegye figyelembe 
a 2014. évi ellenőrzések tapasztalatait. 
Határidő: 2014. december 20. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. november 18.             Meló Ferenc   

            a bizottság elnöke s.k. 
 
( A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
2. Javaslat Nógrád megye címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálására 

Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt.  
Szavazásra bocsátja Nógrád megye címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
7/2014. (XI.18.) PÜB. Tárgy: Címerhasználat iránti kérelem elbírá-

lása 
  

 
HATÁROZATA 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) Gabora János (lakcíme: 3100 Salgótarján, Munkácsy út 2. fsz. 4.) által 
benyújtott kérelem alapján engedélyezi a megyei címernek a XXIII. Gabora Gála alkalmából 5000 
példányban megjelenő szóróanyagon történő használatát. 
A címerhasználat az engedély kiadásától 2015. január 10. napjáig érvényes, a névhasználatért 
felelős személy neve: Gabora János. 
 
A határozat ellen a kérelmező a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel 
élhet a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A 
Bizottság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a határidő jogvesztő. 
 

INDOKOLÁS 
 
Gabora János azzal a kéréssel fordult a Bizottsághoz, hogy biztosítsa részére a megyei címer 
használatát. A címerhasználat engedélyezését a XXIII. Gabora Gála alkalmából 5000 példányban 
megjelenő szóróanyagon történő felhasználás céljából kérte.  
 
Nógrád Megye Közgyűlésének Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok 
használatáról, valamint a „Nógrád” név felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. 
(VI.27.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. §-a értelmében a megyei önkormányzat 
jelképeit a Bizottságához benyújtott írásbeli kérelem alapján kiadott át nem ruházható engedély 
alapján lehet felhasználni, illetve használni. A Bizottsághoz a kérelmet az erre a célra 
rendszeresített űrlapon kell benyújtani.  
A Bizottság a kérelmet megvizsgálta és a hivatkozott közgyűlési rendelet szakaszait szem előtt 
tartva, valamint a jelképhasználat céljára tekintettel a rendelkező rész szerint döntött.  
 
A Bizottság a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet 1/a. mellékletének 17. pontja alapján jogosult eljárni. 
 

Salgótarján, 2014. november 18. 
                                                                                                                          
                                                                                                        Meló Ferenc   

  a bizottság elnöke s.k. 
 
 
 
3. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi főjegyző urat, hogy az előterjesztő nevében kíván-e kiegészítést tenni. Átadja a szót. 
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dr. Barta László: 
Az elmúlt közgyűlésen megalkotott rendelet kihirdetését követően észlelték, hogy a rendelet címében 
elírás történt, ezért célszerűnek tartja ennek javítását, egyebekben semmilyen más változtatást nem 
tartalmaz az előterjesztés. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem volt. 
Szavazásra bocsátja a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a 
bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatott. 
 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

Meló Ferenc: 
Megkérdezi főjegyző urat, hogy az előterjesztő nevében kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Átadja a 
szót. 
 
dr. Barta László: 
Több éve jól működik együtt a megyei közgyűlés a területi nemzetiségi önkormányzatokkal. A 
benyújtott határozati javaslatok megtárgyalására azért van szükség, mert egyrészt változott a területi 
nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek személye, másrészt a közelmúltban több jogszabályváltozás 
is történt. A nemzetiségi önkormányzatok elnökei, képviselői megfelelőnek ítélik az együttműködést a 
megyei önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között, továbbá elégedettek a hivatal 
feladatellátásával is. A két nemzetiségi önkormányzat tekintetében a hivatalnak ugyanolyan feladatai 
vannak, mint a megyei közgyűlés esetében. Kéri, hogy támogassák az előterjesztést. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Átadja a 
szót dr. Egyed Ferdinánd képviselőtársának. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Gratulál elnök úrnak és támogatásáról biztosítja. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy elnöke a 
Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, tagja az Országos Szlovák Önkormányzatnak és 
két cikluson keresztül tagja volt a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak is. A 
tegnapi napon tartotta ülését Vanyarcon a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, ahol 
közmeghallgatást is tartottak. Ennek kapcsán tárgyalta testület a megállapodásokat, mellyel 
kapcsolatban két észrevételt tettek. Az egyik, hogy ingyenes használati jogot biztosít 16 órában a 
megyei szlovák önkormányzat részére egy irodahelyiségben, melyet már korábban sem igényeltek, 
emellett korábban is kérték a megyei önkormányzattól, hogy támogassa a testületet, azonban ez nem 
járt sikerrel. A másik, ami a tegnapi ülésen is felvetődött, hogy a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat az üléseit szlovák nyelven kívánja tartani. Ezt korábban is szerették volna, de akkor az 
önkormányzat nem tudta ezt biztosítani. Még a közgyűlés előtt a megyei szlovák nemzetiségi 
önkormányzat új elnöke és elnökhelyettese meg fogja keresni a megyei közgyűlés elnökét ebben a 
témában. Úgy tudja, hogy Legénden az önkormányzat ezt meg tudja valósítani. Információja szerint a 
megítélt feladatalapú támogatási összeg akkor magasabb, ha szlovák nyelven is elkészítik a 
jegyzőkönyveket. Akkor pedig kötelességük ezt megoldani. Fontosnak tartja, hogy a Nógrád Megyei 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos ülési nyelve a szlovák legyen, és szlovák nyelvű 
jegyzőkönyv készüljön; ehhez kérik elnök úr és főjegyző úr támogatását.  
 



5 

 

Meló Ferenc: 
Képviselő úr felvetésének anyagi vonzatai vannak, ezért megkéri főjegyző urat reagáljon az 
elhangzottakra. 
 
dr. Barta László: 
A irodahasználat biztosítását a jogszabály kötelezően előírja, ezért tartalmazza a megállapodás. A 
tegnapi ülésen született egy döntés, amelyben azt kérték, hogy a hivatal egyeztessen a törvényességi 
felügyelettel illetve az EMMI megfelelő részlegével a szlovák nyelvhasználattal és dokumentációk 
előkészítésével kapcsolatban. Ebben a témában a megyei közgyűlés elnökével szintén egyeztetni 
szükséges, mivel ezt egy ,,plusz” személyi feltétel biztosításával lehet megoldani. Ez a téma négy 
évvel ezelőtt is felvetődött, és akkor is elhangzott, hogy a szaknyelvet nem biztos, hogy a képviselők 
beszélik. A hivatal dolga a mindenkori ülésekről a hiteles jegyzőkönyv elkészítése. Nem csak a 
tolmácsolás kérdése vetődik fel, hanem azután a dokumentáció közhitelessé tétele is. Jelezni fogja a 
közgyűlés elnökének az itt felvetetteket. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Az aggályok felvetődtek négy évvel ezelőtt is, de akkor azért nem valósult meg, mivel részükről a 
megvalósításhoz nem volt kapacitásuk. Most ha nem sikerül plusz létszámot kapni, aki ezt a 
tevékenységet elvégezné, ezt most saját maguk is meg tudják oldani, mivel változott a személyi 
feltétel. Az országos szlovák üléseken is szlovákul beszélnek.  
 
Borenszki Ervin: 
Ha egy olyan kis település, mint Legénd meg tudja ezt ,,oldani”, akkor ezt meg kellene itt is ,,oldani”, 
minden segítséget megadva. Természetesen ennek anyagi vonzata is van, ha másképpen nem, akkor 
akár előfinanszírozással is meglehetne valósítani. 
 
Meló Ferenc: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodásokra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal 
támogatott. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodásokra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 1 tartózkodás mellett 
támogatott. 

 
 

5. Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által 
aláírt, baráti tartomány-megyei kapcsolatok tárgyában született megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

Meló Ferenc: 
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. Átadja 
a szót Borenszki Ervin képviselőtársának. 
 
Borenszki Ervin: 
Kicsit magyartalannak tartja a szövegezést, de mindemellett üdvözli az együttműködést, szeretné majd 
látni a későbbiekben ennek a kézzelfogható eredményét. Ebben kéri Varga Béla képviselőtársa 
segítségét is. 
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Varga Béla Csaba: 
Nagyon fontos lenne, hogy belátható időn belül ennek a kapcsolatnak kézzelfogható eredménye 
legyen. Személyesen is jelen volt a delegáció egész napos látogatásán, nagyon ígéretesek az első 
kapcsolatfelvételek. 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi van-e további észrevétel, javaslat. Nem volt. Szavazásra bocsátja a Kínai Népköztársaság 
Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által aláírt, baráti tartomány-megyei 
kapcsolatok tárgyában született megállapodás jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatott. 

 
6. Javaslat alapítványnak történő forrás átadás módosítására  

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, felvetése. Nem volt. Szavazásra bocsátja az alapítványnak 
történő forrás átadás módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen 
egyhangú szavazattal támogatott. 
 
7. Vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele 
    Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 
Meló Ferenc: 
Mindenki megkapta a vagyonnyilatkozatra vonatkozó nyomtatványokat és kitöltési útmutatót. Ez 
alapján mindenkinek eleget kellett tennie kötelezettségének. Egy képviselőtársunk vagyonnyilatkozata 
még nem érkezett meg. Javasolja, hogy kezdjék el a vizsgálatot. 
 
dr. Molnár Kinga: 
Röviden ismerteti a vizsgálat menetét. 
 
Meló Ferenc 
Jelzi a bizottságnak, hogy egy vagyonnyilatkozatot nem a megfelelő nyomtatványon adtak be. Az a 
javaslata, hogy közgyűlés előtt tartson a bizottság egy ülést, és akkor ismételten megvizsgálják a 
helyesen kitöltött vagyonnyilatkozatot. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat számba vette 
és megállapítja, hogy 14 képviselő a törvényben előírt módon nyújtotta be vagyonnyilatkozatát, 
melyhez 23 db. hozzátartozói vagyonnyilatkozatot csatoltak, és l képviselőtárs nem a megfelelő 
nyomtatványon nyújtotta be vagyonnyilatkozatát, ezért november 26-áig szabnak határidőt a leadásra. 
Szavazásra bocsájtja, a képviselői vagyonnyilatkozatok felülvizsgálatára és nyilvántartásba vételére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

 
8/2014. (XI.18.) PÜB. Tárgy: Vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata 

és nyilvántartásba vétele 
  

 
HATÁROZATA 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: 
bizottság) – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) 
bekezdése és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelete 1/a. 



7 

 

mellékletének 27. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat 
képviselőinek és azok hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatával kapcsolatban – a jelen ülésen vizsgált 
dokumentumok alapján – az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat számba vette és megállapítja, hogy 14 képviselő      
    a jogszabályban előírt formanyomtatványon nyújtotta be vagyonnyilatkozatát, melyhez összesen 23  
    db hozzátartozói vagyonnyilatkozatot  csatoltak. 
 
2. A bizottság megállapítja, hogy l képviselő nem a jogszabályban előírt formanyomtatványon   

nyújtotta be képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatait. A bizottság utasítja elnökét, hogy a 
határozat megküldése útján értesítse az érintettet arról, hogy 2014. november 26-ig nyújthatja be 
vagyonnyilatkozatát. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 
3. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonnyilatkozatok biztonságos tárolásáról       
    és a vonatkozó rendelkezések szerint a nyilvánosság biztosításáról. 
    Határidő: folyamatos  
    Felelős: dr. Barta László főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. november 18. 
                                                                                                                          
                                                                                                        Meló Ferenc   

a bizottság elnöke s.k. 
 
8. Egyebek 
 
Meló Ferenc 
Megkérdezi van-e észrevétel, javaslat. Nem volt. Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 

Dudás Vilmos 
bizottsági tag 

Meló Ferenc 
a bizottság elnöke 

 
 

 


