
Ikt.szám: 177-20/2011. 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 2011. június 23-án, 
Salgótarjánban, a Megyeháza Palóc-termében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Czuczi János, Kormány Zsoltné, Lacsny Péter, Varga Krisztina, Varga Mihály.  
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
Borenszki Ervin és Szandai József előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről.   
A hivatal részéről jelen volt Bácskai Katalin, a Gazdasági Bizottság referense, dr. Sárközi Judit. 
 
Lacsny Péter:  
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Kéri a bizottság tagjait, hogy a 
határozatképesség megállapításra jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a Gazdasági 
Bizottság 5 fővel van jelen, az ülés határozatképes. Kéri a bizottságot, a meghívóban jelzett napirendet 
tárgyalja meg. Más javaslat, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a bizottság 
egyhangúan elfogadott. 

Napirend: 
1.  Javaslat a „Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi 

önkormányzatok bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla-, és munkabér-hitelkeret 
biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

 
2.  Egyebek 

- . - 
 

1.  Javaslat a „Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi 
önkormányzatok bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla-, és munkabér-hitelkeret 
biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Sárközi Judit, dr. Szabó József, Telek Nándorné, Osgyáni 
Judit, Galajda Lászlóné a hivatal munkatársai. 

Lacsny Péter:  
A tárgyalás megnyitásával felkéri ajánlattevő képviselőit személyazonosságuk, illetve a cég nevében 
nyilatkozattételre való jogosultságuk igazolására. 
Megállapítja, hogy megjelent a Raiffeisen Bank Zrt. képviseletében Paliczáné Czibilka Rita, aki 
magát a 699680KA számú személyazonosító igazolvánnyal, továbbá Szendrődi Tamás,  aki magát a 
134757BA számú személyazonosító igazolvánnyal igazolta, nyilatkozattételre való jogosultsága 
cégkivonaton alapul. 
Ezt követően Lacsny Péter tájékoztatja ajánlattevő képviselőit, hogy a bizottság elsősorban az első 3 
bírálati részszempont tekintetében vár (folyószámlanyitás és vezetés, a pénzeszközök kezelésének, a 
pénzforgalom teljeskörű lebonyolításának díja; a folyószámlahitel és a munkabérhitel költségei) az 
írásbeli ajánlattól kedvezőbb vállalást ajánlattevőtől, melyet az átadandó – a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolandó – ajánlati lapon kell rögzíteni. 
A dokumentum átadását követően Ajánlattevő képviselője jelezte, hogy az írásban beadott ajánlatot 
visszavontnak tekinti, az ajánlati lapon újabb ajánlatot nem kíván tenni, mivel a menedzsment a 
jelenlegi kondíciókkal nem hagyta jóvá az írásban adott ajánlatot sem.  
Egyéb kérdés, észrevétel hiányában a bizottság elnöke a tárgyalást befejezettnek nyilvánítja, a 
jegyzőkönyvet 14,10 órakor lezárja, és az aláírásokkal ellátott 1 példányát ajánlattevőnek átadja. 

 
Lacsny Péter:  
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 
igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
19/2011. (VI. 23.) GB.    Tárgy:   Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési 

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

            
HATÁROZATA 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a Nógrád Megye 
Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok bankszámla-szerződése, 
továbbá folyószámla-, és munkabér-hitelkeret biztosítása” tárgyú hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos eljárásban megállapítja, hogy az eljárás a Kbt. 92. § a) pontja alapján 
eredménytelen.  

2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét – e határozat mellékletét képező 
„Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű dokumentum szerint – hirdesse ki, azt az 
ajánlattevő részére kézbesítse, valamint a megyei főjegyző bevonásával gondoskodjon a Kbt. 
szerinti tájékoztató közzétételéről.  
Határidő: - eredményhirdetésre: 2011. június 23. 15,00 óra 

-  a tájékoztatónak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelentetésére: 2011. 
július 11. 

Felelős:  Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
                    dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2011. június 23.                                                                                                                             
                                                                                                      
 

           Szandai József 
                                                                                                                  a bizottság elnöke  



A 19/2011. (VI. 23.) GB. határozat melléklete 
 
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe:  

Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Az önkormányzat és jelenleg 19 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, 2 kisebbségi 
önkormányzat bankszámláinak vezetése, a számlavezetés időpontjától legalább 3 milliárd Ft folyószámla 
hitelkeret, és havonta átlagban legalább 300 millió Ft munkabér-hitelkeret biztosítása, a kiskincstári 
rendszer működtetése, lakáscélú munkáltatói kölcsönök kezelése. Ajánlatkérő a költségvetési szervek 
száma tekintetében +20 %-kal, a hitelkeretek vonatkozásában +50 %-kal eltérhet. 
Ajánlatkérő 2011. évi költségvetési kiadási főösszege: 13.181.992 E Ft. 

3. A választott eljárás fajtája:  
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

4.  a)  Eredményes volt-e az eljárás: nem 
  b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti 

eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: az eljárás a Kbt. 92. § a) 
pontja alapján eredménytelen, mivel nem érkezett ajánlat. 

  c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen  

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): - 

6.  a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként): -   

 b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén 
részenként):  

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1-100 pont 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az 

ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Valamennyi részszempont esetében a legjobb ajánlat 
kapja a maximális, a leggyengébb ajánlat a minimális pontszámot, a további ajánlatok az arányosítás 
módszerével kerülnek értékelésre. Valamennyi pontszám meghatározása két tizedesjegyre történő 
kerekítéssel történik.  

7.  Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: - 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: - 

9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbe-szerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k 
közreműködik/közreműködnek: - 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -  

10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem 
haladó mértékben szerződést köthet: -  

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -  
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -  
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11. *  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 
-  

12.a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőpontja: 2011. június 24.  
  b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2011. július 3. 

13. * Egyéb információk: -  

14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: -  

15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és közzétételének/megküldésének napja: 
TED: 2011/S 80 132199., 2011.04.23.; KÉ: 9746/2011., 2011.04.29. 

16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja: 2011. 
június 23. 15,00 óra; 2011. június 23. 

17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. június 23. 

18. * Az összegezés javításának indoka: - 
 
 
 
 

 
        Lacsny Péter   

                                                                                                                     a bizottság alelnöke  
2. Egyebek  

 
Nem volt felvetésük a bizottsági tagoknak. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Lacsny Péter dr. Barta László 
 a Gazdasági Bizottság alelnöke megyei főjegyző 
 



Ikt.szám: 177-21/2011. 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 2011. június 23-án, 
Salgótarjánban, a Megyeháza Palóc-termében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Dr. Czuczi János, Kormány Zsoltné, Lacsny Péter, Varga Krisztina, Varga Mihály.  
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
Borenszki Ervin és Szandai József előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről.   
A hivatal részéről jelen volt Bácskai Katalin, a Gazdasági Bizottság referense, dr. Sárközi Judit. 
 
Lacsny Péter:  
Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Kéri a bizottság tagjait, hogy a 
határozatképesség megállapításra jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a Gazdasági 
Bizottság 5 fővel van jelen, az ülés határozatképes. Kéri a bizottságot, a meghívóban jelzett napirendet 
tárgyalja meg. Más javaslat, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a bizottság 5 igen, 
0 nem, 0 tartózkodással elfogadott. 
 

Napirend: 

1. Kiegészítés az 53-42/2011. iktatószámú előterjesztéshez 
(Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 
módosítására) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

2. Kiegészítés az 53-51/2011. iktatási számú előterjesztéshez  
(Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az egyes egészségügyi 
szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása tárgyában – kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó intézkedések megtételére, valamint Szent Lázár Megyei Kórház 
alapító okiratának módosítására)   
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

3. Kiegészítés az 53-46/2011. iktatási számú előterjesztéshez 
(Javaslat Szécsény Város Önkormányzatával az alapfokú művészetoktatási feladatok átadás-átvételére kötött 
megállapodások megkötésére)  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Egyebek 
 

- . - 
 
Lacsny Péter:  
Rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 

1. Kiegészítés az 53-42/2011. iktatószámú előterjesztéshez 
(Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 
módosítására) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztés tárgyalásakor jelen volt dr.Szabó József, a hivatal részéről. 
 
Lacsny Péter:  
Megkérdezte, kérdés, észrevétel van-e? 
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Dr. Szabó József: 
Ismertette az előterjesztés előzményét.  
 
Lacsny Péter:  
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a kiegészítést, melyet a bizottság 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással támogatott. 

2. Kiegészítés az 53-51/2011. iktatási számú előterjesztéshez  
(Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az egyes egészségügyi 
szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása tárgyában – kötendő együttműködési 
megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó intézkedések megtételére, valamint Szent Lázár Megyei Kórház 
alapító okiratának módosítására)   
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Almádi Katalin a hivatal részéről. 
 
Lacsny Péter:  
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a kiegészítést, melyet a bizottság 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással támogatott. 
 

3. Kiegészítés az 53-46/2011. iktatási számú előterjesztéshez 
(Javaslat Szécsény Város Önkormányzatával az alapfokú művészetoktatási feladatok átadás-átvételére kötött 
megállapodások megkötésére)  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Zsolnai Béla, a hivatal részéről. 
 
 
Lacsny Péter:  
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a kiegészítést, melyet a bizottság 5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással támogatott. 
 
 

4. Egyebek 
 
Varga Krisztina távozott az ülésről. 
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Az előterjesztő részéről az egyes vagyoni kérdések rendezésére vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatban 
felmerült a nyilvános pályázatok feltételeinek esetleges módosítása, ezzel kapcsolatban a Közgyűlés 
Elnöke kéri a bizottság véleményét. A változtatás a következőket érintené: 
 
1. A Salgótarján, Május 1. út 56. szám alatti Egészségház megnevezésű, a Felsőpetény, Petőfi út 37. 

sz. alatti Nevelőotthon, Park megnevezésű ingatlan elidegenítésére kiírásra kerülő nyilvános 
pályázat a foglalkoztatási kedvezmény biztosításának feltételeivel kiegészítésre kerüljön.  

 
2. A Gazdasági Bizottság a Balatonföldvár, Gárdonyi Géza út 3-5 szám alatti Üdülőépület, udvar 

megnevezésű, a Salgótarján, Május 1. út 56. szám alatti Egészségház megnevezésű, a Felsőpetény, 
Petőfi út 37. sz. alatti Nevelőotthon, Park megnevezésű ingatlan elidegenítésére kiírásra kerülő 
nyilvános pályázatról szóló határozati javaslatai 1.a) pontja „… Nógrád Megyei Hírlapban, 
interneten” egészüljön ki és módosuljon „… Nógrád Megyei Hírlapban, az interneten hirdetési 
felületen és Nógrád Megye Önkormányzatának hivatalos honlapján” szövegre.  

 
Lacsny Péter: 
Részéről támogatja a felmerült módosításokat. Megkérdezte, kérdés, észrevétel van-e? 
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Varga Mihály:  
Támogatásra javasolta. 
 
Lacsny Péter:  
Kérdés, észrevétel nincs, a változtatással a bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyetértett. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Lacsny Péter dr. Barta László 
 a Gazdasági Bizottság alelnöke megyei főjegyző 
 
 
 

 


