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JAVASLAT
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. március 1-jétől 2011. április 28-ig hozott
határozatainak felülvizsgálatára

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 24-ei ülésére
Előkészítette: Dr. Horváth Zoltán és a hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!
A közgyűlés a 155/2010. (XII.16.) Kgy. határozattal elfogadott 2011. évi üléstervében feladatul
szabta a közgyűlési határozatok átfogó vizsgálatát. A testület 2008. május 1-jétől 2010. február 28ig született döntései legutóbb 2010. júniusában kerültek revízió alá, így jelenleg a 2010. március 1jétől 2011. április 28-ig született határozatok áttekintése történt meg.
A közgyűlés 2010. február 28-tól december 31-ig 152 db, 2011. április 28-ig 39 db határozatot
hozott, melyeket a vizsgálat során az alábbi szempontok szerint csoportosítottam:
a) végrehajtott, jelenleg külön intézkedést nem igénylő,
b) feladatot tartalmazó határozatok.
a)

A felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a határozatokból 157 db végrehajtásra
került, melyről az elnöki jelentésekben folyamatosan beszámoltunk a testületnek (ezen
határozatok felsorolását a javaslat nem tartalmazza). A személyi ügyekben hozott
döntéseket, valamint az egyes megkötött megállapodásokat, vagyonhoz kapcsolódó
különféle szerződéseket megalapozó, illetve jelzálogjog bejegyzéséhez, törléséhez való
hozzájárulást tartalmazó határozatok – teljesítés esetén – a bennük foglalt határidő alapján
végrehajtottnak tekinthetőek. E határozatokból esetenként további feladatok adódhatnak, pl.:
határozott idejű bérleti szerződéshez kapcsolódó lejárat előtti teendők, vagy határozott időre
kinevezett intézményvezetők esetén az időben történő pályázati kiírásokról szóló intézkedés
előkészítése. Ebbe a csoportba tartoznak azok a határozatok is, amelyek végrehajtásra
kerültek és a belőlük eredő jogviszonyok, előírások még érvényesek, hatályosak, de azok
intézkedést nem igényelnek. A határidők figyelemmel kísérése és a szükséges döntések
meghozatala előtti előkészítő munka a hivatali apparátus feladata.

b)

A határozatok kisebb hányada (34 db) további olyan feladatokat tartalmaz, melyek
tekintetében még nem járt le az azok végrehajtására szabott határidő, vagy a határozat
folyamatos figyelemmel kísérése indokolt (pl.: pályázatok benyújtásához kapcsolódó
feladatok). Ezen határozatok esetében, a végrehajtásukról és a szükséges intézkedések
megtételéről folyamatosan (időszerűségüknek megfelelően) tájékoztatom a testületet.

A fentiek előrebocsátásával kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az
alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. március 1-jétől 2011. április 28-ig hozott
határozatainak felülvizsgálatára
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. március 1.– 2011. április 28. között
hozott közgyűlési határozatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és
megállapítja, hogy a következő határozatok további feladatot tartalmaznak:
Szám
–

31/2010. (IV. 29.)

–

35/2010. (IV. 29.)

Tárgy
A 2010. évi költségvetés II. sz. módosítása
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések
Salgótarján belterület 3003/A/5 hrsz-ú,
Füleki u. 39. II. 1. szám alatti lakás
elidegenítésére nyilvános pályázat kiírása
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–

57/2010. (V. 27.)

–

67/2010. (VI. 24.)

–

72/2010. (VI. 24.)

–

79/2010. (VI. 24.)

–

97/2010. (IX. 2.)

–

101/2010. (IX. 2.)

–

103/2010. (IX. 2.)

–

137/2010. (X. 29.)
6., illetve 7. pontja

Nógrád Megye Önkormányzata likviditási
helyzetéről (I-IV. hó) szóló beszámoló
kapcsán végrehajtandó intézkedések
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 2010. évi költségvetés III. sz. módosítása
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések és
a 31/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat
módosítása
Nógrád Megye Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programját megalapozó előzetes
helyzetelemzés elfogadása
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 2010. évi költségvetés IV. sz.
módosításának végrehajtásához kapcsolódó
intézkedések és az 52/2010. (VI. 25.) Kgy.
határozat, valamint az 54/2008. (V. 29.) Kgy.
határozat módosítása
A
„Nógrád
Megyei
Önkormányzat
gazdálkodási rendszerének 2010. évi
ellenőrzéséről” szóló Állami Számvevőszéki
jelentés, javaslat az Intézkedési terv
elfogadására
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
(KEOP-os pályázathoz kapcsolódó vis-maior
helyzet kezelése, illetve a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-vel a Honvédelmi
Minisztérium kedvező válasza esetén a
kapcsolat felvétele)
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–

142/2010. (XI. 25.)

–

144/2010. (XI. 25.)

–

145/2010. (XI. 25.)

–

148/2010. (XI. 25.)

–

154/2010. (XII. 16.)

–

3/2011. (II. 17.)

–

5/2011. (II. 17.)

–

6/2011. (II. 17.)

–
–

7/2011. (II. 17.)
8/2011. (II. 17.)

–

11/2011. (II. 17.)

–

13/2011. (II. 17.)

–

17/2011. (IV. 28.)
6. és 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
Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok
átminősítése, használatba adása
Az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítása
Nógrád
Megye
Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata elfogadása
A közgyűlés hivatala részére 2010. évre
meghatározott teljesítmények alapját képező
célok megvalósulása, valamint a közgyűlés
hivatalának köztisztviselőire vonatkozó
2011. évre szóló teljesítménykövetelmények
alapjául szolgáló célok meghatározása
Nógrád Megye Önkormányzatának 20102014. évi ciklusra szóló gazdasági programja
Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének végrehajtása
A
helyi
szervezési
intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatására
kiírt pályázat benyújtása
Egyes vagyoni kérdések rendezése
A megyei önkormányzat tulajdonában lévő
viziközmű rendszerek működési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák
Az
intézményvezetői
teljesítmények
meghatározása
A 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési
program végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadása, a 2011. évi ifjúságpolitikai
cselekvési program
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
(Kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztését
szolgáló projekt pályázati kiírásának
továbbfejlesztése, illetve a Nógrád Megyei
Múzeumi Szervezet átszervezése)
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–

19/2011. (IV. 28.)

–

20/2011. (IV. 28.)

–

21/2011. (IV. 28.)

–
–

23/2011. (IV. 28.)
24/2011. (IV. 28.)

–

29/2011. (IV. 28.)

–

30/2011. (IV. 28.)

–

31/2011. (IV. 28.)

–

35/2011. (IV. 28.)

–

36/2011. (IV. 28.)

–

37/2011. (IV. 28.)

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének
végrehajtásáról
szóló
5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes
pontjainak módosítása, kiegészítése
A karbantartási tevékenység részbeni központosítása
Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezése
A Reménysugár Otthont érintő intézkedések
A
Rózsavölgyi
Márk
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
egyes
kihelyezett osztályaival kapcsolatos döntések
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtása
Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési
kötelezettség feltételeinek biztosítása
A Salgótarján, 3730 hrsz-ú ingatlan
telekhatár rendezése és a rendezéssel érintett
földterület és lépcsősor Salgótarján Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére történő
ingyenes tulajdonba adása
A 2010. évi kommunikációs stratégiai
tevékenység, az önkormányzat tájékoztatási
feladatainak ellátásról szóló beszámoló
elfogadása
A Nógrádi Mecénás Alapítvány 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
A Nógrád Sportjáért Alapítvány 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

2. A Közgyűlés utasítja az 1. pontban feltüntetett határozatokban megjelölt felelősöket, hogy a
végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítés állásáról, tegyenek jelentést a
testületnek.
Határidő: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerűen
Felelős: 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: 2013. június 30.
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző
Salgótarján, 2011. június 7.

dr. Barta László
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