
Ikt.szám: 177-9/2011. 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: a Gazdasági Bizottság 2011. április 19-ei üléséről 
 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerintiek és a meghívottak 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Szandai József, a bizottság elnöke: Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság 6 fővel határozatképes. 
Van-e a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatos kérdés, észrevétel? Nem volt, szavazásra bocsátotta 
a napirend elfogadását. 

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Napirend: 
 
1. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata likviditási hitel felvételéről 

Előterjesztő: Szandai József 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok 
bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla-, és munkabér- hitelkeret biztosítása tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására  
Előterjesztő: Szandai József 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete – Salgótarján – 2009. évi rendszerellenőrzése 
során javasoltak végrehajtásának utóvizsgálata alapján tett megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés- 
tervezet tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) közbeszerzési 
eljárások szabályozottsága és lebonyolítása tárgyában végzett vizsgálat megállapításairól szóló 
ellenőrzési jelentés tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

5. Javaslat a 2011. évi „Virágos Nógrádért” környezetszépítő verseny lebonyolítására, versenykiírására és 
a bíráló bizottság összetételére 
Előterjesztő: Szandai József 
 

6. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat egyes pontjaival 
kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények 
alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei 
önkormányzat vagyonkimutatásáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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10. Beszámoló a 2010. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat tájékoztatási 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Tájékoztató a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, stratégiai 

elképzeléseiről  
Előterjesztő: Farkasné Parditka Magdolna  

 
12.  Egyebek 

- . - 
 
1. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata likviditási hitel felvételéről 

Előterjesztő: Szandai József 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Bácskai Katalin a hivatal részéről. 
 
Bácskai Katalin: 
A könyvvizsgálók költségvetési rendelethez csatolt jelentése az alapja az előterjesztésnek. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
8/2011. (IV. 19.) GB.     Tárgy:  Nógrád Megye Önkormányzata  

         likviditási hitel felvételéről                    

HATÁROZAT 
 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a likviditási hitel felvételének gyakorlatáról szóló előterjesztést, 
mely alapján megállapítja, hogy az önkormányzat napi fizetési kötelezettségeinek teljesítése céljából, a 
számlavezető bank által biztosított, a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó hitel tartalmában 
likviditási hitelnek minősül. Ugyanakkor rögzíti azt is, hogy elsősorban az önkormányzatot több éve 
„sújtó”, nagy arányú forrás csökkenés hatására a folyószámlahitel növekvő tendenciát mutat. 
A Bizottság a jelenlegi költségvetési helyzetben az alkalmazott finanszírozási technikával egyetért. 
Továbbra is fontosnak tartja, hogy a napi gazdálkodási folyamatok során elsődleges szempont legyen a 
költségvetési egyensúly javítására irányuló intézkedések megtétele. 
A Bizottság utasítja elnökét, hogy a jelen döntésről Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlését, 
valamint az önkormányzat könyvvizsgálatával megbízott gazdasági társaságot tájékoztassa. 
Határidő: 2011. április 29. 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke  
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok 
bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla-, és munkabér- hitelkeret biztosítása tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására  
Előterjesztő: Szandai József 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt dr. Sárközi Judit, Bácskai Katalin a hivatal részéről. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sárközi Judit:  
Kiosztásra került az ütemezés. Jelezte, hogy a június 7-ei nap rendkívüli bizottsági ülést igényelne. 
 
Megérkezett Borenszki Ervin. 
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Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 1 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
9/2011. (IV. 19.) GB.   Tárgy:   Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési 

szervei, kisebbségi önkormányzatok bankszám- 
laszerződése, továbbá folyószámla-, és munka- 
bér-hitelkeret biztosítása tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására  

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága – megismerve a részvételi 
dokumentáció teljes terjedelmét – megtárgyalta és dönt arról, hogy a számlavezető hitelintézet 
kiválasztására és ehhez kapcsolódóan banki szolgáltatások biztosítására – e határozat melléklete 
szerinti részvételi felhívás közzétételével – a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárást indít. 
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele érdekében a hirdetményt küldje meg a 
Közbeszerzések Tanácsának. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
             dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
2. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa által a hirdetmény 

ellenőrzése során javasolt módosításokat – a bizottság összehívása nélkül, a főjegyző bevonásával – 
a felhívás és esetlegesen a dokumentáció szövegén végezze el, és erről a bizottság soron következő 
ülésén számoljon be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete – Salgótarján – 2009. évi 

rendszerellenőrzése során javasoltak végrehajtásának utóvizsgálata alapján tett megállapításairól 
szóló ellenőrzési jelentés- tervezet tudomásul vételére 
  
A napirend tárgyalásakor jelen volt Tóthné Szép Ildikó vizsgálatvezető, Horváth Erzsébet, Budai Tibor 
az Ellátó Szervezet részéről. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Borenszki Ervin: 
Erős megállapítások vannak az anyagban. Jelentős pluszfeladatot kapott és kap az Ellátó Szervezet, pl. 
kórház élelmezése, karbantartási feladatok. Érettek erre a feladatra? 
 
Tóthné Szép Ildikó: 
Átadja a szót Bácskai Katalinnak, mert ő kompetens a témában. 
 
Bácskai Katalin:  
Az ellenőrzésben megállapított szabálytalanságokra intézkedni kell. 
 
Lacsny Péter:  
Részt vett az ellenőrzésben, melyet korrektnek tart, a hibák orvosolhatók. 
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Horváth Erzsébet:  
Köszöni az ellenőrök hozzáállását.  
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a jelentés-tervezetet, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással tudomásul vett. 
 

4. Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 
közbeszerzési eljárások szabályozottsága és lebonyolítása tárgyában végzett vizsgálat 
megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Bereczné Kelemen Éva igazgató és Szőllősiné Telek Ildikó a hivatal 
részéről. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Bereczné Kelemen Éva: 
Egyetért az ellenőrzési javaslatban leírtakkal. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a jelentést, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0   
tartózkodással tudomásul vett. 
 

5. Javaslat a 2011. évi „Virágos Nógrádért” környezetszépítő verseny lebonyolítására, 
versenykiírására és a bíráló bizottság összetételére 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Szolnoki Takács Eszter. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin:  
Jó dolognak tartja, kár, hogy nincs rá több anyagi forrás. 
 
Varga Krisztina: Több éve a bíráló bizottság tagja, igény van erre a kezdeményezésre. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0   
tartózkodással elfogadott  
 
 
10/2011. (IV. 19.) GB.   Tárgy:   a 2011. évi „Virágos Nógrádért” környezet- 

szépítő verseny lebonyolítására, versenyki- 
írására és a bíráló bizottság összetételére 

        HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága:  
 

a) a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg a 2011. évi „Virágos Nógrádért” 
környezetszépítő verseny versenykiírásának szövegét; 
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b) a 2011. évi „Virágos Nógrádért” környezetszépítő verseny, bíráló bizottság tagjának Tóthné 
Katona Dóra kertészmérnököt, Feketéné Sörös Erika kertész üzemmérnököt, Szendrődi 
Nikolettet és Balog Violettát a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársait, 
továbbá Kormány Zsoltnét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági 
Bizottságának tagját, valamint Varga Krisztina koordinációs tanácsnokot kéri fel.  
Utasítja elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 Határidő: 2011. május 7. 
 Felelős:   Szandai József, a bizottság elnöke 

                             dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. A bizottság utasítja elnökét és felkéri a főjegyzőt a versenykiírás Nógrád Megye 
Önkormányzatának Közlönyében és a megyei önkormányzat honlapján történő megjelentetésére, 
továbbá a megye települési önkormányzatai számára elektronikus úton való továbbítására, valamint 
a verseny megszervezésére. 
Határidő: 2011. május 7. 
Felelős: Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 

                     dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

                                                        Melléklet a 10/2011.(IV. 9.) GB. határozathoz  

„VIRÁGOS NÓGRÁDÉRT” 
Környezetszépítő versenykiírás 

2011.  
 

Nógrád Megye Önkormányzata meghirdeti a „Virágos Nógrádért”  virágosítási, parkosítási és 
környezetszépítési versenyt. 

 
A verseny célja: a kultúrált, környezetbarát, vendégváró lakókörnyezet 
kialakításának elősegítése a településeken, az életminőség javítása, a hagyományos 
virág- és kertkultúra felélesztése és kiteljesítése. 
 
A versenyre települési önkormányzatok jelentkezhetnek a polgármester aláírásával ellátott nevezési 
lappal. A versenyre város kategóriába és község kategóriába lehet nevezni. 
 
A verseny elbírálásának szempontjai a következők: 
1. önkormányzatok által fenntartott zöldterületek (terek, parkok, ligetek, fasorok) 

kialakításának minősége, egészségi állapota, gondozottságának színvonala; 

2. a település látványosságai – épített, természeti, turisztikai, kulturális értékei –, a 
környezet rendezettségének állapota, megjelenése, a vendégvárás, vendéglátás 
színvonala; 

3. a településszépítés és -fejlesztés, a meglévő értékek megtartásának tendenciái; 

4. magántulajdonú elő- és utcakertek állapota, a lakosság részvétele a közösségi szépítő 
munkában, növénykiültetések minőségi és esztétikai megjelenése;   

5. köz- és magánintézmények (hivatalok, vendéglátó-ipari egységek, ipartelepek stb.) 
környezetében lévő növény- és virágkiültetések minőségi állapota; 

6. oktatási és nevelési intézmények környezetének esztétikai megjelenése, az ifjúság 
részvétele a környezet szépítésében;  

7. a település lakosságának bevonása – a 4., 5., 6. pontban leírtak szerint – a város, illetve 
község szépítésébe; 

8. közösségi együttműködések, civil szervezetek részvétele a településszépítési 
feladatokban; 
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9. a település tisztasága és gyommentessége, a parlagfű irtása; 

10. utak, utcák, épülethomlokzatok növényzetének esztétikai és minőségi megjelenése; 

11. temetők, emlékhelyek, kegyeleti parkok állapota; 

12. a település építményeinek, épületeinek és természeti környezetének összhangja és 
harmóniája.  

A nevezés beküldési határideje: 2011. június 6. 
Cím: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Telefon: 32/620-111, fax: 32/620-211 
e-mail: viragosnogradert@nograd.hu 

 
Nevezni a nevezési lap kitöltésével és a fenti címre való elküldésével lehet. Amennyiben 
rendelkezésre állnak a településről készült fotók, azokat is kérjük csatolni. 
A versenyre jelentkezett települések bírálata 2011. szeptember 1-ig történik meg. 
A verseny díjazása: 

 
                                    - város kategóriában    I. díj 250 EFt. 

    - község kategóriában     I. díj 200 EFt. 
                                          II. díj 150 EFt. 
                                        III. díj 100 EFt. 

Salgótarján, 2011. ………………… 
-------------------------------------------------------- �----------------------------------------------------- 
Nógrád Megye Önkormányzata      
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  

Telefon: 32/620-111, fax: 32/620-211 
 

N E V E Z É S I   L A P 
 

Alulírott település önkormányzata részt kíván venni a 2011. évi „Virágos Nógrádért” környezetszépítő versenyben. 
 
(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!) 
 
Település neve, címe, irányítószáma: ………………………………………………………….. 
 
Telefon- és faxszám: …………………………………………………………………………… 
 
E-mail cím:……………………………………………………………………………………… 
 
Polgármester neve: ……………………………………………………………………………... 
 
Ügyintéző neve: ………………………………………………………………………………... 
                    
     p.h. 

……………………………                                                                                                               
polgármester aláírása



6. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére  
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt dr. Barta László, Telek Nándorné, Vágvölgyiné dr. Bene Orsolya, 
Kovács Erika a hivatal részéről. 
 
Dr. Barta László: 
A múzeum egy éve úgy működik, hogy nem mindenben felel meg a jogszabályoknak. Új struktúra 
kialakításának igénye merült fel, mely szakmai szempontból egyértelmű irányítást hoz, a működés 
gazdasági oldaláról is kiszámíthatóbb lesz. Előrebocsátotta, hogy ezzel szakmai és egyéni érdekek 
sérülhetnek. Legkritikusabb érdekellentétek a városok és a megye érdekei között lehetnek. Az 
átszervezés kapcsán felvetődött, hogy hol legyen a székhely. A közgyűlés elnöke is aktuálisnak tartja a 
múzeum átszervezését. Ha a változtatások nem valósulnak meg, nincs megoldási javaslat, át kell 
gondolni a témát. Intézményi típusonként nem lenne mérvadó a változás, de összességében már igen. 
 
Dr. Czuczi János:  
Ha nem költségcsökkentés a cél, akkor nem támogatja az átszervezést.  
 
Dr. Barta László: 
A mindenkor rendelkezésre álló források jobb felhasználásáról szól az előterjesztés. Szükség van a 
racionalizálásra. 
 
Borenszki Ervin: 
Mi volt a városi önkormányzatoknak és a múzeumok igazgatóinak álláspontja? 
 
Dr. Barta László:  
A városok vezetőivel az elnök úr egyeztetett, tudomásul vették (ez kb. 2,5 hónappal ezelőtti állapot). 
Balassagyarmat város elfogadta, de legyen ott a székhely. Szécsényben vannak a legjobb fizikális 
feltételek. Pásztói múzeumigazgató nem fogalmazott ilyen élesen. A salgótarjáni múzeumigazgató várja 
és tiszteletben tartja a fenntartó döntését. 
 
Lacsny Péter:  
Fontosnak tartja a szervezet majdani vezetőjének személyét. 
 
Szandai József: 
Átnézve a lobbi érdekek felett, a három variáció közül mit javasol a szakma elfogadásra? 
 
Borenszki Ervin: 
Meg kell teremteni a városok érdekeltségét. Be kell rendezkedni költségvetés-válsággazdálkodásra. Jó 
menedzseléssel, lazább nyitva-tartással lehet eredményt felmutatni. Tartózkodni fog a szavazásnál 
 
Dr. Barta László: 
Cél az átszervezéssel, hogy a gondok megoldhatóak legyenek megengedőbb szabályozással, nem 
rosszabb szakmai színvonalon való működtetéssel.  
 
Lacsny Péter: 
3 perc szünetet kér a bizottságtól. 
 
Szandai József: 
Elrendeli a szünetet. 
 
Szünet. 
 
Szandai József:  
Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  

Szavazás: I.A. sz.  határozati javaslat: 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
  II.  sz. határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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Szandai József:  
Szavazásra bocsátotta, hogy a 7., 8. napirend a Humánszolgáltatási Bizottsággal együttes ülésen 
kerüljön megtárgyalásra, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadott. 

 
A bizottság a Humánszolgáltatási Bizottsággal közösen tárgyalja a 7. és 8. napirendi pontokat a Megyeháza 
nagytermében. Levezető elnök Szandai József. 
 
Szandai József:  
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság 9 fővel, a Gazdasági 
Bizottság 7 fővel határozatképes. 
 
7. Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat egyes 

pontjaival kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Barta László, dr. Juhász Kinga, Kovács Erika, Zsolnai Béla, 
Telek Nándorné, Almádi Katalin, intézmények vezetői. 
 
Szandai József:  
Felkérte az előterjesztő képviselőjét, ha van kiegészítése, tegye meg. 
 
Dr. Barta László: 
Jelezte, hogy a folyószámla hitelkeret megemeléséről szóló szerződés 2 Mrd Ft értékben részünkről 
aláírásra kerül. Napi szinten már kb. 1,5 Mrd Ft felhasználásánál tart az önkormányzat. 
Közbeszerzési eljárás indul számlavezető bank kiválasztására. A folyamatban lévő gazdasági 
integrációval kapcsolatban elmondta, hogy július 1-jétől kezdődik, a szakmai önállóság megtartása 
mellett. A könyvelőrendszer is módosul, közbeszerzési eljárás indult ezzel kapcsolatban is. A hivatal 
átszervezése is változik munkakör átalakítással, létszámbővüléssel és létszámcsökkentéssel is számolva. 
Kiegészítésként elmondja, hogy Drégelypalánk Község Önkormányzata 2011. szeptember 1-jétől kéri 
megszüntetni a kihelyezett osztállyal kapcsolatos szerződést. Bátonyterenyével és Balassagyarmattal 
folytatunk tárgyalásokat intézményekkel kapcsolatban. Cél: Vegye vissza a feladatot, vagy adja át az 
ingatlant tulajdonba. Bátonyterenye város időt kért, Balassagyarmat város eldöntötte a három intézmény 
átadását. Technikai hiba az előterjesztésben: a Sportági Szakszövetség I. sz. módosítás 2. pontjában 11. 
pont helyett 8. pont a helyes. 
 
Borenszki Ervin: 
Méltányolja a hivatal munkáját, de a létszámleépítés miatt nem támogatja az előterjesztést. 
 
Lacsny Péter: 
Támogatja az előterjesztést. 
 
Szandai József: 
Van-e az intézményvezetőknek kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, melyekről a bizottság az 
alábbiak szerint szavazott: 

  I. sz. határozati javaslat: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
  II. sz. határozati javaslat: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
  III. sz. határozati javaslat: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
  IV. sz. határozati javaslat: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
  V. sz. határozati javaslat: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
  VI. sz. határozati javaslat: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
  VIII. sz. határozati javaslat: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
  IX. sz. határozati javaslat: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
  X. sz. határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
  XI. sz. határozati javaslat: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

   I. rendelet-tervezet:  6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
  II. rendelet-tervezet:  6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
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8. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei 

önkormányzat vagyonkimutatásáról  
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Barta László, Telek Nándorné. 
 
Szandai József: 
Van-e kérdése, észrevétele a tagoknak az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, melyekről a bizottság az 
alábbiak szerint szavazott: 

  Rendelet-tervezet:  6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
  I. sz. határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
  II. sz. határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 

A bizottság a továbbiakban külön folytatta munkáját. 
 
Varga Krisztina távozott az ülésről. 
 
9. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  

 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Kristályné Nívelt Ágota. 
 
Szandai József: 
Van-e kérdése, észrevétele a tagoknak az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Bátonyterenye Város Önkormányzatának levele az előterjesztés 2. pontjához kapcsolódik, így nincs 
további kiegészítése. 
 
Szandai József: 
Van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, melyekről a bizottság az 
alábbiak szerint szavazott: 

  I. sz. határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
  II. sz. határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
  III. sz. határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Varga Krisztina visszaérkezett az ülésre. 
 
10. Beszámoló a 2010. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat tájékoztatási 

feladatainak ellátásáról 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Szolnoki Takács Eszter. 
 
Szandai József: 
Van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 1 
tartózkodással elfogadott. 

 
11. Tájékoztató a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, stratégiai 

elképzeléseiről  
 

A napirend tárgyalásakor jelen volt Farkasné Parditka Magdolna. 
 
Szandai József: 
Van-e kérdés, észrevétel? 
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Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 1 
tartózkodással elfogadott. 

 
12.  Egyebek 
 

Bácskai Katalin:  
Ismertette a tagokkal, hogy a februárban tárgyalt, elidegeníthető ingatlanokkal kapcsolatos ötletpályázat 
eredménytelen, mivel senki sem jelentkezett javaslattal. 
Az Állami Számvevőszék bejelentkezett az önkormányzat vizsgálatára. 
 
Kormány Zsoltné:  
A közbeszerzési eljárás ütemtervével kapcsolatban elmondta, hogy május 6-án és június 21-én nem tud 
részt venni az ülésen. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Szandai József dr. Barta László 
 a bizottság elnöke megyei főjegyző 
 
 


