
JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: a Gazdasági Bizottság 2011. február 17-ei üléséről 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerintiek és a meghívottak 
 
Szandai József, a bizottság elnöke: Köszöntötte a bizottság tagjait és a hivatal képviselőit. Megállapította, 
hogy a Gazdasági Bizottság 5 fővel határozatképes. Van-e a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatos 
kérdésük, észrevételük? Nem volt, szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását. 
 

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Napirend: 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve 

meghatározására, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtására 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Kovácsné Veres Valéria, dr. Sárközi Judit. 
 
Borenszki Ervin: A Nógrád Megyei Múzeummal kapcsolatban nincs teendőnk? 
 
Dr. Sárközi Judit: A Múzeum a pályázó. 
 
Szandai József: Van-e észrevétel, kérdés, megjegyzés az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A Bizottság megalkotta a 6/2011. GB sz. határozatát. 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 
Gazdasági Bizottságának     2011. évi összesített közbeszerzési terve 
        meghatározása, valamint az ezzel összefüggő 
6/2011 (II. 17.) GB      feladatok végrehajtása 
 

  HATÁROZATA 
 

1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 
megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint állapítja meg a 2011. évre vonatkozó összesített 
közbeszerzési tervét. 
 

2.) A Bizottság úgy dönt, hogy a 2011. évre tervezett, a vonatkozó közösségi értékhatárt elérő, vagy 
meghaladó becsült összértékű szolgáltatás-megrendeléseiről előzetes összesített tájékoztatót nem 
készít.  
 

3.) A Bizottság utasítja elnökét, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy kísérjék figyelemmel a tervben 
szereplő feladatok teljesülését, továbbá indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjesszék a 
bizottság elé.  
Határidő: folyamatos  
Felelős:  Szandai József, a bizottság elnöke 

                         Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  

4.) A bizottság utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek Nógrád Megye 
Önkormányzata honlapján történő közzétételéről.   
Határidő:  2011. február 24.  
Felelős:    dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
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                Szandai József   
                                                                                                                       a bizottság elnöke  
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2. Egyebek 

 
Bácskai Katalin: Az elmúlt ülésen fogadta el a bizottság az ötletpályázat kiírását. Az országos napilapban 
történő hirdetési díjai igen jelentősek, ezért került ismét a bizottság elé a napirend.  
 
Szandai József: Megkérdezte a tagokat, van-e kérdésük, észrevételük a témához? Mivel nem volt, 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A bizottság megalkotta a 7/2011. (II. 17.) GB. határozatát. 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
7/2011. (II. 17.) GB.  Tárgy:  ötletpályázati felhívás elfogadásával kapcsolatos   

                                                                         5/2011. (II. 8.) GB. határozat módosítása  
HATÁROZATA 

 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága az 5/2011. (II.8.) GB. 

határozat 2. pontját a következők szerint módosítja: 
„2. A bizottság utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon az ötletpályázati felhívás Nógrád  

Megye Önkormányzata honlapján, valamint az erről szóló hirdetés helyi sajtóban történő 
közzétételéről.      

    Határidő:  azonnal                                        
Felelős:    dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző” 

 
2.   A bizottság felkéri elnökét, hogy a módosításról az érintetteket tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Szandai József, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. február 17.                                                                                                                             
                                                                                                      

Szandai József 
                                                                                                                  a bizottság elnöke  
 

Bácskai Katalin: Eljárás technikai hiba történt az előző ülésen. A bizottság a megyei önkormányzat által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 
módosítására vonatkozó javaslatot megszavazta, ugyanakkor a rendelet egységes szerkezetét nem. Ezt 
szükséges most pótolni. 

 
Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

K.m.f. 
 
 
 Bácskai Katalin Szandai József 
 bizottsági referens a bizottság elnöke 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
  Szaniszlóné Deák Ilona 


