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KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
 

6. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 2-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza nagytermében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János, Kriston Péter, Varga Béla, a közgyűlés 
alelnökei, Babják Andrea, Baranyai Béla, 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,  dr. 
Rozgonyi József, Sisák Imre János, Szabó Csaba, Szomora Szilárd, Tisza Attila, Tomka István, Varga 
Krisztina, Velenczei Norbert, Zsédely Lajos közgyűlési tagok, dr. Barta László főjegyző, dr. Kalocsai 
Péter aljegyző 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Az ülésről távolmaradt: Molnár Katalin, Sajgó Ferenc, Szandai József, Várszegi István  
 
Becsó Zsolt: 
Megnyitja a Galériában elhelyezett, Pampuryk Péter, salgótarjáni grafikus alkotásaiból készült 
kiállítást. (A megnyitó szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva).  
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a testület ülését követően, 
várhatóan 12,30 órától Kisebbségi Vitanap megtartására kerül sor. Kéri képviselőtársait, a vendégeket, 
hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényen.  
A testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a közgyűlés tagjai közül 34 fő van jelen, az ülés 
határozatképes. (A határozatképesség megállapítását követően a testület jelenlévő tagjainak száma 36 
főre változott.)  
Kéri, hogy a testület a meghívóban jelzett napirendet az alábbi kiegészítéssel együtt tárgyalja meg:  
4. sz. napirendi pontként a „Javaslat a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosítására” című előterjesztés kerüljön megtárgyalásra azzal, hogy a további 
napirendi pontok számozása értelemszerűen változik.  
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 36 
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. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzatának 2006–2010. évi ciklusra szóló gazdasági 
programjának végrehajtásáról 
Jelentés Nógrád Megye Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a közgyűlés 
megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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3. Javaslat a közművelődési, közgyűjteményi intézmények gazdálkodási feladatainak átszervezésére, 
az érintett intézmények alapító okiratainak módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (IV. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, 
valamint likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Tájékoztató a „Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi 
ellenőrzéséről” szóló Állami Számvevőszéki jelentésről 
Javaslat az intézkedési terv elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                     dr. Barta László főjegyző 
 

8. Javaslat a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnek és a Szent Lázár Megyei Kórháznak a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett pályázatokon való részvételük 
támogatására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához való csatlakozásra  
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 

10. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ösztöndíj Kuratóriuma 2009/2010-es 
tanévben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Barna János, az ösztöndíj kuratórium elnöke 
 

11. Javaslat a „Nógrád” név használatát elutasító bizottsági határozat elleni fellebbezés elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

12. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 
13. Javaslat térítési díjhátralék behajtása tárgyában hozott (1004/2010. számú) határozat ellen beadott 

fellebbezés elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

14. Javaslat személyi térítési díj megállapítása (938-1/2010. számú határozat) ellen beadott 
fellebbezés elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
 

Becsó Zsolt: 
Dr. Egyed Ferdinánd „Búcsú” címmel napirend előtti hozzászólási szándékát jelezte. Megadja a szót a 
frakcióvezető úrnak.  
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dr. Egyed Ferdinánd: 
A mai napon a testület e ciklusban utolsó munkaülését tartja. Visszatekintve az elmúlt négy évre, úgy 
ítéli meg, hogy a közgyűlés konstruktív, eredményes munkát végzett. Megköszöni a hivatal 
vezetőjének, munkatársainak, az intézmények vezetőinek, az ott dolgozóknak azt a példamutató, jó 
színvonalú, kulturált munkavégzést, amit az elmúlt négy év alatt végeztek. Az ezt megelőző ciklushoz 
képest pozitívnak, a közgyűlés elnöke érdemének tekinti, hogy a testület jelentős lépéseket tett az 
idegenforgalom és a turisztika irányába. Fontosnak tartja megemlíteni egyrészt, hogy a 2006. nyarán 
romokban heverő Besztercebánya-Nógrád megyei kapcsolatot sikerült emberileg helyrehozni, 
tartalmas programokkal megtölteni; másrészt, hogy az elmúlt négy év alatt a Nógrádi Folklór és 
Gasztronómiai Fesztivál a megye legnagyobb rendezvényévé vált.  
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a frakcióvezető úr elismerő szavait. Az elkövetkező időszakban is a tőle telhető 
mértékben minden segítséget megad annak érdekében, hogy a szlovák-, illetve néptánc-társadalom 
megfogalmazott elképzeléseit valóra tudják váltani.  
 

- . - 
 

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 az előterjesztést ezzel a 
kiegészítéssel együtt tárgyalja meg és fogadja el a testület.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Jelzi, hogy Látkóczki Bálint kér szót.  
 
Látkóczki Bálint:  
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásánál a gyermekvédelmi központ átszervezésével 
kapcsolatban azt tartalmazza az előterjesztés, hogy a működési engedély egyeztetése, valamint a 
szakhatósági hozzájárulás kiadása folyamatban van. Kérdésként veti fel: hol tart a szakhatósági 
engedély kiadása? Mátraszele – Szátok vonatkozásában a tűzoltóság utólag bizonyos kikötéseket írt 
elő a működési engedély kiadásához. Kérdése: ennek rendezése milyen állapotban van?  
A következő kérdése a határozati javaslat 4. pontjához kötődik, s a Nógrádi Geopark Egyesület 
támogatásával függ össze. Az elszámolási határidő július 31. volt, mely időpontot javasolják 
november 30-ára módosítani. Az együttműködési megállapodás végrehajtása hol tart, és miért kérte az 
egyesület, hogy négy hónappal meghosszabbításra kerüljön a teljesítés időpontja; veszélyezteti-e ez a 
megállapodás végrehajtását?  
A határozati javaslat 10. pontja a pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
felújításához kötődik. Nem érti, hogy milyen szerződés lett kötve a vállalkozóval, hiszen eddigi 
tapasztalatai alapján a tanévkezdésre az intézmények felújítása megtörtént.  
A határozati javaslat 11. pontjához, a Balassagyarmat, Ady Endre úti ingatlanhoz kapcsolódva kérdezi: 
a megállapodás megkötésre került-e és a városi önkormányzat az 50 %-ot biztosítja-e?  
Az előterjesztésben szerepel, hogy a Közép-magyarországi Regionális ÁNTSZ nem adott helyt a 
települések fellebbezésének, ugyanakkor az országos tiszti főorvos, illetve az igazgatási főosztály két 
esetben változtatta meg az elsőfokú döntést. Konkrétan milyen szakmákat érint és mennyiben 
változtatja meg a salgótarjáni, illetve a balassagyarmati kórház ellátási körzetét ezekben a 
szakmákban; a megyei önkormányzatnak van-e szándéka bírósági úton fellebbezéssel élni?  
 
dr. Rozgonyi József: 
A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztató részben megfogalmazásra került, hogy a megye 
társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása keretében a Salgótarján 
Néptáncművészetéért Közalapítvány 300.000 Ft-ot nyert el. Mint a kuratórium elnöke elmondja: a 
többszörösen kiváló minősítést elnyert Nógrád táncegyüttes az idén készül újabb országos 
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megmérettetésre. Ennek keretében kerül sor a minősítő fesztivál és egy gálaünnepség megrendezésére, 
mely az alapítvány költségvetését jelentősen megterheli. E két rendezvény kb. 2,5-3 millió Ft-os 
nagyságrendű kiadást jelent. Ezért kéri, hogy a testület a határozati javaslatban szereplő összeget 
legalább a tavalyi szintre emelje meg.  
 
Csach Gábor: 
Látkóczki úr felvetésére elmondja: az EGYMI-hez tartozó Ady Endre utcai ingatlan, illetve a Patvarci 
úti felújítással kapcsolatos hozzájárulás esetében nem tehet mást Balassagyarmat Város 
Önkormányzata, mint hogy az együttműködési megállapodásból következően vállalja az önrészre 
vonatkozó kötelezettségeket. Az ezzel összefüggő döntést a képviselő-testület már augusztusban 
meghozta.  
Helyesbíteni szeretné képviselőtársát, mely szerint: nem a nyugat-, hanem néhány dél-nógrádi 
település kérte a váci kórházhoz tartozását. Sajnálatosan, véleményük szerint törvénytelenül, példátlan 
módon, a régión „átnyúlva” a Közép-magyarországi ÁNTSZ vezetése megtámadta a korábbi 
másodfokot, és végső döntést hozott az új ÁNTSZ igazgatóság, melyet szeptember 13-ai határidőig 
bírósági úton meg fognak támadni. Úgy ítéli meg, hogy a probléma lényegét az előző kormány által 
okozott finanszírozási modellek, illetve ágyszámelvonások okozzák.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkéri a főjegyző urat a válaszadásra.  
 
dr. Barta László: 
A képviselőcsoport-vezető úr mondandójához csatlakozva, célszerűnek tartaná röviden felsorolni a 
településeket és azokat az ellátási területeket, amelyeket az ÁNTSZ – nem jogerős határozatával – a 
váci Jávorszky Ödön Kórházhoz kíván „delegálni”. A balassagyarmati kórházzal, illetve elnök úrral 
történt egyeztetést követően a megyei önkormányzat és a megyei kórház – jogszabálysértésre 
hivatkozással – meg fogja támadni az említett határozatokat. Ismerteti a határozatokban 
megfogalmazott azon szakmákat, amelyek az ellátási területek átadását érintenék.  
A képviselő úr egy másik felvetésére válaszolva rögzíti, hogy a balassagyarmati ingatlanokat érintően 
a szerződés szöveg szerinti egyeztetése zajlik a két hivatal között. A jelzések szerint Balassagyarmat 
város a ráeső 50 %-ot meg fogja téríteni a megyei önkormányzatnak, illetve az intézménynek.  
Kérdésként hangzott el, hogy miért „indít” a pásztói intézmény tanítási szünettel. A megyei 
önkormányzat életében még nem volt erre példa az elmúlt 20 évben. Miután az első közbeszerzési 
eljárás – nem a megyei önkormányzat hibája folytán – eredménytelen volt, azt meg kellett ismételni. A 
második körben nem lehetett szorosabb határidőt, mint szeptember első napjait meghatározni. A 
kivitelezőktől a szerződéskötés időszakában határozott ígérettel bírtak, hogy a munkákat a tanév 
elejére elkészítik; sajnos ez nem sikerült. Ezért az igazgatónő – az elnök úron keresztül – 
indítványozta a szakbizottság felé, hogy járuljanak hozzá a nyolcnapos tanítási szünethez, melyet 
elsősorban hétvégén, illetve más olyan alkalommal tudnak „ledolgozni”, amikor egyéb esetben 
szünetnek kellene lennie. A szülők, gyermekek és valamennyi érintett kellő időben, megfelelő 
formában értesítést kapott. Reményei szerint a hétvégére a műszaki átadás-átvétel, illetve a próbaüzem 
sikeresen befejeződik, s nem kell újabb, rendkívülinek tekinthető intézkedést tenni.  
A gyermekvédelmi központ kérdését illetően tájékoztatást ad arról, hogy a Felsőpetényről Szátokra 
történő költözés a hétvégén történik meg. Mind a tűzoltóság, mind az egyéb szakhatósági előírásokat 
teljesítették. Információi szerint a hozzájárulások folyamatban vannak. Miután beindult a tanév, az 
intézménnyel gondoskodtak arról, hogy a gyermekek megfelelő formában és különösebb teher nélkül 
az iskolákba el tudjanak jutni. Kapcsolódó kiegészítésként jegyzi meg, hogy a közgyűlés hivatalában 
lévő egyik személygépjárművet a gyermekvédelmi központ használatába adják abból a célból, hogy a 
felsőpetényi és a szátoki dolgozók munkavégzése könnyebb legyen.  
Mátraszele vonatkozásában elmondja: rendszeresen tapasztalható, hogy ugyanaz a szakhatóság az 
engedélyezési fázisban nem feltétlenül ugyanazt a kritériumot, elvárást fogalmazza meg, mint az 
átadás-átvétel időszakában. Ez esetben is így történt. A kivitelező nyilatkozata szerint a munka rövid 
időn belül be fog fejeződni. A jelenlegi állapot szerint két hét múlva a mátraszelei beköltözés is 
megtörténhet a Móricz Zsigmond úti telephelyről.  
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Becsó Zsolt: 
Kérdés hangzott el még a Nógrád Néptáncegyüttes támogatásával összefüggésben is. Köszönetét fejezi 
ki azért, hogy az együttes a megye jó hírnevét az országban, illetve országhatáron kívülre is elviszi. 
Jelzi, meg fogják oldani, hogy részükre az identitás keretből további támogatást tudjanak biztosítani.  
A Geopark kérdését illetően elmondja: speciális helyzettel állnak szemben, hiszen van egy Nógrádi 
Geopark Nonprofit Kft., amelynek a fő ereje Salgótarján Megyei Jogú Város és egyéb más szervezet, 
valamint a Nógrádi Geopark Egyesület. Azt tartaná ésszerűnek, hogy mind a nonprofit Kft., mind az 
egyesület érdekkülönbözőségei összecsiszolódjanak. Egyesületi tagként abba az irányba szeretné 
terelni a folyamatokat, hogy az összhang teljes mértékben minél hamarabb létrejöhessen. Örömmel ad 
tájékoztatást arról, hogy a megyei önkormányzatnak a szlovák-magyar operatív programba benyújtott 
pályázata támogatást nyert, és több, mint 300 ezer eurós projektet tudnak végrehajtani a Geopark 
illetékességi területén.  
A tiszti főorvos döntését érintően: a mögé szeretne felsorakozni, amit Csach Gábor megfogalmazott. A 
fellebbezést érintően egyeztetések zajlanak a balassagyarmati, a megyei kórház, illetve a fenntartó 
között. A megyei önkormányzatnak fellebbezéssel kell élnie, mert a határozat végrehajtása, az ellátási 
terület csökkenése jelentős finanszírozási bevételkiesést jelenthet a balassagyarmati és a megyei 
kórháznak.   
 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
testület 31 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
97/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 

1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 

1-23. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklete IX/5. sorában lévő elnöki 
keret terhére a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány (Balassagyarmat) részére Balassagyarmati 
Honismereti Híradó című évkönyv megjelentetésének 30.000 Ft-os  támogatásáról dönt. 
 
b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklete IX/2. sorában lévő „A megye 
társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére 
ba) a Salgótarjáni Néptáncművészetért Alapítvány (Salgótarján) részére: 2010. évi programok 
megvalósításának 300.000 Ft-os, 
bb)a Mihálygergéért Alapítvány (Mihálygerge) részére: az Ipoly Néptánc Együttes és a Tücsök 
Zenekar fellépéseinek 75.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 51/2009. (VI. 25.) Kgy. határozatának 15. b) 

pontját az alábbiak szerint módosítja:  
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy  
 „b) a Nógrádi Geopark Egyesület működéséhez a 2009. július 1. – 2010. október 30. közötti 
időszakra 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint összegű hozzájárulást nyújt a Nógrád Megye 
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy. rendelete 4. számú 
mellékletének a turisztikai célokra elkülönített VII/2. soron lévő keret terhére. Az elszámolási 
határidő: 2010. november 30.” 
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A közgyűlést utasítja elnökét a támogatási szerződés módosításának elkészítésére és aláírására. 
Határidő: 2010. szeptember 10.  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt az 

esélyegyenlőségi program elkészítésével összefüggő intézkedések megtételére, ennek keretében 
esélyegyenlőségi szakértő felkérésére. 
Határidő: 2011. júniusi ülés 
Felelős: a közgyűlés elnöke 
              megyei főjegyző 

 
b) A Közgyűlés utasítja a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények igazgatóit, hogy 
esélyegyenlőségi terveiket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően aktualizálják, és azt a 2011. 
májusi ülésig küldjék meg a fenntartó részére. 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: intézmények igazgatói 
 

c) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/2010. (VI. 24.) Kgy. határozatot hatályon 
kívül helyezi. 
 

6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hollókőtől Murányig kerékpáron - határon 
átnyúló kerékpárút hálózat megvalósításának előkészítése című pályázati projekt magyarországi 
szakaszának tervezési, szakértési feladatainak elvégzését a 2008. évben kibocsátott kötvény 
terhére előfinanszírozza.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a támogatás folyósítását követően a kötvényt kezelő bank 
elkülönített számlájára történő visszavezetésről intézkedjen.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Nógrád Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon épületegyüttese 
fűtéskorszerűsítésének megvalósításához szükséges pályázati sajáterős forrás 5.123.207 Ft-tal - a 
2010. évi költségvetésben az önkormányzati pályázatok sajáterős része előirányzat terhére - 
történő megemelését.  
A testület utasítja elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bányamúzeum földalatti kiállításának 
turisztikai célú fejlesztését szolgáló pályázat előkészítésével kapcsolatosan utasítja a Múzeumi 
Szervezet igazgatóját, hogy gondoskodjon a szükséges műszaki dokumentációk rendelkezésre 
állásáról, a tervezési feladatok megrendeléséről.  
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szirácsik Éva igazgató 

 

b) A közgyűlés az a) pont szerinti műszaki dokumentációk elkészítésével összefüggő – várhatóan 
nettó 500 ezer Ft összegű – költségek fedezetét a 2008. évben kibocsátott kötvény terhére 
biztosítja. 
Utasítja elnökét a költségvetés módosítása során az előirányzatok rendezésére. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése üdvözli a Palócföld irodalmi, művészeti és közéleti 
folyóirat, valamint a kassai Rovás Polgári Társulás között létrejött Együttműködési megállapodást. 
A testület lehetőségei szerint támogatja az együttműködést, különös tekintettel Kassa Európa 
kulturális fővárosi szerepének betöltése idejére.  
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntésről tájékoztassa a Palócföld főszerkesztőjét, illetve a 
Rovás Polgári Társulás elnökét. 
Határidő: 2010. szeptember 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatójának rendkívüli tanítási szünet elrendeléséről 
szóló döntését – mellyel a közgyűlés elnöke egyetértett – utólagosan jóváhagyja. 
A testület felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény igazgatóját. 
Határidő: azonnal   
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatóját, hogy intézkedjen a 
Balassagyarmat, Ady Endre út 27. szám alatti, a nevelési tanácsadói feladatellátás átszervezése 
miatt megüresedett ingatlan Balassagyarmat Város Önkormányzatának történő birtokba adásáról. 
Határidő: a közgyűlést követő 15 napon belül  
Felelős: Koós Istvánné igazgató 

 
12. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét – amennyiben a „Pásztó 

Kistérségi Központ Rehabilitációja" című pályázat megvalósításához a támogatási szerződés 
megkötésének a megyei önkormányzat konzorciumi tagsága nem feltétele – a 2010. április 21-én 
aláírt ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 számú konzorciumi együttműködési megállapodás 
megszüntetésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
13. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrádi Történeti Múzeum és a 

salgótarjáni Bányamúzeum földalatti kiállítóhelyének korszerűsítését és a Hollókőn, a 
világörökség faluban található látnivalók turisztikai termékké fejlesztését szolgáló pályázat 
előkészítéséről, a szükséges intézkedésekről szóló tájékoztatást. Felhatalmazza elnökét, hogy 
gondoskodjon a szükséges dokumentációk rendelkezésre állásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
b) A közgyűlés a szükséges dokumentációk elkészítésével összefüggő költségek fedezetét a 2008. 
évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja. 
Utasítja elnökét a költségvetés módosítása során az előirányzatok rendezésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzatának 2006–2010. évi ciklusra szóló gazdasági 

programjának végrehajtásáról 
Jelentés Nógrád Megye Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a 
közgyűlés megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi 
kötelezettségekről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Kiegészítésként elmondja: az elmúlt négy évet nehéz körülmények között, de tartalommal kitöltve 
próbálták teljesíteni. Elképzeléseik a fejlesztések területén megvalósultak, illetve a megvalósulás 
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szakaszába kerülhettek, és reméli, hogy a következő önkormányzati ciklusban is lesz erre lehetőség. 
Nagyon nehéz finanszírozási helyzet alakult ki, többek között a támogatási rendszerből kizárták a 
megyei önkormányzatokat.  
Mindezek ellenére úgy ítéli meg, hogy a testület az elmúlt négy évet sikeresen teljesítette. Megköszöni 
a közgyűlés valamennyi tagjának a hozzáállását, munkáját. Köszönetet mond a kritikákért, melyek a 
jobbítás szándékával fogalmazódtak meg, és a támogatást, amely az egyes előterjesztések, célok 
megvalósulása mögé a koalíció részéről megadatott. Köszönetét fejezi ki a hivatalnak, amely nagyon 
fontos szerepet töltött be annak érdekében, hogy a közgyűlés a törvényesség keretei között végezhette 
munkáját. Megköszöni az intézményekben dolgozók kitartását, melyre az elkövetkező időszakban is 
nagy szükség lesz. Úgy gondolja, hogy a nógrádi identitás erősítése tekintetében jelentős lépéseket 
tettek. Reméli, hogy a jövő – az előző időszakhoz képest – kedvezőbben fog alakulni, és az itt lakók 
érdekeit szolgálva képviselhetik a megyét.   
 
dr. Rozgonyi József: 
A szocialista frakció álláspontja, hogy a költségvetés és a gazdasági program kiinduló pontja rossz 
volt. Annak ellenére, hogy a gazdálkodás folyamata törvényes és szabályos, e rossz kiinduló pont 
miatt nem tudják támogatni a jó irányú törekvéseket sem. Ezért a továbbiakban sem a gazdasági 
programot, sem a költségvetés teljesítését, illetve módosítását nem támogatják, a szavazáskor 
tartózkodni fognak. Az elnök úr kifejtette azokat a korlátokat, amelyek között a gazdálkodás folyt, 
mellyel többnyire egyet lehet érteni. A megyei önkormányzat adósságának növekedése teljes 
mértékben párhuzamba állítható az ország adósságának növekedésével. A szocialista frakció nem 
értett egyet már az adósság folyamatának olyan ugrásszerű növekedésével, amely 2012-től fogja 
megterhelni a költségvetést, illetve a kötvénykibocsátással, mely az említett időponttól olyan terheket 
ró a majdani költségvetésre, és ezen keresztül a megye polgáraira, hogy a visszafizetendő összeg – 
jelenlegi számítások szerint – kétszerese lesz a felvett összegnek. Ezen tényezők csökkenteni fogják a 
következő testületek mozgásterét. Úgy gondolja, a testület részéről az a meg nem tett lépéssor, ami 
akár a szerkezetváltozással, akár bátrabb intézményi átalakításokkal kiadást próbált volna mérsékelni, 
elmaradt, e helyett a hitelfelvétel mellett született döntés.  
Úgy ítéli meg, hogy a korábbi évekhez képest kisebb mértékű a folyó költségvetés javulása. A testület 
munkájára soha nem az ártó, hanem a jobbító szándék volt a jellemző. Aggodalmát fejezi ki, és idézi a 
számvevőszék jelentésének utolsó pontját, amely bizonytalannak látja a hitel visszafizetésének 
fedezetét.  
Elismeri mindazok munkáját, akik a közgyűlés hivatalában a költségvetés készítése, végrehajtása 
kapcsán tevékenykedtek.  
 
Becsó Zsolt: 
Nem tartja szerencsésnek a kormányzat és a megye munkájának, a kormányzati meg nem tett lépések 
miatt előállt jelentős államadósság növekedés és a megyei önkormányzat adósságállománya jelenlegi 
helyzetének párhuzamba állítását. A megyei önkormányzat kötelező feladatellátás címzettje, a bevételi 
forrásai döntő többségét a központi normatíva teszi ki, mely az utóbbi időben nagymértékben 
csökkent, mely elsősorban a kormány gazdaságpolitikájának köszönhető. Az illetékbevételek a ciklus 
elejéhez képest jelentősen visszaestek. A megyei közgyűlés azért döntött a kötvény kibocsátás mellett, 
hogy különböző fejlesztési elképzeléseit meg tudja valósítani. Emlékeztet a 2002-2006. közötti 
ciklusban történt ingatlanértékesítésekre (Nógrádgárdony, Diósjenő, Salgó Hotel, Hajdúszoboszló), 
amikor még a megyék teljesen más finanszírozási rendszerben működtek, és plusz bevételek 
realizálódtak a költségvetésen belül. Annak érdekében, hogy valamilyen fejlesztési elképzelést valóra 
tudjanak váltani, rákényszerültek a kötvénykibocsátásra. A közgyűlés következetesen törekedett arra, 
hogy ebből egyetlen forint se kerüljön átcsoportosításra a működésre. Az elmúlt négy évet az 
jellemezte, hogy a kötvény felhasználását keretek közé zárták, s ez teremtette meg a lehetőségét 
néhány jelentősebb beruházás megvalósulásának. Úgy ítéli meg, hogy a költségvetési hiány kezelhető, 
de ehhez megfeszített munkára van szükség. Kiemeli, hogy bár nem kötelező feladata a megyei 
önkormányzatnak a pénzügyi gazdasági főiskola működtetése, ne feledkezzenek meg arról, hogy az 
intézmény működéséhez nyújtott támogatás a város és a megye közel 100 millió Ft-jába került. Bízik 
benne, hogy az elkövetkező időszakban a főiskola továbbra is tudásközpontként tud funkcionálni.  
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Zsédely Lajos: 
Rozgonyi képviselőtársa hozzászólásából kiderült: amellett, hogy a kötvénykibocsátást nem 
támogatták, mert az eladósodás nagyobb mértékét vetítette előre, mindenképpen el kell ismerni, hogy 
a megye a lehetséges összeghez képest visszafogottabb és korlátozott kibocsátási összeget valósított 
meg. Azt is el lehet ismerni, hogy az elmúlt időszakban a kötvényből adódó lehetőségeket nem 
forgatta be a megyei vezetés a működésbe, tartotta magát ahhoz, hogy ez fejlesztési célokat fog 
szolgálni. Az elnök úr említést tett arról, hogy át kellene alakítani a finanszírozás rendszerét, mellyel 
egyetért. Úgy gondolja, a kormányzat a kétharmadosnál nagyobb parlamenti támogatás birtokában 
rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy ezt a kérdést működőképes formává alakítsa át. Abba az 
irányba kellene haladni, arra kellene lehetőséget adni, hogy minden területi egység az ország hosszú 
távú érdekeinek javára önálló gazdálkodást folytathasson.  
Köszönetet mond, hogy az elmúlt négy évben a testület munkáját elősegíthette. A következő 
közgyűlésnek sok sikert kíván annak érdekében, hogy a megye érdekeit szolgálva esküjének eleget 
tudjon tenni.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Jelzi: az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket 
külön-külön bocsát szavazásra. 
A szavazásokat követően megállapítja, hogy a testület az I. számú, Nógrád Megye 
Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusra szóló gazdasági programjának végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot 23 igen, 1 nem szavazattal, 10 
tartózkodással; a II. számú, Nógrád Megye Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
valamint a közgyűlés megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi 
kötelezettségekről szóló határozati javaslatot 23 igen, 2 nem szavazattal, 9 tartózkodással 
elfogadta, és a következő határozatokat hozta:  
 
98/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának 2006-2010. évi 
ciklusra szóló gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2006-2010. évekre szóló programjában kitűzött célok és 

alapértékek helyesek voltak. Az elhatározott feladatok többségében megvalósultak, egyes 
feladatok végrehajtása jellegükből fakadóan a cikluson túlmutatóan lehetségesek. 

 
3. A Közgyűlés köszönetet mond a megye önkormányzatainak, a megyében működő állami 

szerveknek, az önkormányzat intézményeinek, a közgyűlés hivatalának, a gazdasági, tudományos 
és kulturális élet képviselőinek, a sajtónak, a társadalmi és civil szervezeteknek, a pártoknak, akik 
a program végrehajtásában és megvalósításában közreműködtek. 

 
4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a program végrehajtásáról a sajtó útján adjon 

tájékoztatást a megye lakosságának. 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
99/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Megyei Önkormányzat vagyoni és 

pénzügyi helyzetéről, valamint a közgyűlés megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket 
terhelő pénzügyi kötelezettségekről szóló, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
50/A.§ (4) bekezdése alapján készült, a határozat mellékletét képező jelentést. 
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2. A testület utasítja elnökét, hogy az 1. pont szerinti jelentést Nógrád Megye Önkormányzatának  
a) honlapján tegye közzé 
b) hivatalos lapjában jelentesse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
3. Javaslat a közművelődési, közgyűjteményi intézmények gazdálkodási feladatainak 

átszervezésére, az érintett intézmények alapító okiratainak módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés kiegészítése az ülés előtt került kiosztásra. Kéri, hogy az előterjesztést ezen 
kiegészítéssel együtt tárgyalja meg és fogadja el a testület.  
Kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés két rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, 
melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a megyei önkormányzat fenntartásában 
működő, egyes intézmények alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet 27 igen 
szavazattal, 7 tartózkodással elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     19/2010. (IX. 7. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának 

módosításáról 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat fenntartásában működő, egyes intézmények alapító 
okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a testület 26 igen, 
2 nem szavazattal, 6 tartózkodással elfogadott, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
20/2010. (IX. 7.) önkormányzati 

rendelete 
a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának egységes 

szerkezetbe foglalásáról 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja a közművelődési, közgyűjteményi intézmények gazdálkodási 
feladatainak átszervezésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 26 igen 
szavazattal, 8 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
100/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közművelődési, közgyűjteményi intézmények 
gazdasági, pénzügyi feladatainak 2010. október 1-jétől a Megyei Gyermekvédelmi Központhoz 
történő integrációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról az alábbiak szerint dönt: 
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1. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 2010. szeptember 30-ai fordulónappal, az éves 
költségvetési beszámolónak – ebből elkülönítve a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet, és a Nógrád Megyei Levéltár adatait – megfelelő adattartalommal, 
leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést 
köteles 60 napon belül készíteni és azt a közgyűlés elnökének megküldeni. 

      Határidő: 2010. november 30. 
 Felelős: Dr. Szirácsik Éva, igazgató 
              Tyekvicska Árpád, igazgató 
         Molnár Éva, igazgató 
 
2. A Közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját az intézmény gazdasági 

területén használatban lévő, a feladat átadásával összefüggő tárgyi eszközöknek – kiemelten az 
informatikai eszközökre – a Megyei Gyermekvédelmi Központhoz történő átadására.  

 Határidő: 2010. október 1.  
 Felelős: Dr. Szirácsik Éva, igazgató 
 
3. A Közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az intézményi struktúra átalakításával 

összefüggő törzskönyvi nyilvántartásban történő változásokra, valamint az érintett bankszámlák 
megszüntetésére, illetve nyitására soron kívül tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
4. A közgyűlés dönt az intézményeket érintő belső ellenőrzési feladatok átrendezéséről. 2010. 

október 1-jétől a Megyei Gyermekvédelmi Központ keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el 
az intézményen túl a közművelődési, közgyűjteményi intézmények és a Nógrád Megyei 
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet belső ellenőrzési feladatait. A 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény belső ellenőrzési feladatait ugyanezen 
időponttól a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon keretében foglalkoztatott belső ellenőr látja el. A közgyűlés felkéri az érintett 
intézmények vezetőit az erre vonatkozó együttműködési megállapodások megkötésére és a 
szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 

 Határidő: 2010. október 1. 
 Felelős: érintett intézmények igazgatói 
          
5. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy készítsék el a szükséges szabályzat 

módosításokat, kiemelt figyelemmel a Szervezeti Működési Szabályzatra, és azt jóváhagyásra 
terjesszék be az illetékes bizottságok elé. Felkéri az illetékes bizottságokat, hogy az érintett 
szabályzatokat legkésőbb 2010. szeptember 30-ig tárgyalják meg.   

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős:   érintett intézmények igazgatói 
                Kovács Gábor, az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság elnöke 
                Sisák Imre , a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
6. Az új intézményi struktúrára vonatkozó szabályzatokat a Megyei Gyermekvédelmi Központ 

szükség szerint, de legkésőbb 2010. december 1-jéig készítse el. A számviteli politika és annak 
részét képező gazdálkodási szabályzatok kerüljenek kiterjesztésre a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezetre, Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetre, és a Nógrád Megyei 
Levéltárra vonatkozóan is. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
     
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az önállóan működő és gazdálkodó 

Megyei Gyermekvédelmi Központ és az önállóan működő Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai 
Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, a Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, és a Nógrád Megyei Levéltár jelen határozat 
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mellékletét képező pénzügyi-, gazdasági együttműködési megállapodását. Felhatalmazza elnökét 
és a megyei főjegyzőt a megállapodás aláírására. 

 Határidő: 2010. szeptember 10.  
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
               dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
8. A Közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet valamint a  Megyei Gyermekvédelmi 

Központ igazgatóját, hogy a létszámváltozással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék 
meg. 

 Határidő: a munkáltatói intézkedések vonatkozásában 2010. október 1. 
 Felelős:  Dr Szirácsik Éva, igazgató 
          Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
 

- . - 
 
4. Javaslat a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 

módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra. Az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság az 
előterjesztést a közgyűlés ülését megelőzően rendkívüli ülés keretében tárgyalta meg. Felkéri Kovács 
Gábor urat, a bizottság elnökét, ismertesse a döntést.  
 
Kovács Gábor (Bgy.): 
A bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. 
 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Jelzi, hogy az előterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, melyeket külön-
külön bocsát szavazásra. 
A szavazásokat követően megállapítja, hogy a testület az I. sz., a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet 34 igen 
szavazattal, a II. sz., a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet 34 igen szavazattal 
elfogadta, és rendeleteit megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
21/2010. (IX. 3.) önkormányzati 

rendelete  
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról  

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
22/2010. (IX. 3.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

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

Becsó Zsolt: 
Köszönti az East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. munkatársait.  
Tájékoztatást ad arról, hogy a Múzeumot érintően az elbírálás alatt lévő múzeumpedagógiai 
programok (TÁMOP 3.2.11/10/1 Palóc Múzeum Interdiszciplináris és kompetencia alapú tanórán 
kívüli foglalkozások, Pásztó Múzeum oktatási szolgáltatásainak fejlesztése) témakörét érintő 
pályázatok fenntartói nyilatkozatának visszavonásával kapcsolatosan további egyeztetésekre került sor 
a szakminisztériummal, illetve az intézménnyel. Ennek eredményeként – figyelembe véve a nehéz 
pénzügyi helyzeten túl egyéb fontos körülményt is, többek között, hogy a pásztói pályázat már 
nyertes, a balassagyarmati pedig több véleményezésen is túl van, és a pozitív elbírálásnak 
remélhetőleg nem lesz akadálya – nem tartja indokoltnak a fenntartói nyilatkozatok visszavonását, így 
a határozati javaslat 2. pontját kéri törölni, ezáltal az azt követő pontok értelemszerűen 
átszámozódnak. Az eredeti előterjesztésben az szerepelt, hogy vonják vissza a fenntartói nyilatkozatot; 
kezdeményezi, hogy azt továbbra is tartsák fenn, ne vonják vissza. Azzal a javaslattal él, hogy e két 
pályázat – mivel illeszkedik a TIOP-os és egyéb más fejlesztéshez – megvalósításra kerülhessen.  
A problémát az utófinanszírozás jelentette; e pénzügyi, gazdasági helyzetben olyan körülménnyel 
találták szembe magukat, amely megnehezítette a döntés meghozatalát. Úgy gondolja, a ciklus utolsó 
munkaülésén olyan döntést kell hozni, amely a pásztói, illetve a balassagyarmati múzeum, ezen 
keresztül a megye érdekét szolgálja.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Sisák Imre: 
A négyéves munkát lezáró utolsó munkaülésen különös öröm számára, hogy a megyei önkormányzat 
vezetése és elnök úr e határozati javaslat 2. pontját kivételre javasolja. Úgy gondolja, az elnyert 
támogatás egyértelmű elismerése annak, hogy a pásztói múzeum munkatársai az elmúlt évben 
nívódíjat kaptak. Olyan lehetőséget vihetnek tovább, amely a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
életében igen kiváló és jeles lehetőség. Kívánja, hogy az elkövetkező időszakban hasonló pozitív 
döntéseket hozhasson meg a megyei közgyűlés, melyhez további sok sikert kíván.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz.  
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról 
(IV. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 22 igen, 10 nem szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     23/2010. (IX. 7.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról 

(IV. sz. módosítás) 
 

(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetés IV. sz. módosításának végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedésekre és az 52/2010. (VI. 25.) Kgy. határozat, valamint az 54/2008. (V. 29.) 
Kgy. határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 23 igen, 10 nem 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
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101/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének módosításáról (IV. sz. módosítás) szóló 23/2010. (IX.7.) önkormányzati 
rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

        
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezeten belül 

megvalósuló egyes TÁMOP és TIOP programok finanszírozása érdekében a 2010. évi 
költségvetésről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelet 4.sz.melléklet X.3. sorát a XI.2. sor terhére 
megemelte. A szükséges támogatás biztosítása tételes bizonylatbemutatás és egyeztetés 
alapján biztosítható.  
A közgyűlés utasítja: 

a) a főjegyzőt és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a finanszírozás 
rendszerét, folyamatát dolgozza ki, 

b) elnökét, hogy az indokolt előirányzat módosításra tegyen javaslatot. 
Határidő: értelemszerű, 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                dr. Barta László, megyei főjegyző 
              Dr. Szirácsik Éva, igazgató 

 
2. Az 52/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„3.  2010. augusztus 1-jétől határozatlan ideig az Ellátó Szervezet keretein belül működik: 

 
• A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium étkeztetése a Salgótarján 

Csokonai út 21-29. szám alatt, tálalókonyhaként üzemeltetve.” 
 

3. Az 54/2008. (V. 29.) Kgy. határozat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
  

„6. A közgyűlés az 5. pontban rögzített pályázathoz az összköltség 10%-át, de legfeljebb 
54.855.000 Ft-ot önerőként biztosít, melynek fedezeteként a 2008. évi 
kötvénykibocsátásból származó bevételt jelöli meg. 

  Határidő: értelemszerűen, 
  Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke” 
 

- . - 
 
6. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, 

valamint likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról szóló határozati 
javaslatot, melyet a testület 22 igen, 5 nem szavazattal, 6 tartózkodással elfogadott, és a következő 
határozatot hozta:  
 
102/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 2010. 
első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 3/d., 
4., 4/a., 4/b. sz. mellékletei, valamint a 2. sz. tábla szerinti részletezéssel elfogadja. 
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A likviditási helyzetről készült tájékoztatót a Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

7. Tájékoztató a „Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi 
ellenőrzéséről” szóló Állami Számvevőszéki jelentésről 
Javaslat az intézkedési terv elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                     dr. Barta László főjegyző 
 

Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentéssel egyidejűleg került postázásra a Nógrád Megye Önkormányzata gazdálkodási 
rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés.  
Megkérdezi a főjegyző urat, van-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése?  
 
dr. Barta László: 
Az Intézkedési terv a mindenkori főjegyzőnek feladatul szabja, hogy folyamatosan teremtse meg 
annak a lehetőségét, hogy a döntéshozók rendszeresen tájékoztatást kapjanak az önkormányzat 
adósságállományáról, illetve a feladatok ellátásáról. Tiszteletben tartva, tudomásul véve, ha úgy tetszik 
egyetértve azzal a döntéssel, amit az elnök úr az imént beterjesztett és a közgyűlés jóváhagyott a 
múzeumot érintő pályázatokkal összefüggésben, jelzi, hogy rövid időn belül elkövetkezhet az a pont a 
megyei önkormányzat életében, amikor finanszírozhatatlanná válnak a pályázatok. Nem a múzeum két 
említett pályázatáról beszél, összességében hivatalosan három-négy millió Ft-os önrész 
előfinanszírozásáról van szó a pályázat szerint. Elnök úr is utalt rá, úgy gondolja, kötelessége jelezni: 
egy-két éven belül elkövetkezhet az, hogy csak a múzeum esetében 60-70 millió Ft-os 
előfinanszírozást kell megejteni, s még akkor az összes többi intézményről nem szólt.  
Néhány héttel ezelőtt a megyei önkormányzat életében megtörtént az, hogy egymilliárd Ft-on túli 
folyószámla-hitellel rendelkeztek, csak így tudtak fizetéseket adni az intézmények dolgozóinak. Úgy 
gondolja kötelessége szólni arról, hogy e napirendi pontnál a nyilvánosságot is kihasználva elmondja 
és tájékoztassa a jelenlévőket, elsősorban az érintett intézmények vezetőit, hogy ha elkövetkezik az a 
helyzet, a felelősségi részét is megfelelőképpen mindenkinek vállalnia kell. Nem lehet a mindenkori 
fenntartóra, illetve a végrehajtó apparátusra hárítani ezt a felelősséget. A dolgukat tették, amikor ezt az 
előterjesztést eredeti formájában benyújtották.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a Nógrád 
Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről szóló Állami 
Számvevőszéki jelentésre, az intézkedési terv elfogadására vonatkozó határozati javaslatot 23 igen 
szavazattal, 9 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
103/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyűlés megtárgyalta az Állami Számvevőszék „Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási 

rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről” szóló jelentését. Megállapítja, hogy a széleskörű vizsgálat 
az önkormányzat gazdálkodását törvényesnek, szabályszerűnek minősítette, amiért elismerését 
fejezi ki az érintetteknek. 

 A közgyűlés az Állami Számvevőszék által jelzett javaslatra készíttetett – e határozat mellékletét 
képező – Intézkedési tervet elfogadja. Utasítja elnökét, hogy azt az ÁSZ részére küldje meg. 

 Határidő: 3 munkanapon belül 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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2. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az Intézkedési tervben foglalt feladat 
végrehajtásáról folyamatosan a költségvetési koncepció keretében, továbbá szükség szerint 
számoljanak be a közgyűlésnek. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős:   a közgyűlés elnöke 
           megyei főjegyző 
 

- . - 
 
8. Javaslat a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetnek és a Szent Lázár Megyei 

Kórháznak a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog ram keretében meghirdetett 
pályázatokon való részvételük támogatására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Jelzi, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-
külön bocsát szavazásra.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés az I. sz., a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézetnek a TIOP 2.2.4/09/1. kódszámú, „Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázaton való részvételének 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot 33 igen szavazattal elfogadta, és a következő 
határozatot hozta:  
 
104/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet azon fejlesztési célkitűzéseit, amelyeket a „Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” tárgyú, TIOP 2.2.4/09/1. kódszámú pályázat 
keretében kíván megvalósítani. 
A testület a pályázatban foglalt célok megvalósítását, így különösen 

- a Központi sterilizáló áthelyezését és új kialakítását a III/a. számú épület padlásterébe, 
- a Diagnosztikai (G-jelű) épületrekonstrukcióját, a labor és a képalkotó diagnosztika épített és 

orvostechnikai struktúrájának modernizálását, valamint a tüdőszűrő külső telephelyi szakmai-
szervezeti egységének beintegrálását, a központi fiziotherápia kialakítását, 

- a Neurológia-és stroke osztály áthelyezését a II. számú épület I. emeletére, az elköltöztetéssel 
felszabaduló területre az Ápolási osztály átköltöztetését, illetve egy 15 ágyas kapacitású 
Hospice osztály létesítését, 

- az I. és II. számú épület közötti kapcsolat megteremtését 
támogatja. 
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről Balassagyarmat város polgármesterét és a Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosát tájékoztassa. 
Határidő: 2010. szeptember 10. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja a II. számú, a Szent Lázár Megyei Kórháznak a TIOP 
2.2.2/C/10/1. kódszámú, „Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok 
műszaki fejlesztése” című pályázaton való részvételének támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot 33 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
105/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Szent Lázár Megyei Kórháznak a 

„Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése” 
című, TIOP-2.2.2/C/10/1 kódszámú pályázaton való részvételét, egyben felhatalmazza elnökét 
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és a főjegyzőt a határozat mellékletét képező „Tulajdonos/Fenntartó támogató és 
kötelezettségvállaló nyilatkozata” aláírására. 

 Határidő: 2010. szeptember 10. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, főjegyző 
 
2. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Szent Lázár Megyei Kórház 

főigazgatóját. 
Határidő: 2010. szeptember 10. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
9. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 

fordulójához való csatlakozásra  
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi az alelnök urat, van-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése? Az alelnök úr jelezte, hogy 
szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozásra vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 33 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
106/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011-ben – a pályázati rendszer lebonyolításában való 
közreműködéssel – részt vesz a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban. A közgyűlés felhatalmazza elnökét megállapodás aláírására. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
 
10. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ösztöndíj Kuratóriuma 

2009/2010-es tanévben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Barna János, az ösztöndíj kuratórium elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi az alelnök urat, van-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése? Az alelnök úr jelezte, hogy 
szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Ösztöndíj Kuratóriuma 2009/2010-es tanévben végzett tevékenységéről szóló határozati 
javaslatot, melyet a testület 25 igen, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodással elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
107/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 

 
1. A közgyűlés megtárgyalta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ösztöndíj 

Kuratóriuma tevékenységéről szóló beszámolót. A testület megállapítja, hogy a kuratórium 
munkáját a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről 
szóló 25/2007. (VI.29.) Kgy. rendeletben meghatározott eljárás szerint, hatékonyan végezte.  
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2. A közgyűlés utasítja alelnökét, hogy a kuratórium tevékenységéről és a végzett munkáról a testület 

2011. júniusi ülésén adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a közgyűlés alelnöke 

 
- . - 

 
11. Javaslat a „Nógrád” név használatát elutasító bizottsági határozat elleni fellebbezés 

elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés a testület ülése előtt került kiosztásra. A kérelmező képviselője jelen van az ülésen. 
Javasolja, hogy a testület a bizottság elutasító határozata elleni fellebbezésnek adjon helyt. Ennek 
indoka a következő: a szabályozásban van egy kis anomália, hiszen a rendelet megköveteli, hogy a 
kérelmező már bejegyzett egyesületként kezdeményezze a névhasználat lehetőségét, miközben van 
egy olyan leendő egyesület, aki azért nyújtja be megkeresését az illetékes bizottság felé, hogy 
megvárja annak állásfoglalását, ennek tudatában a jogszabályoknak megfelelően járjon el. Azon 
állásponton van, hogy minden olyan tevékenység támogatható, amely hozzájárulhat a megye jó híre 
elviteléhez.  
Javasolja: megértve a bizottságnak az akkori álláspontját, érvelését, kéri, hogy a közgyűlés e 
fellebbezésnek adjon helyt. 
 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a „Nógrád” név 
használatát elutasító bizottsági határozat elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó határozati 
javaslatot 29 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
108/2010. (IX. 2.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi és Jogi Bizottság 8/2010. (VIII. 24.) ÜJB 
sz. határozatát megváltoztatja, és a Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre Egyesület [továbbiakban: 
kérelmező (székhelye: 3136 Etes, Öregetes utca 37.)] részére határozatlan időre engedélyezi a 
„Nógrád” név ingyenes használatát a kérelmező nevében való megjelenítés céljából. A névhasználatért 
felelős személy: Becskereki Tamás. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Indokolás 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a képviselő-
testület a bizottság határozatát felülvizsgálhatja. 
 
Megállapítást nyert, hogy a Kérelmező a Rendelet szabályainak alkalmazása során jóhiszeműen kívánt 
eljárni, fellebbezésében úgy nyilatkozott, hogy a „Nógrád” név használata – a névhez méltón – az 
engedélyező által is elfogadható keretek között történik. Vállalta továbbá a használatra vonatkozó 
jogok, kötelezettségek, a használat módja Alapszabályban történő rögzítését is. 
 
A Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név 
felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
16. § (2)-(3) bekezdései rögzítik, hogy mely esetekben kell, illetve mely esetekben utasítható el a 
kérelem, a hivatkozott felsorolás nem taxatív, az sem a Bizottságot, sem a Közgyűlést nem köti, attól – 
indoklás mellett – mind a két testület szabadon eltérhet. Megállapítható továbbá, hogy jelen 
kérelemben foglaltak nem tartoznak a Rendeletben nevesített indokok közé, ezért a közgyűlés a 
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  
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A közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint 
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név 
felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelete alapján hozta meg 
határozatát. 
 

- . - 
12. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Ismételten felhívja a figyelmet a Kisebbségi Vitanap megtartására, amire 12,30 órától kerül sor.  
Tájékoztatást ad arról, hogy a Megyenap szeptember 18-án, Bátonyterenyén kerül megrendezésre, 
melynek részletes programját mindenkivel rövidesen ismertetni fogják.   
Megkérdezi, hogy van-e valakinek a testület munkáját érintően kérdése, észrevétele? Kérdés, 
észrevétel nincs. 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontokat a testület zárt ülés keretében tárgyalja meg. Kéri a 
vendégeket, a sajtó képviselőit 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  
 


