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5. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 24-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.), 
Kőszeginé Kárpáti Mónika, Látkóczki Bálint, Lenkey Gábor, dr. Márton József, Melo Ferenc, 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 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Az ülésről távol maradt: Baranyai Béla, Kovács Gábor (St.), Molnár Katalin, Molnár Zoltán, dr. 
Rozgonyi József 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. Jelzi, hogy az ülés előtt levetített filmmel kapcsolatban az 
elnöki jelentés kapcsán ad bővebb szóbeli tájékoztatást. A testület ülését megnyitja. Megállapítja, 
hogy a közgyűlés tagjai közül 35 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
Kéri, hogy a testület a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 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 35 
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 az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) intézményvezetői feladatainak ellátásához 
szükséges pályázat elbírálására   
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

3. Javaslat a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) 
intézményvezetői feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálására   
Előterjesztő: Kriston Péter, a közgyűlés alelnöke  
 

4. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettese 
magasabb vezetői megbízásához szükséges fenntartói egyetértésre  
Előterjesztő: Molnár Éva igazgató   
 

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására 
irányuló közbeszerzési eljárás eredményére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
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6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (III. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

7. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hivatalának 2006-2010. években végzett 
tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

8. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek a 2006-2010. évi ciklusban végzett 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
    intézmények vezetői 

 
9. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságainak és tanácsnokainak 2006–

2010. években végzett tevékenységéről 
Előterjesztők: a bizottságok elnökei, illetve a tanácsnokok 
 

10. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. május 1-jétől 2010. február 28-ig 
hozott határozatainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

11. Javaslat Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 2010. évi felülvizsgálatára 
(második forduló)  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

12. Javaslat a Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program koncepciójára  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

13. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programját megalapozó előzetes 
helyzetelemzés elfogadására 
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző  

 
14. Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Bablena Ferenc ügyvezető igazgató  
 

15. Egyebek  
 
Zárt ülés keretében: 
 
16. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

17. Javaslat személyi térítési díj megállapítása (798/2010. számú határozat) ellen beadott fellebbezés 
elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
18. Javaslat személyi térítési díj megállapítása (80-1/2010. számú határozat) ellen beadott fellebbezés 

elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
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Becsó Zsolt: 
1998. óta jeles hagyománnyá vált, hogy minden évben a Köztisztviselők Napja alkalmából Nógrád 
Megye Közszolgálatáért díj elismerésben részesül az a munkatárs, aki legalább öt éve a közgyűlés 
hivatalánál, illetve annak jogelődjénél kiemelkedő és példamutató közszolgálati tevékenységet fejt ki. 
Felkéri dr. Barta László főjegyző urat a döntés ismertetésére.  
 
dr. Barta László: 
Bejelenti, hogy ebben az évben a közgyűlés hivatalában kiemelkedő és példamutató tevékenysége 
elismeréseként „Nógrád Megye Közszolgálatáért” díjban részesül Tóth Mária Ágnes, az 
Önkormányzati, Jogi és Humánszolgáltatási Főosztály munkatársa. A nacionálé ismertetését követően 
gratulál a kitüntetettnek.  
(Dr. Barta László főjegyző és Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke átadja az elismerést).   
 

- . - 
 
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 napirendi pontot ezen 
kiegészítéssel együtt tárgyalja meg a testület.  
Tájékoztatást ad arról, hogy a Nógrád megyei árvízkárosultak megsegítésére indított program kapcsán 
számtalan felajánlás érkezett. A pénzadomány-gyűjtés sikeresen halad, legfrissebb információi szerint 
az elkülönített számlaszámra 2.050.000 Ft érkezett, melyek közül kiemeli a Szerencsejáték Szövetség 
nógrádi árvízkárosult fiatalok balatoni táboroztatására irányuló felajánlását. Köszönetét fejezi ki 
azoknak, akik szolidaritást vállaltak az árvíz által érintett személyekkel, önkormányzatokkal, illetve 
bármilyen jellegű felajánlást tettek. Kéri képviselőtársait, sorakozzanak fel e kezdeményezés mögé. 
Köszönetet mond a védekezésbe bekapcsolódó szervezetek, személyek közreműködéséért.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdések észrevétele? 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Megköszöni azt az összefogást, áldozatkész munkát, amelyet az árvízvédelmi munkák kapcsán a 
lakosság, az érintett szervezetek, személyek tanúsítottak. Képviselői tiszteletdíjából 10.000 Ft-ot ajánl 
fel az elkülönített számlaszámra, kéri képviselőtársait csatlakozzanak a felajánláshoz.  
Az elnöki jelentésben megfogalmazást nyert, hogy a XV. Nógrádi Folklór- és Gasztronómiai Fesztivál 
megrendezésére 7 millió Ft áll rendelkezésre. Kéri a közgyűlés elnökét, hogy e rendezvénnyel 
kapcsolatban adjon bővebb tájékoztatást.  
 
Becsó Zsolt: 
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által – e rendezvény megtartásához – 
benyújtott pályázat sikeres volt, elméletileg megnyerték a 80 ezer eurót, azonban a VÁTI részéről 
olyan állásfoglalás érkezett, hogy közbeszerzési eljárásra van szükség. Úgy ítélték meg, hogy az 
eljárás lefolytatásához már kevés idő áll rendelkezésre, ezért az a javaslat fogalmazódott meg, hogy ez 
évben az előkészületek elindulnak, s reményeik szerint a fesztivál a következő évben hagyományos 
formában, míg ebben az évben a bánki nemzetiségi fesztivállal összhangban kerül megrendezésre.  
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
testület 35 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
67/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 



 4 

2. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-
24. sz. mellékletek szerint elfogadja. 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli 

Karának Salgótarjáni Intézete támogatására a 2008. évben kötött háromoldalú 
keretmegállapodásban meghatározottak figyelembevételével a 2010/11-es tanévre vonatkozó 
különmegállapodás előkészítésével összefüggő tárgyalásokat folytassa le és a megállapodást írja 
alá. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon Kenderváros úti telephelyén a KEOP 5.3.0/A jelű pályázat keretében tervezett 
energiahatékonyságot javító projekt megvalósításához, a támogató szervezet kedvező döntése 
esetén, a pályázati önerőt maximum bruttó 2.000.000 forintig biztosítja. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata nevében az 
energiahatékonyságot növelő projekt finanszírozásához kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen. 
A testület a sajáterő pénzügyi forrásaként a kötvényből származó kamatbevételét jelöli meg, 
illetve utasítja a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatóját, hogy a 
pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
        Szepes Péter igazgató 

 
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 3003/A/5. hrsz-ú, Füleki út 

39. II/1. szám alatti, 113 m2 alapterületű, 3 és félszobás lakás elidegenítésére 2010. május 7-én 
közzétett pályázatot – pályázó hiányában – eredménytelennek minősíti. 

 A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a lakásra vonatkozó elidegenítési szándék 
www.nograd.hu honlapon történő folyamatos közzétételéről. 

 Határidő: 2010. július 15., illetve szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, közgyűlés elnöke 
 
6. A Közgyűlés tudomásul veszi a Nógrád megyei árvízkárosultak számára történő 

adománygyűjtéssel kapcsolatos eddigi intézkedéseket. Felhatalmazza elnökét, hogy a beérkező 
támogatások felhasználásáról – az árvíz sújtotta települések polgármesterei javaslatainak 
figyelembevételével és a Megyei Védelmi Bizottság tájékoztatása mellett – döntsön, és a 
szükséges támogatási szerződéseket aláírja.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. a) A közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret 
terhére: 
- A Krétakör Alapítvány (Salgótarján) részére: Olaszországi táborozás lebonyolításának 30.000 

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 Promeritum Alapítvány (Salgótarján) részére: IV. Észak Magyarországi Tehetségkutató 
Rock Fesztivál megrendezésének 75.000 Ft-os 

támogatásáról dönt. 
 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése Popovics Edit gyermekjogi képviselő által tett, a 

„Margaréta” Gyermekotthon Felsőpetényről Szátokra történő átköltöztetésével kapcsolatos 
észrevételeit megtárgyalta.  
A közgyűlés elnökének tervezett intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi, utasítja elnökét, 
hogy e döntésről a gyermekjogi képviselőt tájékoztassa.  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. A közgyűlés a 2010-ben megrendezendő Nógrád Megyei Nemzetiségi és Néptánc Fesztivált  
2.500 EFt-tal támogatja. Felhatalmazza elnökét, hogy a soron következő költségvetés módosítása 
alkalmával a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézethez a költségvetési 
rendelet 4. sz. mellékletének IX/4. Megyei kiemelt rendezvények keret terhére az összeg 
átcsoportosítására tegyen javaslatot. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet a rendezvény lebonyolítására a keretösszegig kötelezettséget 
vállaljon. A közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a XV. Nógrádi Nemzetközi 
Folklór- és gasztronómiai Fesztivál 2011-ben történő megrendezése érdekében a szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
               Molnár Éva, az intézmény igazgatója 
 

10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Reménysugár Otthon a KEOP 5.3.0/A jelű 
pályázat keretében tervezett fűtéskorszerűsítése és energiahatékonyságot javító projekt 
megvalósításához, a támogató szervezet kedvező döntése esetén, a pályázati önerőt maximum 
bruttó 60 millió  forintig biztosítja. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata nevében az 
energiahatékonyságot növelő projekt finanszírozásához kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen. 
A sajáterő pénzügyi forrásaként a 2008. évben kibocsátott kötvény bevételét jelöli meg. 
A testület utasítja a Reménysugár Otthon igazgatóját, hogy a pályázat elkészíttetéséről és 
benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
        dr. Fehér Edit, az intézmény igazgatója 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) intézményvezetői feladatainak 

ellátásához szükséges pályázat elbírálására   
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

Becsó Zsolt: 
A pályázók hozzájárultak a személyüket érintő napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
A főjegyző úr jelezte, hogy az előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Az előterjesztés „A” és „B” változatú határozati 
javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. Tájékoztatást ad arról, hogy ha a 
közgyűlés az „A” változatú határozati javaslatot fogadja el, az intézmény élére Bóna Eleonóra kerül 
kinevezésre. Jelzi, az „A” változat elfogadását támogatja.  
Szavazásra bocsátja az „A” változatú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 25 igen szavazattal, 10 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:   
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68/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy az Ezüstfenyő Idősek Otthona 

intézményvezetőjének kinevezésére kiírt nyilvános pályázatára – a pályázat benyújtására nyitva 
álló határidőn belül – három pályázat érkezett, melyek közül egy pályázó az eljárás alatt pályázatát 
visszavonta, Vassné Tóth Katalin jászberényi lakos által benyújtott pályázat pedig – formailag – 
nem felel meg a felhívásban foglalt feltételnek. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ezüstfenyő Idősek Otthona 

intézményvezetőjének, önálló kinevezett vezetői munkakörbe 2010. július 1. napjától – 
határozatlan időre, 4 hónap próbaidő kikötésével – Bóna Eleonórát nevezi ki. 

 
3. Az intézményvezető illetményét havi 288.000 Ft-ban állapítja meg.  
 Utasítja elnökét, hogy a kinevezéssel összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 Határidő: 2010.június 30. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Gratulál a kinevezéshez, jó munkát, sok sikert kíván.  
 

- . - 
 

3. Javaslat a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
(Pásztó) intézményvezetői feladatainak ellátásához szükséges pályázat elbírálására   
Előterjesztő: Kriston Péter, a közgyűlés alelnöke 
 

Becsó Zsolt:  
A pályázó hozzájárult a személyét érintő napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához. Az 
alelnök úr jelezte, hogy az előterjesztéshez kiegészítése nincs.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Sisák Imre: 
Örömére szolgál az előterjesztésben szereplő határozati javaslat, s bízik benne, hogy azt a testület 
valamennyi tagja támogatni fogja. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy az az intézmény, amely 2007. 
július 1-jéig Pásztó Város Önkormányzata fenntartásában működött, kiváló vezetővel végezte 
munkáját. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére folyamatosan feltöltött a létszám az 
intézményben. Országos szinten is elismerésre méltó a most érettségizett diákok vizsgaeredménye. 
Szól az iskola tanulóinak országos versenyeken való eredményes részvételéről. Kiemeli az 
alkalmazotti közösség támogatói véleménynyilvánítását. Kéri a pályázót, hogy ugyanazon 
elkötelezettséggel vezesse az intézményt, mint ahogy tette az elmúlt évtizedekben. Minden 
intézményvezető számára példa az az odaadó, felelősségteljes munka, melyet az intézményvezető 
asszony végez.   
 
Becsó Zsolt: 
További hozzászólási szándék nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati 
javaslatot 35 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
69/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 

Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi. út 1.) intézményvezetőjének 
magasabb vezetői megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára – a 
benyújtására nyitva álló határidőn belül – egy pályázat érkezett, amely megfelel a Közgyűlés által 
közzétett felhívásnak. 
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2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 1.) vezetésével, magasabb vezetői 
megbízással az igazgatói feladatok ellátásával 2010. július 2. napjától –határozott időre, öt tanévre 
– 2015. július 1. napjáig Herczegné Varga Ilonát bízza meg. 

 Az intézményvezető illetményét havi 281.400 Ft-ban (ebből garantált illetmény: 266.700 Ft, 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 14.700 Ft), magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 
250 %-ában, havi 50. 000 Ft-ban, járandóságát összesen 331.400 Ft-ban állapítja meg.  

 Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 Határidő: 2010. június 30. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Gratulál az igazgató asszony megbízásához, jó munkát, sok sikert kíván.  
 

- . - 
 
4. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet általános 

igazgatóhelyettese magasabb vezetői megbízásához szükséges fenntartói egyetértésre  
Előterjesztő: Molnár Éva igazgató   
 

Becsó Zsolt:  
A pályázó hozzájárult a személyét érintő napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához. Az 
igazgatónő jelezte, hogy az előterjesztéshez kiegészítése nincs.  
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 35 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
70/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettesi (magasabb vezetői) beosztás 
betöltésével öt évre – 2010. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig – Ludasi Tünde kerüljön 
megbízásra. 

2. A közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatóját, 
hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Molnár Éva igazgató 

 
Becsó Zsolt: 
Gratulál az igazgató-helyettes asszony megbízásához.  
 

- . - 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására 

irányuló közbeszerzési eljárás eredményére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés – melyet a közbeszerzési bíráló bizottság a mai napon tárgyalt meg – az elnöki 
jelentéssel egyidejűleg került megküldésre. Felkéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet az 
ülésen elhangzottakról.  
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Fazekas János: 
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Tudomása szerint László Lídia három cikluson keresztül volt a megyei önkormányzat 
könyvvizsgálója. Tevékenységét magas színvonalúnak és jónak tartja, ezért kérdésként veti fel, hogy a 
továbbiakban miért nem ő lesz a megyei önkormányzat könyvvizsgálója? 
 
Becsó Zsolt: 
A könyvvizsgálói feladatok ellátására többen pályáztak, köztük László Lídia is, akinek a munkájával 
maximálisan meg volt elégedve a közgyűlés és a hivatal is. Az elmúlt évek során jó szakmai 
együttműködés alakult ki közte és a megyei önkormányzat között. Az eljárás során az érintettek 
megtették ajánlataikat, majd személyes „elbeszélgetésre” került sor, ahol lehetőség volt arra, hogy az 
írásban megajánlott ártól eltérjenek. Az egyik pályázó – aki megfelelő referenciákkal és szakmai 
felkészültséggel rendelkezik – olyan ajánlatot tett, hogy a közbeszerzési bíráló bizottságnak a kiírás 
szerint nem lehetett más döntést hoznia, minthogy a jogszabálynak megfelelően az előterjesztésben 
szereplő javaslatot fogalmazza meg.  
Megadja a szót Fazekas Jánosnak, a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének.  
 
Fazekas János: 
A bizottságnak a törvény szerint a legalacsonyabb árajánlatot adót kell előnyben részesítenie. Öt 
érvényes pályázat érkezett; ezek közül László Lídia 30 %-kal magasabb árat ajánlott, mint a 
nyertesnek kihirdetett debreceni cég.  
 
Becsó Zsolt: 
Lokálpatriótaként azt szeretné, ha a Nógrád megyében meglévő lehetőségek ne kerüljenek ki a megye 
határain kívül. Reméli, a közbeszerzési törvény módosításával olyan jellegű változásokat fognak 
eszközölni, amellyel még inkább elismerik az egy adott területi egységen belül meglévő képességeket.  
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 32 
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
71/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2010. (IV. 29.) Kgy. határozatával megindított, 
a könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredményét a határozat 
Mellékletében foglalt összegezés szerint megállapítja. 

 Utasítja elnökét, hogy az arra előírt határidőben gondoskodjon a jogszabályokban és Nógrád 
Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában foglalt további eljárási cselekmények 
teljesítéséről. 

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

2. A Közgyűlés László Lídiának (3100 Salgótarján, Medves krt. 5.) a Nógrád Megye Önkormányzata 
könyvvizsgálói tevékenységének ellátására szóló, módosított megbízási szerződését az új 
könyvvizsgálóval kötendő szerződés hatályba lépését megelőző napra felmondja. 

 A testület utasítja elnökét, hogy a szerződés megszüntetésére irányuló intézkedéseket tegye meg. 
 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni László Lídiának az elmúlt években végzett munkáját.  
 

- . - 
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6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (III. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

Becsó Zsolt: 
A közbeszerzési bíráló bizottság az előterjesztést a mai napon tárgyalta meg. Felkéri a bizottság 
elnökét, tájékoztassa a testületet az ülésen elhangzottakról.  
 
Fazekas János: 
A bizottság többsége támogatásáról biztosította a határozati javaslatot.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Megkéri a közgyűlés országgyűlési képviselőit, támogassák Szatmári Kristóf törvénymódosító 
javaslatát, amelynek lényege, hogy a kis- és középvállalkozásokat az állami hatóság ellenőrei első 
esetben figyelmeztetésben részesíthessék és csak a második ütemben lehessen szankcionálni.  
A napirendet érintően elmondja: a költségvetés tárgyalásánál a szocialista frakció tartózkodása, illetve 
ellenszavazatának oka, hogy az éves szintű 60-80 millió Ft-os „pazarlással” – amely a három alelnök, 
illetve tanácsadók számából adódik – nem tudnak egyetérteni. Látszik, hogy a durván 800 millió Ft-os 
finanszírozási kölcsönre lesz szükség. Utal az új kormány 29 pontos „csomagjára”, amely érinti a 
megyei önkormányzatot is. Kiemeli az állami szektor 15 %-os központi bértömegcsökkentését, 
amellyel a hiányt lehetne csökkenteni. Felháborítónak tartja a köztisztviselők és kormánytisztviselők 
indoklás nélküli elbocsátását.  
Jelzi, a szocialista frakció tartózkodni fog a szavazásnál.  
 
Becsó Zsolt: 
Tiszteletben tartja a képviselő úr véleményét, úgy gondolja, nem tartozott szorosan a napirendi 
ponthoz.  
További kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a rendelet-
tervezetet 22 igen, 1 nem szavazattal, 10 tartózkodással elfogadta és rendeletét megalkotta:   
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
18/2010. (VI.25.) önkormányzati 

rendelete 
Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról 

(III. sz. módosítás) 
 

(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot, melyet a testület 
22 igen szavazattal, 10 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
72/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati 
rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
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1. a)  Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete 
tartalmazza a 2010. évi engedélyezett létszámkereteket. 

b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása 
érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy 
részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot 
nyújt be. 

c) A közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a 
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.  

 
2. a) A Közgyűlés a 2010. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az 

alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el: 

        
„Baglyaskő” Id ősek Otthona (Salgótarján) 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (II. sz. 
módosított) előirányzat szerint: 

98 fő 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 1 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi III. sz. módosított 

előirányzat szerint: 
97 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör 
Gazdasági ügyintéző 1 fő 
Összesen 1 fő 

       
b)  A közgyűlés utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a létszámcsökkentéssel 

kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: az érintett intézmény igazgatója 

c) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések 
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, 
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

d) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
3. A 31/2010. (IV.29.) Kgy. határozat 2.ac) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„2. ac) 
Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)   

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. 
módosított) előirányzat szerint: 

142 fő  

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 22 fő  
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi III. sz. 

módosított előirányzat szerint: 
120 fő  

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök  
Gyermekvédelmi asszisztens 3 fő  
Gyermekfelügyelő 8 fő  
Nevelő 3 fő  
Család- és utógondozó 1 fő  
Nevelő/otthonvezető 1fő  
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Gépkocsivezető/karbantartó/gondnok 1 fő  
Ápolónő 1 fő  
Hivatásos nevelőszülő 3 fő  
Gyermekfelügyelő 1 fő  
Összesen  22 fő .”  
  

 
- . - 

 
7. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hivatalának 2006-2010. években 

végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

Becsó Zsolt: 
A közbeszerzési bíráló bizottság az előterjesztést a mai napon tárgyalta meg, felkéri a bizottság 
elnökét, tájékoztassa a testületet az ülésen elhangzottakról.  
 
Fazekas János: 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta.  
 
Becsó Zsolt: 
Csach Gábor hozzászólási szándékát jelezte, megadja a szót.  
 
Csach Gábor: 
Sajnálatos módon a megyei önkormányzatok az elmúlt években a politika szándékos „pusztítása” 
(illetékbevételek, SZJA finanszírozás megvonása, önhiki-rendszerből való kiesés) miatt nemcsak 
pénzügyi, hanem presztízs veszteséget is szenvedtek. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, és nem az 
építés, hanem a túlélés volt a feladatuk. Mindezen kényszerhelyzet ellenére a hivatal magas szakmai 
színvonalú munkát végzett. Reméli, a kormány intézkedései hatására a megyék nyolc év után újra 
prioritást élveznek, s nemcsak intézményfenntartó feladatuk lesz, hanem visszakapják ezeréves 
rangjukat. Jelen pillanatban a megyében a megyei önkormányzat a legnagyobb munkáltató, s e 
tekintetben nagy felelőssége van a 2500 alkalmazott felé. A Fidesz-frakció nevében köszönetet mond 
az elmúlt négy évben végzett munkáért.  
Hozzászólásában a következő napirendi pontot érintően elmondja: az intézményrendszer az elmúlt 
négy évben kénytelen volt elszenvedni az elmúlt időszak közszféra-ellenes politikáját. Megköszöni az 
intézmények vezetőinek, hogy a létszámleépítéssel összefüggő intézkedéseket – melyeket a túlélés, a 
feladatellátás érdekében a megyei közgyűlés kénytelen volt megtenni – végrehajtották, a munkahelyi 
feszültségeket kezelni tudták.  
 
Zsédely Lajos: 
A közgyűlés hivatalának értékelésében alapvető szempont, hogy szakmai oldalról azok az 
előterjesztések, politikai szándékok mennyiben vannak megalapozva, amelyek a közgyűlés 
munkájához szükségesek. A négy évre visszatekintve, a szocialista frakció véleménye, hogy a 
közgyűlés hivatala nagyon magas szinten tett eleget az elvárásoknak. Úgy gondolja, annak a 
negatívumnak, hogy a közgyűlés munkája nem igazán tekintélyt parancsolóan zajlott az elmúlt négy 
évben, a hivatal tevékenysége semmilyen mértékben nem részese. Elismerését fejezi ki a hivatal 
valamennyi munkatársának, kívánja, hogy a jövőben sok munkasikerben legyen részük. 
 
Becsó Zsolt:  
Köszönetet mond a hivatal vezetőjének, valamennyi munkatársának az elmúlt négy évben végzett 
munkáért.  
Egyéb kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati 
javaslatot 35 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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73/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal 2006-2010. években végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a jogszabályokban és a testület döntéseiben 
foglalt feladatait eredményesen, jó színvonalon látta el, amelyért elismerését fejezi ki.  
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a beszámoló „összegzett” tapasztalatait a munkavégzés során 
vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

- . - 
 
8. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek a 2006-2010. évi ciklusban 

végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
    intézmények vezetői 

 
Becsó Zsolt: 
Az intézményvezetők jelezték, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánnak tenni.  
A közbeszerzési bíráló bizottság az előterjesztést a mai napon tárgyalta meg. Felkéri a bizottság 
elnökét, tájékoztassa a testületet az ülésen elhangzottakról.  
 
Fazekas János: 
A bizottság az előterjesztést támogatásáról biztosította.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Egyed Ferdinánd:  
Csach Gábor korábban elhangzott hozzászólásával összefüggésben emlékeztet arra, hogy 1990-ben az 
önkormányzati törvény megalkotásával a jelenlegi középszintű megyéket fogadta el az akkori 
országgyűlés. Nem ért egyet a jelenlegi magyar közigazgatási rendszer felépítésével, a szomszédos 
országokat említi példaként, ahol erős középszintek vannak, s jobban működik a rendszer. Bízik 
benne, hogy a mostani országgyűlés hosszútávra meg tudja hozni azokat a döntéseket, amellyel a 
középszint megerősíthető.  
A napirendi ponthoz kapcsolódva: a szocialista frakció nevében olyan módosító indítványt terjeszt elő, 
hogy az intézmények tevékenységét – tekintettel arra, hogy voltak, akik eredményesen és voltak, akik 
kevésbé eredményesen látták el a feladatokat – ne egy blokkban, hanem külön-külön szavaztassa meg 
az elnök úr.  
 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy Egyed képviselő úr módosító javaslatáról a közgyűlésnek vita nélkül kell döntenie. A 
módosító indítvánnyal – mely szerint minden intézményt külön-külön értékeljen a testület – nem ért 
egyet. Szavazásra bocsátja a módosító indítványt, melyet a közgyűlés 10 igen, 21 nem szavazattal, 3 
tartózkodással elvetett. 
Megjegyzi: a közgyűlés tagjainak négy év állt rendelkezésre egy-egy intézmény meglátogatására, s 
ezzel saját munkájukat könnyítették volna meg.  
További észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
26 igen szavazattal, 8 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
74/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium (Salgótarján) a 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 
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2. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

és Kollégium (Szécsény) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 
3. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Váci Mihály Gimnázium  (Bátonyterenye) 2006-

2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
 
4. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 

Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 
5. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (Balassagyarmat) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 
6. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó) 2006-2010. évi ciklusban végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót, 

 
7. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató 

és Szakszolgálati Intézet (Salgótarján) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 
8. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 

(Salgótarján) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
 
9. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján) 2006-

2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
 
10. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 

Közművelődési Intézet (Salgótarján) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 
11. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) 2006-

2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
 
12. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) 2006-

2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
 
13. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) 

2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
 
14. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 

Gondozó Otthon (Bercel) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 
15. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 

Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 
16. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 

Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 
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17. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a „Baglyaskő” Id ősek Otthona (Salgótarján) 2006-
2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 

 
18. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján) 

2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
 
19. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó 

Szervezete (Salgótarján) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 
20. A közgyűlés a beszámolók alapján megállapítja, hogy az intézmények az alapító okiratban 

meghatározott feladataikat megfelelő színvonalon látták el, a 2006-2010. évi 
tevékenységükkel többnyire eleget tettek a fenntartó elvárásainak. 

 
21. A közgyűlés köszönetét fejezi ki az intézmények vezetőinek, alkalmazottainak a megyei 

önkormányzat feladatai ellátásában való közreműködésükért, színvonalas, eredményes 
munkájukért. 

 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni valamennyi intézményvezető lelkiismeretes, jó színvonalon elvégzett munkáját.  
 

- . - 
 
9. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságainak és tanácsnokainak 

2006–2010. években végzett tevékenységéről 
Előterjesztők: a bizottságok elnökei, illetve a tanácsnokok 
 

Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre. Az előterjesztők aláírása közül – 
szövegszerkesztési hiba miatt – kimaradt a sporttanácsnok neve, melyért elnézést kér. Jelzi, hogy a 
sporttanácsnok Kolosi Tibor. Kéri, hogy ezen pontosítással együtt tárgyalja meg és fogadja el a 
testület az előterjesztést.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati 
javaslatot 32 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
75/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 60. § (18) bekezdése és 61. § (2) bekezdése 
alapján megtárgyalta és elfogadja  
a) az Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság 
b) a Kisebbségi Bizottság 
c) a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság 
d) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
e) az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság 
f) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
g) az Szociális és Egészségügyi Bizottság 
h) az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
i) az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Tanácsnoka 
j) a Koordinációs Tanácsnok 
k) a Sport Tanácsnok 
l) a Térségi Együttműködési Tanácsnok 
2006-2010. években végzett munkájáról készített beszámolót.   
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Megállapítja, hogy a bizottságok és a tanácsnokok a hatályos jogszabályokban, illetve a megyei 
önkormányzat közgyűlésének rendeleteiben, és szabályzataiban foglaltak alapján végezték 
tevékenységüket. 
 

- . - 
 
10. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. május 1-jétől 2010. február 28-

ig hozott határozatainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

Becsó Zsolt: 
A főjegyző úr jelezte, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati 
javaslatot 34 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
76/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. május 1.– 2010. február 28. között hozott 

közgyűlési határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja, és megállapítja, hogy a 
következő határozatok további feladatot tartalmaznak: 

 
 Szám Tárgy 
 

− 60/2008. (V. 29.) A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi- és 
Számviteli Karának Salgótarjáni Intézete 
működésének támogatása 

− 77/2008. (V. 29.) 
 

A közgyűlés elnöke és alelnökei részére 
mikrobusz biztosítása 

− 102/2008. (IX. 25.)  
4. pontja, illetve 6. d) pontja 

 

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 véleményről, javaslatokról (Észak-
magyarországi Környezetügyi Tanácshoz való 
csatlakozás, illetve a Pásztó Város 
Önkormányzata által benyújtott ÉMOP 3.1.2. 
Funkcióbővítő település rehabilitáció elnevezésű 
pályázat) 
 

− 135/2008. (XII. 18.) A Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Petőfi út 37. 
szám alatti, a Salgótarján belterület 1793 hrsz-ú, 
Május 1. út 56. szám alatti és a Balatonföldvár 
belterület 205 hrsz-ú, Gárdonyi Géza út 3-5. 
szám alatti ingatlanok elidegenítésére kiírt 
pályázatok elbírálása 
 

− 4/2009. (II. 12.) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi 
költségvetésének végrehajtása 

− 16/2009. (III. 27.) A Nógrád Megyei Egyéges Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
átszervezésének végrehajtása 
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− 21/2009. (IV. 29.)  
  8. pontja 

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 véleményről, javaslatokról (dr. 
Bercsényi Lajos főigazgató főorvos hivatalos és 
magáncélú személyi gépkocsi használata) 
 

− 52/2009. (VI. 25.) A megyei önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények élelmezési tevékenységének 
racionalizálása 
 

− 82/2009. (VIII. 18.) Az Észak-magyarországi Operatív Program 
Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezetek támogatására vonatkozó pályázathoz 
kapcsolódó non-profit szervezet alapításának 
előkészítése, a Szervezet működéséhez szükséges 
keret, valamint a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatok jóváhagyása 
 

− 85/2009. (IX. 24.)  
 8. g) pontja 

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 véleményről, javaslatokról 
[Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködés Program (2007-2013)] 
 

− 100/2009. (XI. 26.) Az Észak-magyarországi Operatív Program 
Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezetek támogatására vonatkozó pályázathoz 
kapcsolódó non-profit szervezet alapításának 
előkészítése, a Szervezet működéséhez szükséges 
keret, valamint a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatok jóváhagyásáról szóló 
82/2009. (VIII.18.) Kgy. határozat módosítása 
 

− 112/2009. (XII. 17.) Az étkezési tevékenységet végző intézmények 
2010. évi élelmezési nyersanyagnormáinak 
megállapítása 

− 118/2009. (XII. 17.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2010. évi ülésterve 

− 3/2010. (I. 28.) Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének végrehajtása 

− 13/2010. (II. 18.) 
7. pontja 

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 véleményről, javaslatokról (a 
Salgótarjáni Öblösüveggyár muzeális értékű 
üvegtermékei) 
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− 16/2010. (II. 18.) A Nógrád megyei Önkormányzat által fenntartott 
gyermekvédelmi intézmények férőhelyeinek 
optimalizálása, a felsőpetényi „Margaréta” 
Gyermekotthon kiváltásához szükséges 
intézkedések 

− 17/2010. (II. 18.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő 
viziközmű rendszerek működési tapasztalatai, 
illetve az elvégzett karbantartási, felújítási 
munkák 
 

− 19/2010. (II. 18.) A Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút 
létesítéséhez hozzájárulás kiadása és a szükséges 
telekhatár rendezések elvégzése 
 

− 22/2010. (II. 18.) A 2009. évi nemzetközi kapcsolatok 
célkitűzéseinek megvalósításáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 

− 23/2010. (II. 18.) Tájékoztató Nógrád megye középtávú (2004-
2009) sportfejlesztési koncepciójának 
végrehajtásáról, javaslat a 2010-2015. 
sportfejlesztési koncepcióra 
 

− 24/2010. (II. 18.) Az intézményvezetők prémium-feladatainak 
meghatározása 
 
 

 
2. A Közgyűlés utasítja az 1. pontban feltüntetett határozatokban megjelölt felelősöket, hogy a 

végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítés állásáról, tegyenek jelentést a 
közgyűlésnek. 
Határidő: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerűen 
Felelősök: eredeti határozatok szerint 

 
3. A testület utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a hatályos határozatok teljeskörű 

áttekintéséről, szükség szerint tegyen javaslatot azok módosítására, hatályon kívül helyezésére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelősök: megyei főjegyző 

 
- . - 

 
11. Javaslat Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 2010. évi 

felülvizsgálatára (második forduló)  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati 
javaslatot 34 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
77/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 

 
1. A közgyűlés megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadja a felülvizsgált és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióját. 
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2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a koncepció soron következő felülvizsgálatát 2012. szeptember 
30-áig végezze el és tegyen javaslatot a közgyűlésnek az aktualizálásra, illetve az esetleges 
módosításra. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: a közgyűlés elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
12. Javaslat a Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program koncepciójára  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

Becsó Zsolt: 
Tájékoztat arról, hogy a közigazgatás átszervezésének függvényében lehet a további lépéseket 
megtenni. Fenntartja azon véleményét, hogy egy végiggondolt, lehetőség szerint a gazdasági szereplők 
döntő többségének a támogatását élvező fejlesztési programra lesz szükség.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati 
javaslatot 25 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
78/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrád megye felzárkóztatását 

szolgáló fejlesztési program koncepcióját, és tudomásul veszi a program összeállítása érdekében 
eddig tett intézkedéseket.  

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a program részleteinek kidolgozása érdekében – az 

együttműködő szervezetek bevonásával – keresse meg a megye települési önkormányzatait, 
gazdasági szervezeteit és gondoskodjon a helyi és kistérségi fejlesztési programok egységes 
adatbázisba történő gyűjtéséről. 

 Határidő: 2010. szeptember 30. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az adatgyűjtés megtervezéséhez, végrehajtásához, 

valamint, a program további szakaszainak kidolgozásához szükséges szakértő kört kérje fel, az 
ehhez szükséges megállapodásokat kösse meg. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a fejlesztési program összeállításának munkaszakaszairól, azok 

költségeiről, illetve az előkészítés eredményeiről a testület szeptemberi ülésén adjon tájékoztatást. 
 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 

- . - 
 
13. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programját megalapozó előzetes 

helyzetelemzés elfogadására 
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző  
 

Becsó Zsolt: 
A főjegyző úr jelezte, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati 
javaslatot 34 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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79/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi 

Programját megalapozó előzetes helyzetelemzést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál kérelmezze 

szakértő kijelölését a program előkészítéséhez, kidolgozásához. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Testület utasítja a főjegyzőt, hogy a testület szeptemberi ülésére terjessze be Nógrád Megye 

Önkormányzata komplex Esélyegyenlőségi Programját, egyben felhatalmazza elnökét, valamint a 
főjegyzőt a program elkészítésével összefüggő egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
         dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
4. A Közgyűlés utasítja a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények igazgatóit, hogy 

esélyegyenlőségi terveiket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően aktualizálják, és azt 2010. 
július 31-ig küldjék meg a fenntartó részére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: intézmények igazgatói 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
14. Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Bablena Ferenc ügyvezető igazgató 
 

Becsó Zsolt:  
Köszönti Bablena Ferenc urat, jelzi, hogy az ügyvezető igazgató úr a tájékoztatóhoz nem kíván szóbeli 
kiegészítést tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását. A szavazást 
követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 34 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
80/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2009. évi működéséről készített tájékoztatót. Megköszöni a megye 
gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében tett munkáját. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bablena Ferenc István ügyvezető igazgató 
 

- . - 
 
15. Egyebek  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkájával kapcsolatban egyéb kérdése, észrevétele?  
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dr. Egyed Ferdinánd: 
Rövid tájékoztatást szeretne kérni a testület elkövetkező hónapokban tartandó munka- és ünnepi 
ülései, illetve a Megyenap helyéről, időpontjáról.  
 
Becsó Zsolt:  
Az ünnepi ülés megtartására Szécsény térségében, a 03. sz. választókerületben kerül sor. Pontos 
helyszíne és időpontja még nem ismert, egyeztetés alatt áll (augusztus 16-17-18-a közül valamelyik 
nap).  
Az üléstervnek megfelelően szeptember 2-án lesz munkaülés, és 18-án a Megyenap – mely ebben az 
évben egy napos lesz – Bátonyterenye városában kerül megrendezésre, ahol kitüntető címek, díjak 
átadására kerül sor.  
Előreláthatólag október 3-a az önkormányzati választások napja.  
 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontokat a testület zárt ülés keretében tárgyalja meg. Kéri, hogy 
a vendégek, a sajtó képviselői fáradjanak ki az ülésteremből.  
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

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


