
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
 

4. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. május 27-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza nagytermében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János, Kriston Péter, Varga Béla, a közgyűlés 
alelnökei, Babják Andrea, Beck Pál, Bíró Márk, Csach Gábor, Dudás Vilmos, dr. Egyed Ferdinánd, 
Fazekas János, Grenács Ágnes, Horváth Tibor, Jónás Gábor, Kolosi Tibor, Kovács Gábor (Bgy.), 
Kovács Gábor (St.), Kőszeginé Kárpáti Mónika, Látkóczki Bálint, Lenkey Gábor, dr. Márton József, 
Melo Ferenc, Molnár Zoltán, Nagy Attila, Percsina Norbert, Reviczki László,  Sajgó Ferenc, Sisák 
Imre János, Szabó Csaba, Szandai József, Szomora Szilárd, 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: Baranyai Béla, Molnár Katalin, dr. Rozgonyi József 
 
Becsó Zsolt: 
Az ülés megkezdése előtt ismerteti, hogy ez évben mely pedagógusok részesültek „Az év pedagógusa” 
díjban. Felkéri Melo Ferencet, a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriuma elnökét adja 
át a díjat Veres Istvánnak. Jelzi, a másik két díjazott a lakóhelye szerinti településen megrendezésre 
kerülő pedagógus napi ünnepség keretében veszi át a díjat.  
 
Kovács Erika, a hivatal munkatársa: 
A díj átadása előtt ismerteti Veres István szakmai önéletrajzát.  
 
(Díjátadást követően)  
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, a testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a közgyűlés tagjai 
közül 37 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
Kéri, hogy a testület a meghívóban jelzett napirendet fogadja el. Megkérdezi, van-e valakinek a 
napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban más javaslata, kiegészítése?  
Más javaslat, kiegészítés nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendet 37 
igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 
1. 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 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjainak megbízására, 
alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
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3. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosítására, valamint a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő 
Középtávú Együttműködési Megállapodás elfogadására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

4. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetéről, javaslat a további 
feladatokra  
Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 

5. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata likviditási helyzetéről (I.-IV. hó) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

6. Javaslat a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 
egyesületbe való belépésre  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 
Közmeghallgatás keretében:  
 

− Tájékoztató a mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről 
Előterjesztő: Nagy József, a mentőszolgálat vezetője 

 
− Beszámoló a Nógrád megyei diáksport helyzetéről 

Előterjesztő: Tolnai Nándor, a Nógrád Megyei Diáksport Tanács elnöke 
 

− Beszámoló az ITD Hungary Nógrád megyében végzett tevékenységéről  
Előterjesztő: Sándor Ildikó, az iroda vezetője 
 

− Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2009. évi tevékenységének értékeléséről  
Előterjesztő: Szabó Jenő r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány 
 

− Beszámoló a MOB Nógrád megyei képviselőjének 2009. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Básti István, a MOB Nógrád megyei képviselője 
 

− Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ tevékenységéről, 
kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről 
Nógrád megyében 
Előterjesztő: Szabó József főigazgató  
 

− Tájékoztató Nógrád megye lakosságának egészségi állapotáról 
Előterjesztő: dr. Bodnár Judit regionális tiszti főorvos 

 
7. Egyebek  
 
Zárt ülés keretében: 
 
8. Javaslat személyi térítési díj megállapítása (805/2010. számú határozat) ellen beadott fellebbezés 

elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 
(Az ülés folyamán a napirendi pontok sorrendje változott.) 
 

- . - 
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Becsó Zsolt: 
A mai ülés egyben Közmeghallgatás is. A Közmeghallgatás során az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 5 perc időtartamban szólalhatnak fel. A Közmeghallgatáson elhangzott 
javaslatokat – amennyiben azokról a közgyűlés a helyszínen nem tud azonnal dönteni – a feladatköre 
szerinti bizottságnak adja ki megtárgyalásra. A közgyűlés a javaslatról a bizottsági vélemény 
ismeretében a soron következő ülésén dönt. Amennyiben a javaslat nem tartozik a megyei közgyűlés 
feladat- és hatáskörébe, azt a közgyűlés elnöke az illetékes szervnek 15 napon belül továbbítja, és az 
áttételről a javaslattevőt tájékoztatja.  
A Közmeghallgatás előreláthatóan – a napirendi pontok megtárgyalásától függően – 8:45 és 9 óra 
között veszi kezdetét. Ezt követően folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, hogy a 
Közmeghallgatásra érkezett-e valaki.  
 
1. 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: 
Az elnöki jelentés kiegészítése az ülés előtt került kiosztásra. Kéri, hogy a testület a kiegészítéssel 
együtt tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztést.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Kérdésként veti fel az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság elnöke felé: mi a következménye 
annak, ha egy több településből álló közoktatási intézményi társulás valamely intézkedése, szervezeti 
struktúrája nincs összhangban a megyei oktatási tervvel? Példaként említi a jelentés 7. sz. mellékletét, 
mely szerint a galgagutai általános iskola átszervezéséből adódóan az ott élő 5-8. évfolyamosok 
számára nincs lehetőség szlovák nyelv tanulására.  
 
Becsó Zsolt: 
A képviselő úr felvetését jogi kérdésnek tartja. Megkérdezi a főjegyző urat, kíván-e reagálni?  
 
dr. Barta László: 
Úgy gondolja, a kérdést az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság elnöke felé tették fel.  
 
Becsó Zsolt: 
Megadja a szót Kovács Gábornak, a bizottság elnökének.  
 
Kovács Gábor (Bgy.): 
A felvetést jogi kérdésnek tartja, a bizottság csak az előterjesztés jogszerűségét tudja vizsgálni. Ha a 
határozati javaslatban megfogalmazottak jogszerűek, és a szülők, gyermekek számára nem okoz 
aránytalan terhet, akkor azt a bizottság visszautasítani nem, csak elfogadni tudja.  
 
dr. Barta László: 
A mai hatályos jogszabályok alapján semmilyen következménye nincs annak, ha a bizottság olyan 
szakvéleményt ad ki, hogy az adott települések döntése nincs összhangban a megyei oktatási 
koncepció valamely pontjával. Nincs olyan jogkövetkezmény és szervezet, aki direktben ezért az adott 
település döntést hozó képviselő-testületét vagy a társulást felelősségre tudná vonni. A leggyakoribb 
probléma, hogy a képviselő-testületek, vagy adott esetben a társulások nem a jogszabálynak 
megfelelően a döntésük előtt kérnek szakvéleményt, hanem ezt követően. Ez esetben is ez történt; 
meghozták a döntéseket az adott települési testületek, majd ezt követően keresték meg a megyei 
önkormányzat közgyűlésének illetékes bizottságát a szakvélemény kiadására.  
E gyakorlatot nem tartja jónak, úgy gondolja ideje lenne e tekintetben is megfelelő jogszabályi 
módosításokat eszközölni.  
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Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy az elkövetkezőkben a megyei árvízvédelmi helyzetről fogja tájékoztatni a testület tagjait. A 
tájékoztatót követően bejelenti, hogy holnap Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulójával 
összefüggésben egész napos rendezvényre kerül sor Budapesten, melyre tisztelettel meghívja az ülés 
résztvevőit.  
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 37 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
53/2010. (V. 27.) 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-

15. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnöke illetményének és 

költségtérítésének meghatározásáról szóló 6/2008. (II.14.) Kgy határozat első mondatában  „ a 
költségátalány havi összegét 173.925,- Ft-ban” szövegrészt 2010. június 1-től hatályon kívül 
helyezi. 
Utasítja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére.  
Határidő: 2010. május 31. 
Felelős:   dr. Rozgonyi József tanácsnok, bizottsági elnök 
 

4. A testület a 118/2009. (XII.17.) Kgy. határozatával jóváhagyott 2010. évi üléstervét a következők 
szerint módosítja:  

 
2010. május 27-ei üléséről (Közmeghallgatás) leveszi:  

 
„Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről”  

 
2010. június 24-ei ülésére felveszi:  

 
„Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről”  
 

5.  a) A közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret 
terhére: 
- A Környezetünkért, Biztonságunkért és Egészségünkért Alapítvány (Pásztó) részére: Diáknapi 

rendezvény lebonyolításának 30.000 Ft-os 
- A Mátraszőlős Községért Közalapítvány (Mátraszőlős) részére: „Életet az Éveknek” 

Nyugdíjas Klubok és Idősek Nógrád Megyei Szervezete, 2010 évi programok 
megvalósításának 30.000 Ft-os 

- A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: Pásztói Regionális 
Néptáncfesztivál megrendezésének 40.000 Ft-os  

támogatásáról dönt. 
 
b) A költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/2. sorában lévő „A megye társadalmi életéhez 
kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére: 
- A Kozárdért Alapítvány (Kozárd) részére: Almavirág Fesztivál megrendezésének 100.000 Ft-

os 
- A Muzsikál az Erdő Alapítvány (Pásztó) részére: „Muzsikál az erdő” Mátrai művészeti napok 

megrendezésének 100.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
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Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy Nógrád Megye Területrendezési 

Tervének módosítására pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszterhez a 
2010. évben a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének 
támogatásának elnyerésére. A pályázati támogatáshoz a tervezési költségek 50 %-át saját 
forrásként biztosítja a 2010. évi költségvetés 4. sz. melléklete III/5. önkormányzati pályázatok 
saját erős része keret terhére. 
Felkéri a közgyűlés elnökét a pályázat benyújtására. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Határidő: 2010. június 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjainak 

megbízására, alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

Becsó Zsolt: 
Az érintettek hozzájárultak a személyüket érintő napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához. 
Kérdés, észrevétel nincs. A személyi javaslatok egyenként történő szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a testület Vadovicsné Tölgyesi Máriát 37 igen szavazattal a Felügyelő Bizottság 
elnökévé; Feketéné Rózsási Erikát 37 igen szavazattal; Boros Gabriellát 37 igen szavazattal a 
Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat egészét, melyet a közgyűlés 37 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
54/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyűlés 2010. június 1-jei hatállyal a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az alapító okirat 12.1. pontja helyébe a következő lép: 
 

„12.1. A közalapítvány kuratóriumát - az alapítók által 4 évre megbízott - Felügyelő Bizottság 
ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. 

Elnöke: Vadovicsné Tölgyesi Mária (3100 Salgótarján, Béke krt. 1.), 
Tagjai: Feketéné Rózsási Erika (3100 Salgótarján, Kékkői út 30.), 

Boros Gabriella (3078 Bátonyterenye, Bem út 21.) 
 
A megbízás kezdő időpontja 2010. június 1., lejárata 2014. május 31.” 

 
2.  A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a határozatot küldje meg Salgótarján Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének, majd a városi közgyűlés döntésével együtt, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Nógrád Megyei Bíróságnak bejegyzésre juttassa el. A testület 
a leköszönő felügyelő bizottsági tagok eddig végzett munkáját megköszöni, felkéri elnökét, hogy 
erről az érintetteket levélben értesítse. 
Határidő: 2010. június 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 



 6 

 
Becsó Zsolt: 
A megválasztott felügyelő bizottsági tagoknak gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván.  
 

- . - 
 
 
3. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására, valamint a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.-
vel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás elfogadására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kéri, hogy a határozati javaslat mellékletét képező kiegészített Középtávú Együttműködési 
Megállapodást az elnöki jelentéssel megküldött egységes szerkezetben tárgyalja meg és fogadja el a 
testület.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Látkóczki Bálint:  
Örömmel veszi, hogy az előterjesztő befogadta a pénzügyi ellenőrző bizottság javaslatát, mely szerint 
a társaság évente legalább egyszer tájékoztatást fog adni munkájáról a közgyűlésnek. Úgy tudja, hogy 
a térségi szervezet megalakulásához két helyi szervezet megléte szükséges. Tudomása szerint a 
szécsényi helyi desztinációs menedzsment pályázatát nem fogadták be, illetve a salgótarjáni most van 
megalakulóban. Kérdése: zavarni fogja-e ez a program megvalósulását?  
 
Becsó Zsolt: 
Eredetileg három – bánki, salgótarjáni, illetve szécsényi központú – helyi TDM szervezet jött volna 
létre. Mindhárom benyújtotta pályázatát, melyből kettő – a salgótarjáni, illetve a bánki – nyert, a 
szécsényi pályázat elutasításra került, illetve anomáliák merültek fel az ottani együttműködéssel 
összefüggésben; ez azonban nem befolyásolja a térségi TDM munkáját. A másik két helyi turisztikai 
desztinációs menedzsment szervezetből az egyik tagja, a másik pedig tagjává válik a térségi 
szervezetnek. Jelzi: megoldást kell találni az elkövetkező hónapokban egy harmadik szervezet 
létrehozására, mellyel kapcsolatban folynak az egyeztetések Balassagyarmat, Szécsény, Kozárd, 
Pásztó, Bátonyterenye vonatkozásában. A térségi szervezet kulcsfontosságú szerepet tölt be, ezért 
ennek működési feltételeit megfelelő szinten kell biztosítani.  
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a testület 37 igen 
szavazattal elfogadott, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     17/2010. (VI. 4.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.)  

Kgy. rendelet módosításáról 
 
(A rendelet melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 37 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
55/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja és felhatalmazza elnökét, hogy aláírja – a 
határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal – a Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád 
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. által kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
               dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
4. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetéről, javaslat a további 

feladatokra  
Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 

Becsó Zsolt: 
Az ülésen a főigazgató úr – mint előterjesztő – képviseletében a gazdasági igazgatónő van jelen. 
Megkérdezi, van-e az előterjesztéshez kiegészítése? (A gazdasági igazgatónő jelezte, hogy nem kíván 
szóbeli kiegészítést tenni.)  
Megköszöni a kórház vezetésének, dolgozóinak – a rendkívüli nehéz finanszírozási körülmények 
között végzett – lelkiismeretes munkáját. Bízik benne, hogy az egészségügy a jövőben oly mértékű 
figyelmet fog kapni, amelynek eredményeképpen ezen állapoton belátható időn belül közös 
összefogással tudnak változtatni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati 
javaslatot 37 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
56/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul veszi a Szent Lázár 
Megyei Kórház (továbbiakban: Kórház) pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló beszámolót. A 
Közgyűlés utasítja a főigazgatót, hogy: 

a. az Irányított Betegellátási Rendszer működtetésével összefüggő jogerős bírósági ítélet 
eredményéről, vagy az OEP-pel esetlegesen létrejött megállapodásról a 
döntést/megállapodást követő testületi ülésen adjon tájékoztatást. 

b. a kiadáscsökkentő intézkedéseket továbbra is teljesítse, s erről, valamint az aktuális 
pénzügyi, gazdasági helyzetről a testület 2011. májusi ülésén számoljon be. 

 Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 

 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy a Kórház szakember-megtartó 
képességének javítása érdekében tegyen hathatós lépéseket Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata irányában a bérlakások megfelelő minőségű rendelkezésre állásához, a bérleti 
díjak csökkentéséhez. 
Határidő: 2010. június 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 

3. A testület megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2010. június 1-jei hatállyal 
jóváhagyja a Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és 
megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosítását. 

 Utasítja a főigazgatót, hogy a szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át, és egységes 
szerkezetben küldje meg a fenntartó részére, továbbá gondoskodjék annak közzétételéről. 
Határidő: 2010. június 15. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 

 
- . - 
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5. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata likviditási helyzetéről (I.-IV. hó) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt:  
Az elmúlt időszakban többen megfogalmazták azon véleményüket, hogy a költségvetésben az 
illetékbevételek alultervezettek. Úgy tűnik, hogy erre vonatkozóan – az ország gazdasági helyzetével 
összefüggésben – e megállapításnak inkább az ellenkezőjét, a felültervezést lehet elmondani. Úgy ítéli 
meg, hogy a megyei önkormányzat következetes volt a kötvény felhasználását illetően, a működésbe 
egyetlen forintot sem forgatott be.  
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 24 igen, 1 
nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
57/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az I-IV. havi likviditási helyzetről szóló beszámolót 
megtárgyalta, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbiakról dönt: 
 
1. A közgyűlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével – utasítja az intézmények vezetőit, hogy 

az évközben az intézménynél átmenetileg (30 napon túl), vagy véglegesen megüresedő 
álláshelyekről a munkakör megjelölésével a főjegyzőt írásban haladéktalanul tájékoztassák. A 
testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a jelzések alapján – lehetőség szerint 5 munkanapon 
belül – vizsgálja felül az álláshely betöltésének szükségszerűségét, erről értesítse az érintett 
intézmény vezetőjét.   

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: az érintett intézmények vezetői 
             dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
2. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az 1. pont szerinti tájékoztatások alapján tegyen 

javaslatot álláshelyek átmeneti, vagy végleges megszüntetésére. 
 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős:  dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
3. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények finanszírozásánál, 

valamint a nem kötelező jellegű feladatoknál lehetőség szerint törekedjen az időarányos szinten 
történő teljesülés biztosítására. Eltérő mértékű támogatás a közüzemi jellegű dologi kiadások 
fedezetére biztosítható. A testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a 
kötelezettségvállalások alkalmával a finanszírozás időarányosságának betartását kiemelt 
szempontként kezeljék.  

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
         dr. Barta László, megyei főjegyző 
                   az érintett intézmények vezetői 
 

- . - 
 

6. Javaslat a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 
egyesületbe való belépésre  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, az előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel?  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati 
javaslatot 37 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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58/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Határon Átnyúló Kezdeményezések 

Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) elnevezésű szervezethez történő csatlakozással és 
egyben felhatalmazza elnökét, valamint a főjegyzőt a tagfelvétellel összefüggő egyéb szükséges 
intézkedések megtételére azzal, hogy ezek eredményéről a közgyűlésnek számoljanak be. 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés 4. számú melléklete IX/7. során lévő 

Nemzetközi kapcsolatok keret terhére intézkedjen a tagdíj befizetéséről, amennyiben az 
önkormányzat felvételt nyer a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
Szolgálata tagjainak körébe. 

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

- . - 
 
Becsó Zsolt: 
Bejelenti, hogy – hivatalos elfoglaltságára tekintettel – átadja az ülés vezetését Barna János alelnök 
úrnak, a testületnek további jó munkát kíván.  
 
Barna János: 
Az ülés folytatása előtt rövid technikai szünetet rendel el azzal, hogy a képviselők nem hagyják el a 
helyüket.  
(Szünet után) 
 
Barna János: 
Bejelenti, hogy a testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. Megkéri a vendégeket, a sajtó 
képviselőit, fáradjanak ki az ülésteremből.  
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
Barna János: 
Jelzi, hogy a zárt ülést követően a közgyűlés nyílt ülésen folytatja munkáját, melynek során 
Közmeghallgatás keretében tartandó tájékoztatók és beszámolók megtartására kerül sor.  
 

− Tájékoztató a mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről 
Előterjesztő: Nagy József, a mentőszolgálat vezetője 
 

Barna János: 
Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra? (Az ülésteremből jelzés, hozzászólási szándék 
nem érkezett.)  
Elsőként a mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről szóló tájékoztatót tárgyalják meg. Nagy József, 
vezető mentőtiszt jelezte, hogy az ülésen – hivatalos elfoglaltsága miatt – nem tud jelen lenni.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 25 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
60/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a mentőszolgálat 
Nógrád megyei helyzetéről szóló tájékoztatót. A testület megköszöni a megyei vezető mentőtiszt és a 
mentőszolgálat lelkiismeretes, áldozatkész munkáját.  
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Barna János: 
A következő napirendi pont a Nógrád megyei diáksport helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása.  
Köszönti Tolnai Nándor urat. Megkérdezi, kíván-e a tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést tenni? (Az 
előterjesztő jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati 
javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a 
határozati javaslatot 21 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
61/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a Nógrád megyei 
diáksport helyzetéről szóló beszámolót. A testület megköszöni a Nógrád Megyei Diáksport Tanácsnak 
a sport területén végzett lelkiismeretes, kiemelkedő munkáját. 
 
Barna János: 
A Közmeghallgatás keretében az ITD Hungary Nógrád megyében végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalására kerül sor. A tájékoztató anyag előterjesztője Sándor Ildikó irodavezető 
távollétében Antal Andrea tanácsadó, akit tisztelettel köszönt. Megkérdezi, kíván-e a tájékoztatóhoz 
szóbeli kiegészítést tenni?  
 
Antal Andrea:  
A szervezeti átalakulásra vonatkozóan kiegészítésként elmondja: 2009. június hónapjától a Magyar 
Gazdaságfejlesztési Zrt. vidéki hálózata beleolvadt az ITD regionális hálózatába, és ennek 
következtében már Salgótarjánban is lehetőség van a vállalkozók személyes tájékoztatására, illetve az 
iroda pályázati tanácsadási szolgáltatásainak igénybevételére.  
 
Barna János: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati 
javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a 
határozati javaslatot 24 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot 
hozta: 
 
62/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az ITD Hungary ZRt. Észak-
magyarországi Regionális Képviselet Salgótarjáni Irodájának a megyében végzett tevékenységéről 
készített beszámolóját. Megköszöni a ZRt. munkatársainak a megye kereskedelemfejlesztése, 
befektetés-ösztönzése érdekében végzett jelentőségteljes munkáját. 
 
Barna János:  
A Közmeghallgatás keretében következő napirendi pontként tárgyalja a testület a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság 2009. évi tevékenységének értékeléséről szóló jelentést, melynek kapcsán 
köszönti Szabó Jenő rendőr dandártábornok, rendőrfőkapitány urat, valamint dr. Piros Attila 
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos urat, az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalvezetőjét.  
 
Megkérdezi Szabó Jenő urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
Szabó Jenő: 
Szóbeli kiegészítésében többek között elmondja: a megyében az elmúlt évben 13,7 %-kal csökkent a 
bűncselekmények száma; két év viszonylatában pedig 40 %-os csökkenés következett be. A rendőr-
főkapitányság 2009-ben bevezette a „zéró tolerancia” programot, amely a lakosság biztonságérzetét 
kívánja javítani. A bűncselekmények jelentős számát Salgótarján városában és a hozzákapcsolódó 
településeken követik el. A megyében a vagyonelleni bűncselekmények dominánsak, arányuk az 
elmúlt 10 évet figyelembe véve 50-60 % közötti. Az agresszió és a tolerancia hiánya egyes 
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csoportoknál még a jogtisztelő, de egyébként reményt vesztett állampolgároknak is nagyon gyakran a 
mindennapok velejárója lett, mely nagy kihívás nemcsak a rendőrségnek, hanem az egész 
társadalomnak is. Kiemeli a családok, iskolák szerepét, akik sokat tehetnek a bűnmegelőzésért, hiszen 
a rendőrség szerepe a jogsértés bekövetkezése után válik jelentőssé. Meggyőződése, hogy a jó vagy 
rossz közbiztonságot a társadalom állítja elő. A rendőrség nyomozási eredményességi mutatója jóval 
az országos átlag felett van. A rendészeti tevékenység kapcsán – a közbiztonsági háló program 
keretében – fokozott figyelemmel voltak a közterületek rendjére. Történelmi pillanatnak nevezi a 
rendőrség és határőrség integrálását. Szól arról, hogy kialakításra kerültek a körzeti megbízotti 
csoportok és a hozzájuk rendelt körzetek; kialakították a közbiztonsági egyeztető fórumok rendszerét, 
ahol az önkormányzatokon kívül a társhatóságok, a polgárőrség is szerepet vállal. A megyében az 
elmúlt évben jelentősen, 22,8 %-kal csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, a 
közlekedési helyzet tovább javult. A főkapitányság a 2008., illetve 2009. évet adósságmentesen zárta. 
A szervezetet rendkívül feszes gazdálkodás jellemezte és jellemzi ma is, amely elsősorban a gazdasági 
válság hatásaiból, sok esetben az alulfínanszírozottságból fakad. A megyei főkapitányság vezetése – a 
hiányosságokat leszámítva – összességében meg van elégedve a 2009. évi munkával. 2010-ben fő 
feladatuknak tekintik többek között a lakossági bizalom erősítését, az eddigi eredmények megtartását, 
az országgyűlési- és önkormányzati választások zavartalan lebonyolítását. Végezetül köszönetet mond 
a közgyűlésnek a 2009. évben kapott segítségért.  
 
Barna János: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kriston Péter: 
Az utóbbi egy évben a közvélemény figyelmének középpontjába került az iskolán belüli erőszak 
témája. Kérdésként veti fel, hogy az ilyen típusú cselekmények a megyét mennyiben érintik?  
 
Szabó Jenő: 
Válaszában elmondja: sokkal nagyobb a látencia, mint amit a rendőrség büntetőeljárás keretében 
lefolytat. Elsősorban azoknak a mikroközösségeknek – ahol a jogsértés bekövetkezik – jelzőrendszer 
fokozására, illetve érzékenyebbé tételére kellene sor kerüljön. Ezen cselekmények ismert száma a 
megyében tíz alatt van.  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Kérdése: hogyan értékeli a főkapitány úr a polgárőrség, illetve településőrség munkáját a rendőrséggel 
való együttműködés, a megelőzés, illetve a bűncselekmények felderítése tekintetében?  
 
Szabó Jenő: 
Kérdésre adott válasza a következő: a rendőrségnek kiemelt stratégiai partnere a polgárőrség. A 
megyében kb. 90 polgárőr-szervezet tevékenykedik. Együttműködésük jó, harmonikus, heti 
munkakapcsolatban van a szervezet elnökével. A rendőrség folyamatosan támogatja a polgárőrséget, 
nélkülük ma már a közbiztonság nem értékelhető. Szükség van azokra az emberekre, akik 
szabadidejüket nem kímélve áldoznak a jobb közbiztonságért.   
A megyében 56 településőr van, működésüket jótékony hatásúnak tartja. Munkájukhoz a rendőrség a 
szükséges szakmai segítséget megadja.  
 
Horváth Tibor:  
Kérdése: az előző évekhez képest a megyén belül a kábítószerrel való visszaélést – különös tekintettel 
a fiatalkorúakra és iskolában lévő droghelyzetre – hogyan értékeli a rendőr-főkapitányság?  
 
Szabó Jenő: 
Az előterjesztésben is szerepel, hogy e területen emelkedés van. Azon túl, hogy a kábítószer-
fogyasztás jogsértő cselekmény és üldözendő, leginkább a kábítószert terjesztőkkel kell lefolytatniuk a 
büntetőeljárásokat. Utal arra, hogy egy-egy kábítószerfogyasztó – mely szám évről-évre emelkedik – 
„bevizsgálása” 100.000 Ft/fő nagyságrendű.  
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Varga Béla:  
Mindenképpen üdvözlendőnek tartja a bűncselekmények számának 14 %-os csökkenését. Bízik benne, 
hogy ezt a szintet az elkövetkező időszakban is sikerül tartani. Kérdésként veti fel: a főkapitány úr 
hogyan látja az új kormányprogram végrehajthatóságát?  
 
Szabó Jenő: 
Jelzi, hogy az elmúlt 15 évben nem volt ilyen alacsony a bűnözés a megyében. Úgy gondolja, hogy a 
megye bűnözési dinamikája a mélyponton van, és a rendőr-főkapitányság mindent elkövet annak 
érdekében, hogy ezen a szinten maradjon, s a közbiztonsági helyzet az elmúlt évekhez hasonló 
színvonalú legyen. Megítélése szerint az ország rendőri állománya fegyelmezett, a mindenkori 
kormánnyal szemben maximális lojalitással rendelkezik. Úgy véli, minden program végrehajtható; 
pénz, elhatározás és feladatmeghatározás kérdése. A főkapitányság kész az új feladatokra, és várja a 
kormány erre vonatkozó utasításait.  
 
Csach Gábor: 
A beszámolóban pontos adat szerepel a helyszíni bírságok összegének alakulásáról. Kérdése: 
főkapitány úr tud-e valami információval szolgálni arra vonatkozóan, hogy a régiónál gyűjtött, a 
központilag kezelt területről illetékes szabálysértések, illetve az ebből eredő bevételek hogyan 
alakultak a tavalyi évben? Jelzésértékűnek tartja, hogy az egy büntetésre jutó tételek minimális 
mértékben növekedtek, a bevétel viszont jelentősen, közel 20 millió Ft-tal csökkent. A rendőrség éves 
költségvetésében az elmúlt évhez képest duplájára, 16 milliárdra növelték a bevételi elvárást; látszik, 
hogy ez a teljesítés nem fog megvalósulni. Személyes véleménye, hogy a közlekedési balesetek 
alakulásánál áttörés nem, inkább stagnálás tapasztalható a „zéró tolerancia” bevezetésével. 
Mindemellett a programot támogatja. Úgy látja, át kell gondolni a büntetési tételek tekintetében 
valamilyen méltányosság bevezetését.  
 
Szabó Jenő: 
A bevételek kérdéskörét érintően elmondja: Nógrád megye vonatkozásában 250 millió Ft a bevételi 
elvárás. A főkapitányságnak az elmúlt évben 80 millió Ft-nyi bevételt sikerült eredményezni. Úgy 
gondolja, bár törekszenek rá, nem fogják tudni elérni azt az előirányzatot, amelyet előírtak. 
Forráshiánnyal kell számolniuk. Ha a régió által kiszabott szabálysértési bírságösszegek befolynának, 
akkor a bevétel teljesülne. Azonban a fizetési hajlandóság egyre romlik, ezért az új kormány feladata 
lesz e kérdéskör megoldása.  
 
Csach Gábor: 
A közeljövőben fog lezajlani a határőrségi ingatlanok sorsának rendezése. Kéri a főkapitány urat, hogy 
szakmailag segítse elő a balassagyarmati határőrség épületének a minél optimálisabb hasznosítását. 
Kérése arra irányul, hogy próbáljanak meg anyagilag és hosszú távon, illetve az önkormányzat 
számára is megfelelő megoldást találni.  
 
Szabó Jenő: 
A megyei főkapitányság a legjobb tudása szerint végrehajtja azokat a politikai „akaratokat”, amelyek 
törvények vagy egyéb normák vonatkozásában megjelennek.  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Azért, hogy a bűnözés elleni harc sikeres legyen, a rendőrségen kívül az ügyészségeknek, 
bíróságoknak, illetve a büntetésvégrehajtásnak is fontos szerepe van. A megye tekintetében a 
közbiztonság fokozatosan javul, melyben óriási szerepe van a főkapitányság vezetésének, 
állományának. Az előterjesztés részletes, jól mutatja be a bűnözés, illetve az ehhez kapcsolódó 
rendszerek alakulását. A szocialista frakció nevében gratulál a 2009. évben elért eredményekhez. 
Egyetért azzal, amit a főkapitány úr összegzésében jelzett: a közbiztonság „társadalmi termék”, 
amelynek a rendőrség egy része, de ha ez nem kapcsolódik össze a megye lakossága, a társszervezetek 
együttműködésével, akkor a bűnözés elleni harc nem lehet sikeres.  
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Barna János: 
További kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 23 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
63/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közrend, 
közbiztonság megerősítése, megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadta. Egyben megköszöni a főkapitányság 2009. évben végzett áldozatos, színvonalas és 
eredményes munkáját. 
 
Szabó Jenő: 
Megköszöni az elismerő szavakat, a közgyűlés támogatását.  
  

- . - 
 

− Beszámoló a MOB Nógrád megyei képviselőjének 2009. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Básti István, a MOB Nógrád megyei képviselője 
 

Barna János: 
Básti István úr, a MOB megyei képviselője jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt 
venni a testület ülésén.  
Kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 17 igen, 4 nem szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:    
 
64/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság 
Nógrád megyei képviselőjének a 2009. évben végzett tevékenységről szóló tájékoztatót. Megköszöni a 
képviselőnek a sport területén végzett munkáját. 
 

- . - 
 

− Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ tevékenységéről, 
kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének 
lehetőségeiről Nógrád megyében 
Előterjesztő: Szabó József főigazgató  

 
Barna János: 
Köszönti Stadinger Csaba általános főigazgató-helyettes urat. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést 
tenni?  
 
Stadinger Csaba: 
Szóbeli kiegészítésében elmondja: akkor amikor szűkülnek a piacok, ágazatok kerülnek veszélybe, és 
az ehhez kapcsolódó finanszírozási háttér megrendül, annak nem lehet más következménye, mint egy 
jelentős foglalkoztatás-szűkülés. 2009. I-II. negyedév negatív tendenciái a mai napig is tapasztalhatók. 
A meglévő, feltárt, apró fejlesztésekkel elért munkahelyek megvalósulása is rendkívül nagy 
támogatási rendszer mellett tudott működni. Mintegy egyötöde volt a normál álláspiacon forgó 
állásoknak az a szám, amihez nem kapcsolódott valamilyen támogatás. Ez a térség – Borsod, Heves, 
Nógrád – eleve vesztes helyzetből indult egy recesszív folyamatba. Sajnos minden olyan térségi 
preferenciánál, program- illetve forráskihelyezésnél, lokális támogatásélénkítésnél ez meghatározó 
tényező lesz. Kiemeli és részletesen szól az unió által finanszírozott TÁMOP programról, amely a 
régióban, és a megyében is jelentős számokat hordoz; 11-12 ezer fő programba vonását teszi lehetővé, 
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és nagyjából 10 millió Ft forrás társul hozzá. Tájékoztatásként elmondja: 2010. áprilisában több, mint 
8.500 fővel csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, mely Nógrád megyében 1.700 fős számot 
jelent. Úgy tűnik, hogy májusban további, a megye vonatkozásában 1.700-1.800 fős csökkenés 
várható, a helyi lokális mozgástér bővülni látszik.  
 
Barna János: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Varga Béla: 
A számokat elemezve, áttörésről nem lehet beszélni. Sajnálatos, ami a munkavállalói helyzetben jelen 
formában tapasztalható. 2010. március végén 21.349 fő volt a nyilvántartott álláskereső Nógrád 
megyében, mely az országos átlagnál jóval magasabb. Említést tesz arról, hogy a fiatalok elvándorlási 
aránya rendkívül magas. Sajnos a megyében alig akad vállalkozás, amely létszámbővítésre szánná el 
magát, hiszen a gazdasági körülmények eléggé tragikusak. Kéri, tolmácsolják a megfelelő fórumokon, 
hogy az átlagosnál nagyobb a baj a megyében. Jelzi, támogatni fogja a beszámoló elfogadását.  
 
Kriston Péter: 
Az előterjesztésből idéz egy gondolatot, s kérdésként veti fel, hogy a döntően 2007-ben megtörtént, 
kórházakat érintő kapacitásleépítésből adódó, illetve vasúti szárnyvonalak bezárása kapcsán 
munkanélküliekké válók számára szolgáló programról lehet szó? Miután jövő időről beszélnek, ez 
milyen előkészítési stádiumban van? Ezen programok érdemi elindításával mennyire érdemes 
foglalkozni, ebbe energiát, pénzt fektetni?  
 
Stadinger Csaba: 
Az előterjesztésben szereplő megfogalmazás vasúti pályák, vasút körüli infrastruktúra rendbehozatala 
– közmunkatípusú program révén – egy olyan foglalkoztatói hely, amely nem érinti az alelnök úr által 
felvetett szárnyvonal visszaállítás kérdését. Erről nincs érdemi információjuk, annak foglalkoztatási 
hatásait majd később lehet kezelni. A kórházak, egészségügyi intézmények szintén közmunkatípusú 
program keretében működő foglalkoztatói helyek. Az anyagban leírt megfogalmazás erre történő 
utalás.  
 
Barna János: 
További kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 14 igen, 4 nem szavazattal, 
4 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
65/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye 
munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni az Észak-Magyarországi Regionális 
Munkaügyi Központnak a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében 
végzett munkáját.  
 

- . - 
 

− Tájékoztató Nógrád megye lakosságának egészségi állapotáról 
Előterjesztő: dr. Bodnár Judit regionális tiszti főorvos 

 
Barna János: 
Köszönti dr. Bodnár Judit regionális tiszti főorvos asszonyt. Megkérdezi, van-e a tájékoztatóhoz 
szóbeli kiegészítése?  
 
dr. Bodnár Judit:  
Kiegészítésében szól a csecsemőhalandóság, a vezető halálokok, kiemelten a daganatos betegségek 
kérdéséről, az életmódbeli tényezőkről. Prezentáció formájában levetíti a közgyűlés tagjai számára a 



 15 

megye jelentősebb egészségügyi mutatóit. Bízik benne, hogy további ilyen és hasonló tanulmányokkal 
tudják a döntéshozókat segíteni abban, hogy az egészségügy fejlesztésének irányába használható 
adatokat szolgáltassanak. A főjegyző úr kérésének eleget téve, szól az elmúlt időszakban a megyét 
érintő rendkívüli helyzetről, az árvíz-, belvíz aktuális egészségügyi kérdéseiről.  
 
Barna János: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Csach Gábor: 
Örömmel veszi, hogy az új kormány a régiós igazgatóságok helyett megyei prefektúrák alá 
központosítja a teljes magyar közigazgatási rendszert, benne az ÁNTSZ szervezetét is. Sajnálatos 
módon az újonnan kiírásra kerülő struktúra-pályázatok a kórházfejlesztéseknél nem veszik figyelembe 
a helyi adottságokat. Utal arra, hogy az epidemológiai adatokon kívül akár az orvoshiányt, az egy 
orvosra jutó betegszámot, az egy ellátottra eső finanszírozási átlagot véve, a megye a legrosszabb 
helyzetbe került. A megyét érintette az aktív ágyszámelvonás tekintetében az országos átlagnál 
legmagasabb elvonási szint. Az említett ellátási probléma, amelyre a települési struktúra kapcsán utalt 
a főorvos asszony, mindenképpen jelzés értékű anomália.  
 
Kriston Péter: 
Kérdésként veti fel: van-e arra vonatkozólag korrekt statisztikai adat, amely azt mutatná ki, hogy a 
2007. árpilis előtti állapothoz képest, az azt követő időszak óta a betegforgalom megyén kívül hogyan 
változott? Balassagyarmat és Pásztó esetében történt kapacitás-, illetve ellátási körzet változás; ennek 
mi lett a gyakorlati hatása? Tudják-e alátámasztani vagy megcáfolni az ezzel kapcsolatos 
véleményeket?  
A legtöbb fenntartó vagy intézmény jogi úton megtámadta az ágyszámra vonatkozó miniszteri 
határozatot, vagy az ÁNTSZ működési engedéllyel kapcsolatos döntését. A régió intézményeit 
érintően létezik-e információ arra vonatkozóan, hogy az ezzel kapcsolatos perek hol tartanak, ennek 
milyen hatásai lesznek?  
Az előterjesztés említést tesz arról, hogy a méhnyakszűrésre kiküldött értesítés időpont-egyeztetésre 
ad lehetőséget, viszont a szakrendeléseken sorszámos behívási rendszer van, mely alól a behívólevéllel 
érkezők sem kivételek. Kérdése: a probléma megoldása jogszabályi kezelést igényel vagy azt a 
fenntartó, illetve az intézményvezetés saját hatáskörében munkaszervezési döntéssel tudná kezelni és 
feloldani?  
 
dr. Bodnár Judit:  
Egyetért azzal, hogy megyei szinten – ha van elegendő szakember – mélyebben és szorosabban tudják 
nyomon követni az ott zajló eseményeket. A személyes részvétel, helyismeret sokat segít ezen 
folyamatok intézésében. Az elmúlt regionális működés nagyon sok jogszabályváltozással, 
munkaszervezéssel járt, s ezáltal a területi munkában nagyon visszafogottá váltak. Bízik benne, hogy a 
helyiek és a megyén belüli szakemberek hathatósabban fognak tudni dolgozni, ha megyei szintű 
igazgatás lesz a jövő útja.  
Jelzi, hogy a 2007. évihez viszonyított betegforgalom alakulásával kapcsolatban az OEP-nek vannak 
kimutatásai. Tény és való, hogy a megye rétsági területéről sokan átjárnak Vácra, sok község 
hivatalosan is kérte azt, hogy a váci kórházhoz tartozhasson. Mivel az illetékes két önkormányzat nem 
jutott egyezségre, az érintett egészségügyi intézmények fenntartói között megállapodás nem jött létre. 
Az ellátási terület iránti más igények hátterében a lakosság szempontjából az elérhetőség, ugyanakkor 
a megye tekintetében az igénybevételt követő finanszírozási problémák teszik fontossá ezt a kérdést.  
A 2007. évi változásokkal kapcsolatos perekről: egy eset jutott tudomásukra, mely nem Nógrádot 
érinti.  
A méhnyak-szűrésre vonatkozó felvetésre az alábbi választ adja: a kérdés helyben elintézhető, az 
érintett intézménynek van egy elfogadott rendje, melybe beilleszthető, hogy sorszámosztás révén lát el 
betegeket vagy más módon. Az érintett intézménnyel kell a kérdést megbeszélni.  
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Varga Béla: 
Megköszöni az átfogó prezentációt, mellyel betekintést kaphattak az ÁNTSZ mindennapi életébe. 
Kiemeli, hogy a fenntartónak, illetve a megyei kórháznak jó az együttműködése a szervezet régiós 
képviseletével, illetve Pálosi Béla tiszti főorvos úrral, aki egy-egy kérdés megoldásában gyorsan, 
rugalmasan intézkedik.  
Az előterjesztésben megfogalmazást nyert, hogy a megyében Rétságon és Szécsényben tervezik 
járóbeteg-szakellátó kistérségi központ létrehozását. Ismert, hogy Szécsény város költségvetése 
mélyponton van. Kérdésként veti fel: hogyan lehet megoldani ezen kistérségi központok 
működtetését?  
 
dr. Bodnár Judit:  
Ha előzetesen befogadott kapacitásokról van szó, annak már megvan a helye. Ha a megvalósulás nem 
ebben az évben történik meg, hanem a következő évre átcsúszik, ezt a kapacitást nem lehet függőben 
tartani, le kell kötni. Amikor aktuálissá válik, akkor kell a kapacitás iránti igényt beadni.  
A működtetőknek – akiknek már van kapacitásuk – van lehetőségük egy évben kétszer saját 
kapacitásukon belül átcsoportosítást végezni. A Nógrád megyei egészségügyi intézmények vezetőivel, 
a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral is igyekeztek a szoros kapcsolattartást naprakésszé tenni.  
 
Barna János: 
Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra?  Megállapítja, hogy jelzés, hozzászólási szándék 
nem érkezett.  
További kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 23 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
66/2010. (V. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye 
lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztatót. Megköszöni az itt élő emberek 
életminőségének, egészségi állapotának javítása érdekében, az ÁNTSZ Regionális Intézete által 
kifejtett eredményes munkát. 
 

- . - 
  
Barna János: 
Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra?  (Jelzés, hozzászólási szándék nincs.) 
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 Becsó Zsolt        dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                       Nógrád megyei főjegyző 
     Közgyűlésének elnöke  
 


