
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

2. sz.  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Nagytermében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János, Kriston Péter, a közgyűlés alelnökei, Babják 
Andrea, Baranyai Béla, Beck Pál, Bíró Márk, Csach Gábor, Dudás Vilmos, dr. Egyed Ferdinánd, Fazekas 
János, Horváth Tibor, Jónás Gábor, Kolosi Tibor, Kovács Gábor (Bgy.), Kovács Gábor (St.), Kőszeginé 
Kárpáti Mónika, Látkóczki Bálint, Lenkey Gábor, Melo Ferenc, Molnár Katalin, Molnár Zoltán, Nagy Attila, 
Percsina Norbert, Reviczki László, dr. Rozgonyi József, Sisák Imre, Szabó Csaba, Szandai József, Tisza 
Attila, Tomka István, Varga Krisztina, Várszegi István, Velenczei Norbert, Zsédely Lajos közgyűlési tagok, 
dr. Barta László főjegyző, dr. Kalocsai Péter aljegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Az ülésről távol maradt: Varga Béla, Grenács Ágnes, dr. Márton József, Reviczki László, Szomora Szilárd 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, a testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a közgyűlés tagjai 
közül 32 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
Kéri, hogy a testület a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, kiegészítés nincs. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendet 33 igen szavazattal elfogadta. (A 
szavazást követően a testület létszáma 35 főre változott.)   
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság, valamint a négy országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására 
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
2. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 

eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására (VII. sz. módosítás) 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás)  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott gyermekvédelmi intézmények férőhelyeinek 
optimalizálására, a felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthon kiváltásához szükséges intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi 
térítési díjak megállapítására  
Előterjesztő: Sisák Imre, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
10. Jelentés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek működési tapasztalatairól, 

illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról  
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 

11. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére [A Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítésére; a Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút létesítéséhez hozzájárulás kiadására és 
szükséges telekhatár rendezésének elvégzésére] 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

12. Jelentés a címzett támogatással megvalósult 150 férőhelyes idősek otthona beruházás lezárásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
13. Tájékoztató a 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról, javaslat a 2010. évi 

ifjúságpolitikai cselekvési programra  
Előterjesztő: Velenczei Norbert, ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 

 
14. Beszámoló a 2009. évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek megvalósításáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
15. Beszámoló Nógrád megye középtávú (2004–2009) sportfejlesztési koncepciója végrehajtásáról, javaslat 

a 2010-2015. sportfejlesztési koncepcióra 
Előterjesztő: Kolosi Tibor, sporttanácsnok 
 

16. Javaslat az intézményvezetők prémiumfeladatainak meghatározására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

17. Tájékoztató a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

18. Javaslat az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) intézményvezetői feladatainak ellátásához 
szükséges pályázat kiírására  
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
19. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 

Bejelenti, hogy rátérnek a napirendi pontok megtárgyalására.  
 
1. Javaslat a Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztására 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
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Becsó Zsolt: 
Az érintettek írásban nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a személyüket érintő napirendi pont nyílt ülésen 
történő tárgyalásához.  
 
Megkérdezem a főjegyző urat, van-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése?  
 
dr. Barta László: 
 (Szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyvhöz csatolva).  
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a főjegyző úr tájékoztatóját. Jelzi az előterjesztésben leírtakhoz képest dr. Czudar Sándor 
lakcíme megváltozott, mely helyesen: Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 13. Megkérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Zsédely Lajos: 
Valóban nagyon fontos politikai eseménysorozat előtt áll az ország, országgyűlési képviselőket kell 
választani április 11-én és 25-én. Úgy gondolja, hogy támogatandó az a szisztéma, hogy a folytonosságot 
mindeképpen, mint elvet, érvényesítjük a választási bizottságok összetételében. Elmondja, hogy tapasztalata 
szerint ezek a választási bizottságok az elmúlt választások alatt bizonyították alkalmasságukat és 
becsületességüket, törvényesen jártak el. Egy kitétele volt a javaslathoz: Reznicsek úr a határozati 
javaslatban szereplő Sobienszki utca helyett a Sobieski utcában lakik. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs.  A bizottságok tagjaira, illetve póttagjaira vonatkozó javaslatok egyenként 
történő szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a testület dr. Adamkó Istvánt, dr. Bálintné Hübner 
Juditot, Petrás Lászlót 35-35 igen szavazattal a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság tagjává, 
dr. Molnár Arnoldot, dr. Bódis Pált 35-35 igen szavazattal a Nógrád Megyei Területi Választási 
Bizottság póttagjává; dr. Szénási Zsuzsannát, dr. Szabó Sándort, dr. Zsély Andrást 35-35 igen 
szavazattal az 1. számú salgótarjáni székhelyű Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjává, 
dr. Szomszéd Károlyt, dr. Diósiné Taracsák Juditot 35-35 igen szavazattal az 1. számú salgótarjáni 
székhelyű Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjává; Madlena Józsefet, Klimó Istvánt, 
Orosz Zoltánt 35-35 igen szavazattal a 2. sz. pásztói székhelyű Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság tagjává, Robotka Róbertet, Vámos Károlyt 35-35 igen szavazattal a 2. számú pásztói 
székhelyű Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjává; Reznicsek Lászlót, Horváth Tibort, 
Miskolczi Istvánnét 35-35 igen szavazattal a 3. számú szécsényi székhelyű Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjává, Domszky Györgyöt, Lantos Sándornét, 35-35 igen szavazattal a 3. számú 
szécsényi székhelyű Egyéni Választókerületi Választási Bizottság póttagjává; dr. Czudar Sándort, dr. 
Laczó Józsefet, Palik Ferencet 35-35 igen szavazattal a 4. számú balassagyarmati székhelyű Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság tagjává, Oroszlánné Mészáros Ágnest, Barna Lászlót 35-35 igen 
szavazattal a 4. számú balassagyarmati székhelyű Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
póttagjává választotta.  
 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat egészét, melyet a testület 35 igen szavazattal 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
  
12/2010. (II. 18.) Kgy. határozat: 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság 

 

 tagjának: 
 

 - dr. Adamkó István (3100 Salgótarján, Füleki u. 84.); 
 - dr. Bálintné Hübner Judit (3060 Pásztó, Mikszáth u. 8.); 
 - Petrás László (3170 Szécsény, Varsányi út 2/e.) 
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 póttagjának: 
 

 - dr. Molnár Arnold (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 137.) 
 - dr. Bódis Pál (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 9.) 
 

 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 1.sz., salgótarjáni székhelyű Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság 

 
 tagjának: 
 
 - dr. Szénási Zsuzsanna (3100 Salgótarján, Béke krt. 7.); 
 - dr. Szabó Sándor (3100 Salgótarján, Szerpentin út 43.); 
 - dr. Zsély András (3100 Salgótarján, Sebaji út 4.); 
 
 póttagjának: 
 

 - dr. Szomszéd Károly (3100 Salgótarján, Pécskő u. 9. 2.lh. I/3.); 
 - dr. Diósiné Taracsák Judit (3100 Salgótarján, Kercseg út 4.) 
 

 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 2.sz., pásztói székhelyű Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság 

 
 tagjának: 
 

 - Madlena József (3053 Ecseg, Arany J. u. 18.); 
 - Klimó István (3070 Bátonyterenye, Mikszáth u. 10.); 
 - Orosz Zoltán (3060 Pásztó, Tar L. u. 12.); 
 
 póttagjának: 
 

 - Robotka Róbert (3060 Pásztó, Munkácsy u. 2.); 
 - Vámos Károly (3070 Bátonyterenye, Lengyendi u. 80.) 
 
 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (3) 

bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 3.sz., szécsényi székhelyű Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság 

 
 tagjának: 
 
 - Reznicsek László (3170 Szécsény, Sobieski út 23.); 
 - Horváth Tibor (3170 Szécsény, Kiskert köz 1.); 
 - Miskolczi Istvánné (3170 Szécsény, Árpád út 32.); 
 
 póttagjának: 
 
 - Domszky György (3170 Szécsény, Szabadság út 25.); 
 - Lantos Sándorné (3170 Szécsény, Ságvári E. út 6.) 
 
 szám alatti lakosokat megválasztja. 
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5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 4.sz., balassagyarmati székhelyű Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság 

 

 tagjának: 
 

 - dr. Czudar Sándor (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 13.); 
 - dr. Laczó József (2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond u. 11. B.lh. IV/3.); 
 - Palik Ferenc (2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. I/5.); 
 

 póttagjának: 
 
 - Oroszlánné Mészáros Ágnes (2660 Balassagyarmat, Esze Tamás u. 2.); 
 - Barna László (2660 Balassagyarmat, Bem József u. 33.) 
 
 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
6. Amennyiben a Területi Választási Bizottság, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottságok tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból megszűnik, a póttagok 
megválasztásuk sorrendjében válnak  a választási bizottságok tagjává. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
7. A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok eskütételének 

megszervezéséről és a bizottságok névsorának a közgyűlés hivatalos lapjában történő közzétételéről. 
 Határidő: 2010. február 28. 
 Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
          
Becsó Zsolt: 
A testület nevében a megválasztott TVB és OEVB tagoknak gratulálok, munkájukhoz sok sikert kívánok.  
 
László Tünde: 
Tájékoztatást ad arról, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 28. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a területi és országos egyéni választókerületi választási bizottság tagjai a megyei 
közgyűlés elnöke előtt esküt tesznek. Azon bizottsági tagok, akiknek az eskütételére a mai napon nem kerül 
sor, egy későbbi időpontban teszik azt le. 

 
(Eskü szövege külön lapon) 

(Eskütételt követően) 
 
László Tünde: 
Felkéri Becsó Zsolt urat, a közgyűlés elnökét, valamint dr. Barta László megyei főjegyzőt, mint a Területi 
Választási Iroda vezetőjét az esküokmányok átadására.  
 

(Esküokmányok átadása) 
- . - 

 
2. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 

eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy az elnöki jelentés 5. oldalán ad tájékoztatást az ismét felszámolás alatt álló Salgótarjáni 
Öblösüveggyár muzeális értékű üvegtárgyainak sorsáról, a múzeumi letétbe vételre irányuló szándékunkról. 
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Az ülést megelőzően, az aulában ebből a jelentős – és valóban nagy értéket képviselő – anyagból láthattak a 
múzeum munkatársai által összeállított kiállítást, bemutatót.  
Az elnöki jelentés kiegészítése az ülés előtt került kiosztásra. Kéri, hogy a testület a kiegészítéssel együtt 
tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztést. 
 
Az ügyrendi és jogi bizottság megtárgyalta a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételét. Felkéri 
Dudás Vilmos urat, a bizottság alelnökét, adjon tájékoztatást az ülésen elhangzottakról.  
 
Dudás Vilmos: 
Tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy mind a 40 képviselő benyújtotta vagyonnyilatkozatát, melyek mind 
formailag, mind jogilag megfelelnek az előírásoknak, így valamennyi testületi tag gyakorolhatja képviselői 
jogait.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Kriston Péter: 
Elmondja, hogy az előterjesztés határozati javaslatának 9. számú pontja foglalkozik a Nógrád Megyei 
Szakképzésszervezési Társulás és a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium között kötendő 
megállapodással. Ennek a szövegében még a Szakképzési Társulás, illetve a hivatal érintett munkatársai 
között a szöveg tartalmát érintően az elmúlt napokban is pontosítás történt és ennek alapján szeretné jelezni, 
hogy a megállapodás-tervezet 3. pontjának a szövege módosult amit ismertet. Jelzi továbbá, hogy hiányzott a 
megállapodás 9. pontjából egy határozat szám, mely a társulás 29/2009. (XI.30.) sz. határozata; a 7. pontban 
módosításra került, hogy a társulás tulajdonát képező használat tárgyában elhelyezett eszközökre, azok 
átadásakor a társulás köteles biztosítást kötni; ugyancsak pontosításra került az 5. pontban ennek a számviteli 
és vagyonnyilvántartásra vonatkozó része is, akként, hogy a társulás a jelen használatba adás tárgyán 
elvégzett beruházásait számviteli nyilvántartásaiban, valamint idegen ingatlanon elvégzett ráfordítást 
nyilvántartásba veszi, aztán az eredeti mondat folytatódik és a vége még azzal kiegészül, hogy az átalakítási 
munkák eredményeként létrejövő vagyont továbbra is nyilvántartásaiban szerepelteti. 
 
Becsó Zsolt:  
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 
35 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
 
13/2010. (II. 18.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul 

veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-13. sz. 

mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Szécsény Város 

Önkormányzatával, a szécsényi alapfokú művészetoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó 
megállapodás – a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal – III. számú módosításának aláírására. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a Hollókő Kiemelt turisztikai termék és attrakció 

fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési munkákról szóló tájékoztatót. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, 
hogy a határozat 15. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá a Hollókő Község Önkormányzatával 
kötött együttműködési megállapodás I. sz. módosítását. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés rendelkezése alá tartozó lakások költségei 
racionalizálása érdekében az alábbiakról dönt.  

 
a) A közgyűlés a Salgótarján belterület 3300/A/5 hrsz-ú, Füleki út 39. II/1. szám alatti, 113 m2 

alapterületű, 3 és fél szobás lakást elidegenítésre kijelöli.  
A testület utasítja elnökét, hogy a nyilvános pályázat útján történő elidegenítés feltételeiről szóló 
javaslatát a közgyűlés áprilisi ülésére terjessze elő. 
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

b) A közgyűlés a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő megállapodás 
alapján átadott 3 lakás bérlőkijelölési jogáról lemond. 
A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen a feltételek és a költségek megismerését követően a 3 
lakás kiválasztására, a vonatkozó megállapodások fentiek szerinti módosításának előkészítésére, 
egyben felhatalmazza Salgótarján Megyei Jogú Várossal a tárgyalások lefolytatására. Az egyeztetett 
megállapodás módosítás jóváhagyásáról szóló javaslatát a közgyűlés áprilisi ülésére terjessze elő. 
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. A közgyűlés a Salgótarján Megyei Jogú Várossal a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet fejlesztése, 

továbbá a Salgótarján belváros rehabilitációs programja összehangolását szolgáló – 16. sz. melléklet 
szerinti – együttműködési megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

7. A Közgyűlés a Salgótarjáni Öblösüveggyár muzeális értékű üvegtermékeinek megóvása és bemutatása 
érdekében egyet ért a műtárgy-együttes Múzeum által történő, tartós letétbe vételével. 

 
a) Felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy a letétbe vétel érdekében folytassanak tárgyalásokat az R-

Glass Hungary Kft. f.a. hitelezői választmányának elnökével, valamint a felszámolóval. Felhatalmazza 
elnökét a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások előkészítésére és aláírására. 
Határidő: 2010. április 30., ill. folyamatosan 
Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 

              dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

b) A Közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a letétbe vétel 
muzeológiai-szakmai feltételeit határozza meg, valamint – a tárgyalások eredményének függvényében 
– tegyen javaslatot a műtárgy-együttes elhelyezési feltételeinek kialakítására. Felhatalmazza az 
igazgatót a fenntartóval egyeztetett tartalmú letéti szerződés aláírására. 
Határidő: 2010. március 5., ill. folyamatosan 
Felelős: dr. Szirácsik Éva, megyei múzeumigazgató 
 

8. A közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére: 
- A Szécsényi Óvodásokért Alapítvány (Szécsény) részére: játszótér kialakításának és udvari játékok 

beszerzésének 50.000 Ft-os  
támogatásáról dönt. 
 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére 

a Salgótarján belterület 6072 hrsz-ú, Csokonai út 21-29. szám alatti ingatlan főépülete földszintjén 77 
m2-es ingatlanrész használatának átengedéséről szóló megállapodást a 17. sz. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2010. március 20. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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10. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy kérjen tájékoztatást a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 

Felügyelő Bizottságának elnökétől – az Üzleti Terv figyelembevételével – a Kft. működési feltételeinek 
biztosításáról, és ennek függvényében – szükség szerint – tegyen javaslatot a közgyűlés áprilisi ülésén a 
további intézkedésekre.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. A Közgyűlés elfogadja a Szent Lázár Megyei Kórház TIOP 2.2.2-08/2-2009-0017 azonosító számú a 

„Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban” című pályázata 
tárgyában hozott 1/2010. (I. 28.) Kgy. sz. határozat 8. a) pontja módosítására vonatkozó javaslatot a 
következő szöveg szerint: 
„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Szent Lázár Megyei Kórház kezdeményezésére 
igazolja, hogy a „Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban” 
című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0017 azonosító számú pályázathoz szükséges önerő, a projekt teljes 
költségének a 10,001779 %-a – 54.864.944,-Ft, azaz ötvennégymillió-nyolcszázhatvannégyezer-
kilencszáznegyvennégy forint – rendelkezésre áll a Szent Lázár Megyei Kórháznak a Raiffeisen Bank 
Zrt-nél vezetett 12031005-00160901-01000000 számú TIOP-2.2.2-08/2-2009-0017 Meglévő SO1 
átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban elnevezésű HUF elszámolási 
számláján.” 
A Közgyűlés utasítja az intézmény főigazgatóját, hogy a döntésről a Strukturális Alapok Programirodát 
soron kívül tájékoztassa. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 

 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
 
3. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratának 

módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés kiegészítése, valamint a rendelet-tervezet mellékletét képező, egységes szerkezetű alapító 
okiratok az elnöki jelentéssel együtt kerültek megküldésre. Kéri, hogy az előterjesztést ezek 
figyelembevételével tárgyalja meg a testület. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
  
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a testület 35 igen szavazattal 
elfogadott, és rendeletét megalkotta. 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2010. (II.22.) Kgy. 

rendelete 
a megyei önkormányzat fenntartásában működő 

 intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására (VII. sz. 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Ha a hiánynál figyelembe vesszük, hogy 2009-ben óriási veszeteség érte a magyar költségvetést a gazdasági 
világválság által, 7 %-kal csökkent a GDP, ez mintegy 700 millió forintos költségvetési bevételkiesést 
jelentett akkor azt azért láthatjuk, hogy a magyar kormány politikája következtében a nem könnyű 
helyzetben lévő önkormányzatok egész szép összegeket tudtak lehívni a költségvetésből. Hogyha még 
hozzávesszük azt a kiadáscsökkentést, amit a többség minden évben elutasít, miszerint a politikai kiadásokat 
nyirbáljuk meg 80 millió forinttal, akkor már 500 millió forint alá tudott volna jutni a költségvetési hiány, 
ami már kezelhető lett volna. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a testület 22 igen 
szavazattal, 13 tartózkodás mellett elfogadott és rendeletét megalkotta:  
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
4/2010. (II. 22.) Kgy. 

rendelete 
Nógrád Megye Önkormányzata 

2009. évi költségvetésének módosításáról 
(VII. számú módosítás) 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 22 igen szavazattal, 13 
tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
14/2010. (II. 18.) Kgy. határozat: 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 
VII. számú módosításáról szóló rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan, az alábbi intézkedés megtételét 
tartja szükségesnek: 
A közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet és a Nógrád Megyei 
Levéltár igazgatóit, hogy a 2009. évi pályázatok utólagos finanszírozása miatti intézményi támogatások 
visszautalására a pályázati pénzeszközök jóváírását követően azonnal intézkedjen. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Molnár Éva, Tyekvicska Árpád igazgatók 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás)  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a testület 23 igen szavazattal, 12 
tartózkodás mellett elfogadott, és rendeletét megalkotta. 
 
 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
5/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
Nógrád Megye Önkormányzata  

2010. évi költségvetésének módosításáról  
(I. sz. módosítás) 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 22 igen szavazattal, 13 
tartózkodás mellett elfogadott,, és az alábbi határozatot hozta: 
 
  
15/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
 
1. A 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 2.a) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 

„Amennyiben a közalkalmazott a munkaidő csökkentést eredményező kinevezés-módosítást nem 
fogadja el, úgy a közgyűlés felhatalmazza az intézmények vezetőit az érintett alkalmazott 
jogviszonyának megszüntetésére.” 
 

2. A 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 2.a.f) pontján belül a „Takarító (kiszervezés esetén)” szövegrész helyet 
„Takarító” szövegrész kerül. 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 
- . - 

 
6. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott gyermekvédelmi intézmények 

férőhelyeinek optimalizálására, a felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthon kiváltásához 
szükséges intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint:  
Jelzi, hogy az intézményi átszervezés gazdasági szempontjait kezdettől fogva támogatták, most is ez a 
véleményük. Ugyanakkor ez a gazdasági kényszer előidézte átszervezés nincsen szinkronban azokkal a 
szakmai igényekkel és követelményekkel, amelyekről az előterjesztő írásban és a bizottsági üléseken is 
tájékoztatta őket. Rendkívül fontos, hogy nem csak az itt elhelyezett gyermekek sorsáról van szó, hanem 
azokról is, akik a későbbiekben bekerülnek ebbe az ellátó rendszerbe. Kiemelte a Gyámhivatal átiratából azt 
a gondoltatot, amely a különleges szükségletű utógondozottak szociális ellátásával kapcsolatban 
fogalmazódott meg. Ezeknek a személyeknek az otthonba való átkerülése hamarabb történik meg, mint 
ahogy gyakorlatilag a feltételek biztosításra kerülnek ami az állapotukat súlyosabbá teszi. Véleménye szerint 
a csoportok kialakításánál teljes más szakmai szempontokat kellene figyelembe venni. 
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Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 22 igen 
szavazattal, 13 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
16/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala véleményének figyelembe vételével – utasítja elnökét, hogy a 
felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthonnak (2611 Felsőpetény, Petőfi út 37.) a Szátok, Kossuth út 
106-108. szám alatti ingatlanba, valamint a „Jövőért” Lakásotthonnak (3100 Salgótarján, Móricz 
Zsigmond út 2.) a jelenlegi utógondozó otthoni egységbe (3142 Mátraszele, Gáborvölgy út 31.) történő 
feladat áttelepítés érdekében készítse elő a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának 
módosítására vonatkozó javaslatát, és azt terjessze be a testület 2010. áprilisi ülésére. Egyidejűleg – a 
feladatellátáshoz szükséges alkalmazotti létszám meghatározása után – gondoskodjon az intézményi 
létszámkeret módosításáról. 
Ezen testületi döntéseket követően kezdeményezze az illetékes szociális és gyámhivatalnál a 
gyermekvédelmi intézményegységek működési engedélyének módosítását. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A közgyűlés utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy készítse elő, és jóváhagyásra 
terjessze be az ágazatilag illetékes bizottság elé a struktúraváltozásban érintett intézményegységek 
szakmai programjait, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.  
Utasítja továbbá, hogy az új, jogerős működési engedély birtokában gondoskodjon a gyermekek, fiatal 
felnőttek ellátóhelyének módosításáról, valamint a költözéssel érintett gyermekek óvodáztatásának, 
iskoláztatásának zökkenőmentes lebonyolításáról. 
Határidő: szöveg szerint, legkésőbb 2010. július 31. 
Felelős: Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
 

3. A testület utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az intézményben rendelkezésre 
álló felszerelések (bútorzat, egyéb berendezés, stb.) felmérését követően határozza meg az érintett 
lakóegységek berendezésének forrásigényét. 
Határidő: értelemszerűen, illetve 2010. július 31. 
Felelős: Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
 

4. A feladat megvalósításához szükséges fedezet (a nélkülözhetetlen berendezés és költözés költségeivel 
együtt ~ 10 M Ft) az intézmény költségvetésén belül biztosítható a működési és felhalmozási célú 
támogatás közötti átcsoportosítással. A Közgyűlés utasítja 

a.) az elnökét, hogy – az intézmény kezdeményezése alapján – a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosításra a költségvetés soron következő módosításakor tegyen javaslatot. 
Amennyiben az átszervezésekből eredően az intézmény költségvetése erre nem nyújt 
fedezetet, úgy az előirányzatok rendezésére az I. félévi tényadatok ismeretében szükség 
szerint kell visszatérni.  

b.) a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az átalakítási munkákat koordinálja, a 
szükséges szerződéseket kösse meg annak érdekében, hogy a gondozottak legkésőbb 2010. 
szeptember 1-jéig átköltözhessenek a végleges ellátóhelyekre. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
 
5. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy kezdeményezze a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyon 

feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet mellékletét 
képező vagyonkódex szükséges módosítását. 
Határidő: 2010. júniusi közgyűlés 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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6. A Közgyűlés utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Nógrád Megye Önkormányzatának 
Ellátó Szervezete igazgatóit, hogy legkésőbb 2010. augusztus 31.-éig intézkedjenek a gyermekvédelmi 
ellátásból kivonásra kerülő ingatlanok átadásáról-átvételéről. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Fülöpné Gálik Erika, Virágh Krisztina, igazgatók 

 
- . - 

 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő 

intézményi térítési díjak megállapítására  
Előterjesztő: Sisák Imre, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a testület 35 igen szavazattal 
elfogadott, és rendeletét megalkotta. 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
6/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
Nógrád Megye Önkormányzata 

által fenntartott szociális intézményekben fizetendő  
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 
 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
8. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a testület 35 igen szavazattal 
elfogadott, és rendeletét megalkotta. 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
7/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó  

szociális ellátásokról szóló  
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
9. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a testület 35 igen szavazattal 
elfogadott, és rendeletét megalkotta. 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó  

gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló  
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
10. Jelentés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek működési 

tapasztalatairól, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról  
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 34 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. jelentését a „Dunai 
vízátvezetés” és műtárgyai vízellátó rendszer működéséről, üzemeltetéséről, illetve a rendszeren 2009. 
évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 
jelentését a Közép-Nógrádi és a Ménesvölgyi vízellátó rendszerek működéséről, üzemeltetéséről, illetve a 
rendszereken 2009. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról jóváhagyólag tudomásul veszi. 

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a „Dunai vízátvezetés” és műtárgyai vízellátó rendszeren, valamint a 
Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszereken 2010. évben végzett karbantartási és felújítási 
munkáiról, az üzemeltető Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t és az Északmagyarországi Regionális Vízművek 
ZRt-t számoltassa be, ennek alapján adjon jelentést a közgyűlésnek.  
Határidő: a közgyűlés 2011. februári ülése 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
11. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére [A Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú ingatlan 

elidegenítésére; a Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút létesítéséhez hozzájárulás kiadására és 
szükséges telekhatár rendezésének elvégzésére] 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 



 14 

Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja az 1. számú – a Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú ingatlan 
elidegenítésére vonatkozó – határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 35 igen szavazattal elfogadott, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú, 89m2 területű, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant elidegenítésre kijelöli. 
 
2. A Közgyűlés az elidegenítés nyilvános pályázat keretei között történő lebonyolításáról dönt, és 

tekintettel arra, hogy az ingatlanon található nyomáscsökkentő berendezés nem az önkormányzat 
tulajdona, ezért annak tulajdonosa a Palóc-Malom Termékelőállító és Kereskedelmi Kft. (3100 
Salgótarján, Füleki út 44-48.) részére az eljárás során elővásárlási jogot biztosít. 

 
Az értékesítés és a pályázat feltételeit a következőkben határozza meg: 
- A pályázati kiírás közzététele Nógrád Megye Önkormányzata www.nograd.hu honlapján; 
- A pályázati kiírás közzététele: 2010. február 22-ig; 
- A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 11. 1000; 
- Minimális eladási ár: 250.000 Ft; 
- A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait (amelyet a  pályázat 
benyújtása során eredeti dokumentumok benyújtásával igazolni köteles), a megajánlott vételár összegét; 
- A pályázat elbírálása legkésőbb a közgyűlés áprilisi ülésén; 
- A pályázat során tájékoztatási kötelezettség a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
törvény alapján megillető és a Palóc-Malom Termékelőállító és Kereskedelmi Kft-t kiíró által biztosított 
elővásárlási jogokról. 

 
 A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázat közzétételére, elbírálására és az elidegenítésre 

vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé. 
 Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az 2. számú – a Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút létesítéséhez hozzájárulás 
kiadására és szükséges telekhatár rendezések elvégzésére vonatkozó – határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 35 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút Salgóterv-

Plusz Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. által készített, 5008 munkaszámú építési engedély módosítási 
terve alapján történő létesítéssel szemben kifogása nincs. 

 
2. A közgyűlés a kerékpárút létesítéséhez a Salgótarján belterület 2302 hrsz-ú ingatlan terhére mintegy 400 

m2-es, a 2305/2 hrsz-ú ingatlan terhére mintegy 16 m2-es területet biztosít azzal a feltétellel, hogy a 
létesítéshez telekhatár rendezéssel átadott terület ellentételezéseként, a 2302 hrsz-ú ingatlanon lévő 19 db 
parkoló szilárd burkolattal történő ellátása és a 2305/2 hrsz-ú ingatlan esetében új kerítés építése, 
valamint a kapcsolódó zöldterületek rendezése feladatainak elvégzését és finanszírozását a beruházó, 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja. 

 A közgyűlés felhatalmazza elnökét a telekhatár rendezés végrehajtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére, az arra vonatkozó megállapodás aláírására. 

 Határidő: értelemszerű, folyamatos 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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3. A közgyűlés a telekhatár rendezés, illetve a kerékpárút részére biztosított földterület átadás 
ellentételezéseként szilárd burkolattal ellátott parkolók fenntartását, kezelést a Szent Lázár Megyei 
Kórház intézménye útján vállalja. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
12. Jelentés a címzett támogatással megvalósult 150 férőhelyes idősek otthona beruházás lezárásáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 35 igen 
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a címzett támogatással megvalósult 150 férőhelyes idősek 

otthona beruházás lezárásáról szóló jelentést elfogadja, a beruházást befejezettnek nyilvánítja. 
Tudomásul veszi, hogy a törvényben biztosított címzett támogatási keretből 54.476.347 Ft-ot nem kellett 
felhasználni, ezért arról lemond. 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy  

a) a „beruházás befejezéséről értesítés”-t az (utolsó) üzembe helyezést követő 15 napon belül, 
b) a címzett támogatás felhasználásáról szóló elszámolást a beruházás befejezését követő 6 hónapon 

belül 
a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságának küldje meg. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
13. Tájékoztató a 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról, javaslat a 2010. évi 

ifjúságpolitikai cselekvési programra  
Előterjesztő: Velenczei Norbert, ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 31 igen 
szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
21/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési program 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.  
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2. A Közgyűlés a 2010. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot és az ifjúsági feladatok 
támogatását a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. Utasítja elnökét, a főjegyzőt valamint az 
ifjúsági és civil ügyek tanácsnokát a program végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, 
valamint arra, hogy adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek az éves program megvalósításáról. 

 Határidő: folyamatos, illetve legkésőbb a közgyűlés 2011. februári ülése 
 Felelős: az intézkedésekért: a megyei közgyűlés elnöke 
                 a megyei főjegyző 
          ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 
            a tájékoztatásért: ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 
 
3. A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés 4. sz. mellékletének VIII/8 során biztosított, ifjúságpolitikai 

feladatokra elkülönített összeg felhasználásáról az alábbiak szerint határoz, egyben felhatalmazza 
elnökét, hogy az egyes feladatok aktualitása esetén – a meghatározott pénzügyi keret erejéig – 
gondoskodjon azok finanszírozásáról: 

 
Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács működési támogatása  200 000 Ft 
A cselekvési program céljainak támogatása                800 000 Ft 
Ifjúsági feladatok támogatása összesen:            1 000 000 Ft 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat 2. számú mellékletében rögzített Együttműködési 

megállapodás aláírására a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanáccsal. 
 Határidő: 2010. február 27. 
 Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
14. Beszámoló a 2009. évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek megvalósításáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Egyetért a szlovák kapcsolatokkal, örül annak, hogy az elmúlt években Nógrád megye és Beszterbánya 
közötti kapcsolatokat sikerült dinamizálni, bővíteni. Úgy gondolja, hogy amennyiben Olaszországban 
akarnak partnert keresni, akkor nem dél-olaszországba, hanem észak-olaszországban kellene tenni azt. 
Véleménye szerint potenciális lehetőség a kapcsolatra dél-lengyelországban is lehet.  
 
Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy minden irányba nyitottak új kapcsolatok létrehozására. 
 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 33 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint utasítja elnökét, hogy a 2010. évi nemzetközi kapcsolatok 
célkitűzéseinek megvalósulásáról a 2011. februári közgyűlésen számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a közgyűlés elnöke 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  



 17 

 
15. Beszámoló Nógrád megye középtávú (2004–2009) sportfejlesztési koncepciója végrehajtásáról, 

javaslat a 2010-2015. sportfejlesztési koncepcióra 
Előterjesztő: Kolosi Tibor, sporttanácsnok 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kovács Gábor (St.): 
Elmondja, hogy az Országos Diáksport Szövetség rangsorolta a megyéket a diáksport szempontjából és 
Nógrád megye az utolsó helyen áll.  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Elmondja, hogy ma reggel beszélt egy sportvezetővel, aki a Mihálygergei Sportegyesület mindenese, 
működtetője. Felháborítónak tartja, hogy az 1.200.000 Ft-os költségvetésnek a 35 %-a három engedélyre 
megy el. Szeretné, ha ebben tudnának valami együttes kezdeményezést tenni. 
 
Becsó Zsolt: 
Egyetért a frakcióvezető úrral. Az érintetteknek végig kell gondolni akár egy önálló megyei bajnokság 
szervezését. Le kell ülni az MLSZ-el egyeztetni és akár a MÖOSZ szintjére felvinni. 
 
Kolosi Tibor:  
Elmondja, hogy Magyarországon társadalmi szinten még nem működik, hogy a civil szféra vegye át a 
sportnak az irányítását. A helyi kiírt 13 sportágban lévő diákversenyeket megtartják, de már a területire 
hézagosan küldik el a jó eredményt elért versenyzőket. Elmondja, hogy dr. Egyed Ferdinánd frakcióvezető 
úrral egyetért és támogatja elnök úr kezdeményezését. 
 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 19 igen, 1 
nem szavazattal, 13 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 38/2004. (IV.22.) Kgy. határozatával elfogadott – a 

Nógrád Megye Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójában foglalt célkitűzések teljesüléséről szóló 
beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadja Nógrád 

megye középtávú sportfejlesztési koncepcióját (2010-2015).  
 Utasítja elnökét, hogy a koncepció időarányos teljesüléséről a 2013. februári közgyűlésen számoljon be.  
 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: a közgyűlés elnöke 
           a közgyűlés sporttanácsnok 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
16. Javaslat az intézményvezetők prémiumfeladatainak meghatározására  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház gazdasági igazgatója megküldte részére a dr. 
Bercsényi Lajos főigazgató úrral kapcsolatban lefolytatott vizsgálatokról szóló nyilatkozatát, mely 
értelmében személyével szemben nincs akadálya prémiumfeladat kitűzésének.  
 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Látkóczki Bálint:  
Elmondja, hogy a szocialista frakció szerint fontos az előterjesztés, mert egy új pályára helyeződik a vezetői 
munkának a megítélése, ezt ők maximálisan támogatják. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 34 igen 
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése 

dr. Bercsényi Lajos a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója, (1. számú melléklet) 
Bereczné Kelemen Éva az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet igazgatója, (2. 
számú melléklet) 
dr. Fehér Edit a Reménysugár Otthon igazgatója, (3. számú melléklet) 
Fülöpné Gálik Erika  a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója (4. számú melléklet) 
Kondriczné Pontyos Ildikó a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
igazgatója, (5. számú melléklet) 
Koós Istvánné Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon igazgatója (6. számú melléklet) 
Szepes Péter Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó otthon igazgatója, (7. számú 
melléklet) 
Szvorád Andrásné a ,,Baglyaskő” Idősek Otthona igazgatója, (8. számú melléklet) 

 

Bratinkáné Magyar Éva a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézet igazgatója (9. számú melléklet) 
Csank István Csaba a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója (10. 
számú melléklet), 
Ember Csaba a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója (11. számú 
melléklet), 
Filkor Lajos  a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója (12. számú 
melléklet) 
Herczegné Varga Ilona a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatója (13. számú melléklet) 
Nagy Attila a Váci Mihály Gimnázium igazgatója (14. számú melléklet) 
Molnár Éva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatója (15. számú 
melléklet) 
Dr. Szirácsik Éva a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója (16. számú melléklet) 
Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója (17. számú melléklet) 
Virágh Krisztina  Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (18. számú melléklet) 
igazgatója részére 2010. évre a jelzett mellékletek szerinti prémiumfeladatokat tűz ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – a feltételek megléte esetén – a prémiumelőleg kifizetése 
érdekében gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: szükség szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a prémiumfeladatok írásos értékelését 2011. február 28-ig 
terjessze a Közgyűlés elé. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
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17. Tájékoztató a vízgyűjt ő-gazdálkodási tervezés folyamatáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 34 igen 
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatáról szóló 
tájékoztatást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal –  tudomásul veszi, egyben támogatja a tervek 
megismertetését, végrehajtását. 
Felhatalmazza elnökét, hogy a „Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezés Nógrád megye területén” című 
tájékoztatónak a megyei önkormányzat honlapján történő megjelentetésével a Víz Keretirányelv 
célkitűzéseinek megismerését elősegítse. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: a közgyűlés elnöke 
 
18. Javaslat az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) intézményvezetői feladatainak ellátásához 

szükséges pályázat kiírására  
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően rendkívüli ülésén tárgyalta a 
napirendet. Felkéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a közgyűlést. 
 
Sisák Imre János: 
A bizottság 9 igen szavazattal támogatja a pályázatot. 
 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 34 igen 
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2010. (II. 18.) Kgy. határozat:  
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet határozatlan időre szóló 
önálló vezetői munkakörbe történő kinevezéssel az Ezüstfenyő Idősek Otthona (3078 Bátonyterenye, 
Makarenkó út 24.) vezetésére, az alábbiak szerint: 

A munkakör lényeges feladatai: 
a) az ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben, valamint az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott feladatok,  
b) az intézmény szakmai-, és gazdasági tevékenységének önálló irányítása, vezetése, szervezése. 

 
A kinevezés feltételei: 
a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. pontjában az 
intézményvezető számára előírt felsőfokú végzettség, 

b) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

c) vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
d) magyar állampolgárság, 
e) büntetlen előélet. 
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Előnyt jelent: 
a) egyetemi végzettség, 
b) vezetői gyakorlat,  
c) szociális szakvizsga. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
a) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
b) a büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
c) az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel, valamint ezek egy oldalas összefoglalóját, 
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő napirendi pont tárgyalása nyílt vagy zárt 

ülésen történjen, 
f) felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített 

másolatait, 
g) szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó nyilatkozatát, arról, hogy a szakvizsga 

letételéhez szükséges feltételekkel rendelkezik, valamint arról, hogy szakvizsga 
kötelezettségének a vonatkozó jogszabályban foglalt határidőben eleget tesz, 

h) a pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – a 2007. évi CLII. 
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz. 

 
A pályázati eljárás szabályai: 
a) A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2010. április 29. napján 16.00 óráig a b) pont szerinti 

helyre megérkezzen.  
b) A pályázatot zárt borítékban „Ezüstfenyő – Igazgatói pályázat” megjelöléssel a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Elnöki 
Titkárság), egy eredeti és két másolati példányban lehet benyújtani. 

c) Felvilágosítás a 32/620-251-es telefonszámon Szlovacsek Gyulánétól kérhető. 
d) A Közgyűlés legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül dönt a pályázatról.  
e) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A létrehozandó jogviszony egyes tartalmi elemei: 
a) Az igazgatói kinevezés legkésőbb 2010. július 1. napjától – határozatlan időre szól, 4 hónap 

próbaidő kikötésével. 
b) Az illetmény, illetve a beosztáshoz kapcsolódó egyéb juttatások az 1992. évi XXXIII. törvény, 

illetve annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével – 
megegyezés szerint – kerülnek megállapításra. 
 

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szociális és 
Munkaügyi Közlönyben való megjelentetéséről, valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ, továbbá Nógrád Megye Önkormányzatának internetes oldalán 
történő közzétételéről.  
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt hogy  a pályázat véleményezésére három fős eseti bizottságot 
hozzon létre, ennek keretében – szükség szerint – jelölje ki a pályázat előkészítőjének képviselőjét. 
Határidő: 2010. március 31. (a bizottság tagjainak felkérésére) 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt hogy a 3. pont szerinti bizottság – a 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet vonatkozó szakaszaiban foglaltaknak megfelelően kialakított – véleményét a testülettel 
ismertesse. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – a vélemények figyelembe vételével – a közgyűlés májusi vagy 

júniusi ülésére tegyen javaslatot az Ezüstfenyő Idősek Otthona intézményvezetőjének személyre. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: szöveg szerint 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
 
20. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkájával kapcsolatban észrevétele?  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Kérdése: a márciusi 15-ei ünnepi közgyűléssel kapcsolatban milyen elképzelések vannak? 
 
Becsó Zsolt: 
Rövid tájékoztatást ad az ünnepi közgyűlésről. 
 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 

 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 


