
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

6. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 15-én, Salgótarjánban, 
a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkócki Bálint, Nagy-Majdon József, Palotai 
Szilárd, dr. Rozgonyi József, Szandai József, Tisza Attila, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, a közgyűlés 
tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző, dr. Szabó József 
aljegyző 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 14 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
A közgyűlés munkájának tényleges megkezdése előtt a következőkről tájékoztatja a Tisztelt 
jelenlévőket: 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója jóváhagyásával ez év augusztus 26. 
és szeptember 3. között a moldáviai Kisinyovban a katasztrófavédelem állományából 20 fő egy 
NATO-gyakorlaton vett részt. A mentőcsapat tagjai között szerepelt a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportja három fővel. A gyakorlaton 
tanúsított szakmai és emberi helytállásukért a megyei önkormányzat nevében köszönetét fejezi ki és 
egyidejűleg dicséretben részesíti Faragó Sándor polgári védelmi alezredest, Juhász László polgári 
védelmi őrnagyot, valamint Csombor István tűzoltó főtörzsőrmestert. 
Kéri, fogadják gratulációját és szerény ajándékát. 
 

(Az ajándékok átadása után) 
 

Köszönti Berecz György tűzoltó alezredest, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatóját, s egyben megadja neki a szót. 
 
Berecz György: 
Ismerteti a gyakorlat feladatait, megköszöni kollégái munkáját, valamint a megyei közgyűlés 
elismerését.   
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozóinak, hogy az ülésen 
megjelentek. Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván. 
Kéri, hogy az SZMSZ 21. § (4) bekezdése alapján a testület a meghívóban jelzett napirendet a 
következő kiegészítéssel együtt fogadja el: az „Egyebek” előtt 9. sz. napirendi pontként a „Javaslat 
Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézmények gazdálkodási 
tevékenységének átszervezésére” c. előterjesztés kerüljön megtárgyalásra. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottságok az ülés előtt az előterjesztést együttes ülésükön 
megtárgyalták.  
Jelzi, hogy időközben a testület létszáma 15 főre változott.  
Megkérdezi, van-e valakinek a kiegészített napirend tárgyalásával kapcsolatban más javaslata, 
kiegészítése. 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott.  
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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. Javaslat 

1. Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, 
valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására 

2. Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. 
(II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 
meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról 
szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosítására  

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Javaslat  

I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok 
átminősítésére, használatba adására  

II.  a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 

III.  egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános 
pályázatok elbírálására 

IV.  a Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan elidegenítésére 
vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
6. Javaslat a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 

módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása 

módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 

fordulójához való csatlakozásra 

Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 
 
Közmeghallgatás keretében:  
 

− Tájékoztató a mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről 
Előterjesztő: Nagy József, a mentőszolgálat vezetője 
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− Beszámoló a Nógrád megyei diáksport helyzetéről 

Előterjesztő: Tolnai Nándor, a Nógrád Megyei Diáksport Tanács elnöke 
 

− Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2010. évi tevékenységének értékeléséről  
Előterjesztő: dr. Mihály István rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány 

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tevékenységéről, 

kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről 
Nógrád megyében 
Előterjesztő: Tamási Ildikó igazgató  
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. 
évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Surján Orsolya 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Fejlesztési Alapítvány 2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Bablena Ferenc 

 
9.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézmények 

gazdálkodási tevékenységének átszervezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
10. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében: 
 

11. Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben munkáltatói 
intézkedés megtételére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
- . - 

 
 

Becsó Zsolt: 
A mai ülés egyben Közmeghallgatás is. A Közmeghallgatás során az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 5 perc időtartamban szólalhatnak fel. A Közmeghallgatáson elhangzott 
javaslatokról – amennyiben a közgyűlés a helyszínen azonnal dönteni nem tud – a javaslatot a 
feladatköre szerinti bizottságnak adja ki megtárgyalásra. A közgyűlés a javaslatról a bizottsági 
vélemény ismeretében a soron következő ülésén dönt. Amennyiben a javaslat nem tartozik a megyei 
közgyűlés feladat- és hatáskörébe, azt a közgyűlés elnöke az illetékes szervnek 15 napon belül 
továbbítja, és az áttételről a javaslattevőt tájékoztatja.  
A Közmeghallgatás előreláthatóan – a napirendi pontok megtárgyalásától függően – 11-12 órától veszi 
kezdetét. Ezt követően folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, hogy a Közmeghallgatásra érkezett-e 
valaki.  
 

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 2011. szeptember 13-án kiküldésre, az ülés előtt kiosztásra került. Kéri, 
hogy a testület ezen kiegészítésekkel együtt tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztést.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Látkócki Bálint:  
A mai közgyűlést előkészítő bizottsági ülések arra késztetik, hogy elmondja véleményét: nem tartja 
szerencsésnek, hogy a fajsúlyos előterjesztéseket három-négy bizottság együttes ülés keretében 
tárgyalja. Javaslata, hogy az elkövetkezendő időben el kell kerülni ezeket az együttes üléseket és 
megfelelő időt kell biztosítani az alapos megtárgyalás érdekében.  

Becsó Zsolt: 
Figyelembe veszik a képviselő úr által elmondottakat. 

dr. Barta László: 
Jelzi, hogy az SZMSZ egyértelműen lehetőséget ad együttes ülések megtartására. Az együttes ülésen 
igyekezett azokat az indokokat elmondani, ami egyfajta sürgősséget adott ennek a dolognak nem 
minden előzmény nélkül, hiszen a közgyűlést előkészítő múlt heti bizottsági üléseken már ezekre 
utalást tett.  
Tájékoztatja a testületet egy munkajogi kérdésről, mely nem igényel a közgyűlés részéről döntést, de 
úgy gondolja, hogy amit ismertet van olyan jelentőségű, hogy a közgyűlést tájékoztassa. (Ismerteti dr. 
Szabó József aljegyző úr kérelmét, mely munkaviszonyának megszüntetésére irányul.) 
 
Becsó Zsolt: 
A jövőre vonatkozóan nem tudja kizárni, hogy hasonló helyzetek ne álljanak elő, akár olyan formában 
is, hogy összevont bizottsági üléseket kell tartani vagy eltérve az ülésrendtől rendkívüli közgyűlést 
kell összehívni. A feladat átadással összefüggésben az előkészületek zajlanak, sok minden kiolvasható 
volt a sajtóból, különböző megnyilatkozásokból. Végérvényesen még nincs pont téve az ügy végére, 
de ha olyan információk birtokában lesz, ami szükségessé teszi, hogy ezekről a kérdésekről a 
közgyűlés képviselőit tájékoztassa, akkor azt meg fogja tenni. 
Aljegyző úr döntését tudomásul veszi. Ez egy spirált is elindíthat az önkormányzat hivatalán belül. 
Bizonytalanságként élik meg az itt dolgozó munkatársak ezt a helyzetet. Ez érinti a potenciálisan 
átadandó intézmények vezetőit, az ott dolgozó embereket. Nem csak a fekvőbeteg ellátó intézmények, 
hanem a járóbeteg ellátó központok is állami fenntartásba kerülnek. Az is nagyjából kiolvasható volt a 
híradásokból, hogy az alapfokú, középfokú oktatási intézmények szintén állami fenntartási körbe 
fognak kerülni, azonban lesz egy olyan mozgástér, ami lehetővé tesz települési önkormányzatok 
számára egy olyan lehetőséget, hogy szerződéssel vissza lehet venni a feladatot. Ennek jelentéséről, 
tartalmáról még nem tud tájékoztatást adni a megyei önkormányzati világot érintően. A kulturális-
közgyűjteményi kör tekintetében még mindig nincs végleges álláspont, tehát azt sem lehet kizárni, 
hogy a városokhoz fognak kerülni.  
Képviselő úr felvetésére válaszolva elmondja, hogy minden döntés azért születik, hogy lehetőség 
szerint a váltás úgy következzen be, hogy minél kevesebb veszteséget termeljen.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Rozgonyi József: 
Véleménye szerint, amíg a változások nem következnek be, addig nem lehet nyilatkozni arról, hogy 
azok jók vagy rosszak lesznek-e. 
Megítélése szerint sokkal alaposabban kellene végiggondolni a törvényjavaslatokat, és nem két nap 
alatt beterjeszteni azokat. Egyetért elnök úr azon gondolatával, hogy a felelősségük – a változások 
alatt is – kiterjed az irányításuk alatt lévő intézmények ellátottaira is, nem csak az önkormányzat 
hivatalára.  
Bízik benne, hogy jobb szervezéssel és hatékonyabb irányítással fognak a problémákon úrrá lenni. 
 
Barna János Béla: 
Képviselő úr által elmondottakra reagálva elmondja, hogy azzal a liberális gazdaságpolitikai 
„szemlélettel”, ami képviselő urat jellemzi, nem nagyon érti, hogy mi történik az országban. Ezzel 
kapcsolatban mond néhány gondolatot: a bankadó pozitív, egész Erurópa követi, amit Magyarország 
vezett be először. A multicégek büntetőadójával is maximálisan egyetért, egyetlen egy multicég sem 
vonult ki az országból, sem a bankok. A rögzített árfolyamon történő visszafizetés sok helyen bevett 
gyakorlat.  
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Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy az egyeztetések zajlanak, szeretne nyugalomra inteni mindenkit. A lépések – amiket 
megtesznek – abba az irányba mutatnak, hogy próbálnak segíteni azokon, akik itt a hivatalon belül 
tevékenykednek. Szeretné jelezni, hogy az átszervezés Nógrád megyének mindenképpen többletet 
jelent majd.  
 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 12  igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:    
 
95/2011. (IX. 15.) 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 

1-8. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A közgyűlés – tekintettel, hogy a pályázat beadási határideje 2011. szeptember 15. – utólagosan 

tudomásul veszi, hogy a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a Tempus 
Közalapítvány által kezelt Leonardo da Vinci mobilitás projektre, „Egész életen át tartó tanulás 
program”-ra pályázik, melynek támogatási összege 15.992 euró. A testület az intézmény saját 
költségvetése terhére történő 20 %-os  utólagos finanszírozást engedélyezi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Filkor Lajos, igazgató  

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy részt vesz a Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal által kiírt „a „Magyarország közigazgatási területén működési engedéllyel 
rendelkező megyei vagy települési fenntartású, ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények 
tárgyi feltételeinek javítása” tárgyú nyílt pályázaton. 
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére, a pályázati dokumentáció részét képező összeférhetetlenségi és 
érintettségi nyilatkozatok aláírására. 
A testület utasítja elnökét, hogy megtett intézkedéseiről, valamint a pályázat elbírálásának 
eredményéről számoljon be. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5.  A közgyűlés 21/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatának 4. pontját a következők szerint módosítja: 
 „4. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy a költségvetési szerv szervezeti és 

működési szabályzatának, valamint egyéb érintett belső normatív dokumentumainak szükség 
szerinti módosításáról gondoskodjanak.  
Határidő: az SZMSZ módosítására: a közgyűlés bizottságainak 2011. decemberi ülése, az egyéb 
szabályzatok vonatkozásában: 2011. december 31. 
Felelős: az érintett intézmények vezetői” 

 
6. A Közgyűlés a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-ában 

foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére a Szécsényi 
Óvodásokért Alapítvány (Szécsény) részére: az asztmás, kruppos gyermekek gyógyulásának 
érdekében só szoba kialakításának 40.000 Ft-os támogatásáról döntött. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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7. A testület a 90/2011. (VIII.18.) Kgy. határozat 7. pontját a következők szerint módosítja: 
„7.   Tekintettel a Múzeumi Szervezet rendkívül széleskörű és jelentős önkormányzat likviditási 
forrást igénybevevő pályázati tevékenységére, a közgyűlés felkéri az igazgatót, hogy a még el nem 
kezdett TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0098 számú projekt időbeni ütemezéséről folytasson tárgyalást 
a közreműködő szervezettel. Amennyiben a megvalósítás 2012-re vagy távolabbi időre 
átütemezhető, kezdeményezze a szerződés módosítását. Ha a megvalósítás ütemezése nem 
módosítható, arról azonnal tájékoztassa a közgyűlés elnökét. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, 
hogy az utóbbi esetben az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében döntsön a pályázat 
visszavonásáról, erről a közgyűlést utólag tájékoztassa.  

      Határidő: értelem szerint 
     Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                    Dr. Szirácsik  Éva  igazgató” 
 
8. A közgyűlés a 17/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat 7., valamint a 47/2011. (V. 26.) Kgy. határozat 2. 

pontját hatályon kívül helyezi. 
 
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt a 

Balassagyarmat Város Önkormányzatával a felsőpetényi és a csitár-nógrádgárdonyi kiürítendő 
ingatlanok helyett bevonásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek használatára vonatkozó 
megállapodás előkészítésére és megkötésére. 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László megyei főjegyző 

 
10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy 

Balassagyarmat Város Önkormányzata felvetésére vizsgálja meg a Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon pedagógiai szakszolgálati 
intézményegysége áthelyezésének lehetőségét a Balassagyarmat, Patvarci út 2. sz. alatti 
telephelyről a Vármegyeháza épületébe, valamint arra, hogy a tárgyban utólagos jóváhagyással 
szerződést kössenek. 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2011. szeptember 15.  
 

 Becsó Zsolt     dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 

- . - 
 
2. Javaslat 

I.  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, 
valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására 

II.  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).  
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön fog szavazásra bocsátani.  
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására vonatkozó 
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határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
96/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 

2011. 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., 4/c. és 4/d. sz. mellékletei, valamint a 2. sz. tábla szerinti részletezéssel 
elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint 
alakultak. 

E Ft-ban 
Megnevezés Működési célú Felhalmozási 

célú 
Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási főösszege: 5 946 360 443 417 6 389 777 
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszege: 5 152 487 333 480 5 485 967 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 682 251 159 169 841 420 
Finanszírozási célú műveletek kiadása:    
Finanszírozási célú műveletek bevétele: 246 993  246 993 
Ebből: működési c.hitelfelvétel összege: 246 993  246 993 
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 246 993  246 993 
Kiadási főösszegét: 5 946 360 443 417 6 389 777 
Bevételi főösszegét: 6 081 731 492 649 6 574 380 

 

2. A likviditási helyzetről készült tájékoztatót a Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

3. a)  A közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettség feltételeinek 
biztosításáról szóló 30/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatban foglaltakat ismételten megerősíti. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
     dr.Barta László megyei főjegyző  

 
b)  A közgyűlés a hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- 

és kamatfizetési kötelezettség évenkénti várható alakulásáról szóló tájékoztatót a határozat 3. 
sz. táblája szerint tudomásul veszi.   

 
Salgótarján, 2011. szeptember 15.  
 
 
 

 Becsó Zsolt     dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
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97/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A közgyűlés az 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat (a továbbiakban: határozat) 5.d) pontja a 

következők szerint módosul: 

„5. d) A közgyűlés – tekintettel a működési hiány mértékére, az önkormányzat likviditási 
helyzetére, valamint az egyre romló gazdasági körülményekre – dönt a jóváhagyott 
költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig történő 
felfüggesztéséről.  

 

3/a.sz.melléklet 

Intézményi finanszírozás működési 

Reménysugár Otthon Balassagyarmat 1.000 E Ft 

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon Pásztó 

7.000 E Ft 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 1.000 E Ft 

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 15.360 E Ft 

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1.000 E Ft 

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 3.000 E Ft 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
Pásztó 

1.000 E Ft 

Madách Imre Kollégium Balassagyarmat 1.000 E Ft 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Balassagyarmat 2.000 E Ft 

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium Balassagyarmat 

3.000 E Ft 

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.000 E Ft 

Nógrád megyei Ped.-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolg. Int. Salgótarján 1.000 E Ft 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2.000 E Ft 

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 1.000 E Ft 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 

Palócföld 

Közművelődési feladatok 

 

300 E Ft 

500 E Ft 

Ellátó Szervezet Salgótarján 14.000 E Ft 

Részösszesen: 61.160 E Ft 
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3/b.sz.melléklet 

Igazgatási kiadások 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12.000 E Ft 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 28.000 E Ft 

Részösszesen: 40.000 E Ft 

4.sz.melléklet 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi kiadásai 

II/A.1. Int.átszerv., létszámcsökkentésből, KJT., KTV.-ből ág.jogsz.-ból 
eredő kiadások fedezetére 

38.221 E Ft 

II/A.3. Teljesítmény motivációs keret 75.000 E Ft 

II/A.6. Érettségi és szakmai vizsga díjak  

II/A.9 Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés 4.300 E Ft 

II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása  

III.3. Társasági, jogi képviseleti díjak 2.000 E Ft 

V.1. Befektetés-ösztönzési rendszer működtetése 500 E Ft 

VIII.8. BGF Pénzügyi- és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.  21.466 E Ft 

X.3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezete 10.000 E Ft 

Részösszesen. 151.487 E Ft 

Mindösszesen: 252.647 E Ft 

 

A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére, továbbá arra, hogy 
indokolt esetben tegyenek javaslatot az érintett felfüggesztések változtatására, vagy előirányzat 
végleges zárolására. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
              dr. Barta László, megyei főjegyző” 

 
 
 
2. A határozat 17. pontja a következők szerint módosul: 

„ A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt – a mindenkori megyei 
önkormányzati feladatellátáshoz igazodóan – gondoskodjon az intézményi és hivatali 
gépjárművek szükség szerinti beszerzéséről. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

                   dr. Barta László, megyei főjegyző” 
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3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény változása esetén az esetleges feladat átadások előkészítésében az 
önkormányzat érdekeit maximálisan képviselve járjanak el, a tárgyalásokról a közgyűlést utólag 
tájékoztassák. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

                      dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15.  
 
 
 

 Becsó Zsolt     dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

- . - 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete 

tartalmának meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. 
(IV. 29.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).  
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete 
tartalmának meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló rendelet-
tervezetet, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     28/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és  
zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról,  

a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának 

szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosítására  
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).  
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Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának 
szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 
melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     29/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 
tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
5. Javaslat  

I.  önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok 
átminősítésére, használatba adására  

II.  a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 

III.  egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános 
pályázatok elbírálására 

IV.  a Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan 
elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés kiegészítése 2011. szeptember 13-án került kiküldésre. Kéri, hogy a testület ezen 
kiegészítéssekkel együtt tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztést.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs). 
 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, 
ingatlanok átminősítésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
98/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526 hrsz-ú 

ingatlant  
a) törzsvagyonból egyéb vagyoni körbe sorolja, 
b) korlátozottan forgalomképesből forgalomképes vagyontárgynak minősíti. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A közgyűlés az 1. pont szerinti ingatlan tulajdoni lapjára a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba 
30209/1994.01.17. számmal a „Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága” mint jogosult javára 
bejegyzett ingyenes használat joga törléséről dönt. 
Utasítja elnökét és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját az ehhez szükséges 
intézkedések megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  Dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója 
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3. A közgyűlés az 1. pont szerinti ingatlanban folytatott múzeumi raktározási feladatellátás 

megszüntetéséről dönt, egyidejűleg az ingatlant a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala használatába adja.  
Utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a hivatallal együttműködve 
gondoskodjon a raktározott műtárgyak megőrzéséről és a rendelkezésre bocsátandó raktárban 
történő elhelyezéséről.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú ingatlanon álló volt óvodaépületben folytatott 
múzeumi raktározási feladatellátás megszüntetéséről, továbbá a 83/2002. (IX. 30.) Kgy. határozat 
hatályon kívül helyezéséről dönt, egyidejűleg az épületet Nógrád Megye Önkormányzatának 
Ellátó Szervezete használatába adja. 
Utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a hivatallal együttműködve 
gondoskodjon a raktározott műtárgyak megőrzéséről és a rendelkezésre bocsátandó raktárban 
történő elhelyezéséről.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
5. A közgyűlés a Pásztó, belterület 2893 hrsz-ú 2754 m2 területű közterület megnevezésű ingatlant  

a) törzsvagyoni körbe sorolja, 
b) korlátozottan forgalomképes vagyontárgynak minősíti. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. A közgyűlés a 5. pont szerinti ingatlant a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Gyermekotthon használatába adja. 
Felkéri elnökét az ehhez szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. A közgyűlés a Bátonyterenye, Tiribes, Bolyoki úti külterület 0334/7 hrsz-ú, beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlant – egyéb vagyoni körbe sorolása és forgalomképes minősítése fenntartása 
mellett – Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete használatába adja. 
Felkéri elnökét az ehhez szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. A közgyűlés a 

a) Balatonföldvár, Gárdonyi Géza út 3-5. (Eötvös utca 3.) szám alatti, belterület 205 hrsz-ú 
üdülőépület, udvar; 

b) Bátonyterenye, Csokonai út 42. szám alatti, belterület 2477 hrsz-ú lakóház, udvar; 
c) Berekfürdő, Vadvirág út 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú hétvégi ház, udvar; 
d) Felsőpetény, Petőfi út 37. szám alatti, belterület 19 hrsz-ú nevelőotthon, park; 
e) Salgótarján, Május 1. út 56. szám alatti, belterület 1793 hrsz-ú egészségház; 
f) Salgótarján, Füleki út 39. II/1. szám alatti, belterület 3003/A/5 hrsz-ú társasházi lakás; 
g) Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526 hrsz-ú gazdasági épület, udvar; 
h) Bátonyterenye, Tiribes, Bolyoki úti külterület 0334/7 hrsz-ú beépítetlen terület; 
i) Salgótarján, Eperjes feletti külterület 0473/6 hrsz-ú gyep, erdő;  
j) Salgótarján, Eperjes feletti külterület 0473/9 hrsz-ú gyep (legelő);  
k) Salgótarján, Eperjes feletti külterület 0481/15 hrsz-ú gyep (legelő);  
l) Salgótarján, Kemping út 66. szám alatti belterület 2444/1 hrsz-ú táborhely; 



 13

m) Salgótarján, Játszó úti belterület 3909 hrsz-ú udvar; 
n) Bátonyterenye, Hunyadi út 56. szám alatti belterület 327 hrsz-ú udvar; 
o) Bátonyterenye, Hunyadi út 56. szám alatti belterület 329 hrsz-ú beépítetlen terület; 
p) Bátonyterenye, Hunyadi út 56. szám alatti belterület 330 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági 

épület; 
q) Bátonyterenye, belterület 773 hrsz-ú beépítetlen terület; 
r) Salgótarján, Csokonai út 3. szám alatti, belterület 6088 hrsz-ú telephely; 
s) Rétság, Korányi út 6/A. szám alatti, belterület 395/1 hrsz-ú orvosi rendelő; 
t) Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2. szám alatti, belterület 2305/2 hrsz-ú gyermekotthon 
megnevezésű ingatlanokat elidegenítésre kijelöli, egyidejűleg az elidegenítésükre vonatkozó 
szándékának folyamatos fenntartásáról dönt. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 Becsó Zsolt dr. Barta László 
 a Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és rendeletét 
megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     30/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 

a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 

módosításáról 
 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt 
nyilvános pályázatok elbírálására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
99/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 58/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata alapján a 

Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2011. 
július 1-jei határidővel nyilvánosan közzétett pályázatát – pályázó hiányában – eredménytelennek 
minősíti. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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2. A közgyűlés az 59/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata alapján a Balatonföldvár, belterület 205 hrsz-ú, 
Gárdonyi Géza út 3-5. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2011. július 1-jei határidővel 
nyilvánosan közzétett pályázatát – pályázó hiányában – eredménytelennek minősíti. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés a 60/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata alapján a Bátonyterenye, belterület 2477 hrsz-ú, 

Csokonai út 42. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2011. július 1-jei határidővel nyilvánosan 
közzétett pályázatát – pályázó hiányában – eredménytelennek minősíti. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés a 61/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata alapján a Felsőpetény, belterület 19 hrsz-ú, 

Petőfi út 37. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2011. július 1-jei határidővel nyilvánosan 
közzétett, múzeumi raktározási feladatok ingatlanban történő fenntartása és egy lakás bérleti 
jogviszonya pályázót terhelő rendezése feltételével kiírt pályázatát – pályázó hiányában – 
eredménytelennek minősíti. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. A közgyűlés a 62/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata alapján a Felsőpetény, belterület 19 hrsz-ú, 

Petőfi út 37. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2011. július 1-jei határidővel nyilvánosan 
közzétett, egy lakás bérleti jogviszonya pályázót terhelő rendezése feltételével kiírt pályázatát – a 
pályázó kiírás teljes körű feltételeitől eltérő, érvénytelen ajánlata, továbbá az ajánlati ártól való 
jelentősen alacsonyabb vételárajánlata miatt – eredménytelennek minősíti.  
A testület felhatalmazza elnökét a vesztes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték 
visszafizetésére történő intézkedésre. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

6. A közgyűlés a 63/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata alapján a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526 
hrsz-ú ingatlan elidegenítésére 2011. július 1-jei határidővel nyilvánosan közzétett pályázatát 
eredményesnek minősíti, a kedvezőbb, magasabb vételáron ajánlatot tevő FŐNIX 
Kastélyszanatórium és Egészséghotel Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2673 Csitár 
(Nógrádgárdony) Kórház utca 1.) bruttó 6.500.000 Ft vételáron, a vételár egyösszegben történő 
megfizetése feltételével tett ajánlatát elfogadja.  
Felhatalmazza elnökét, hogy haladéktalanul intézkedjen a vesztes pályázó által befizetett ajánlati 
biztosíték visszautalására, továbbá a pályázati kiírásban és az ajánlatban foglalt tartalommal az 
adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: értelemszerű, illetve folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 Becsó Zsolt dr. Barta László 
 a Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV. sz., a Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. sz. alatti ingatlan 
elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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100/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a Felsőpetény, belterület 19 hrsz-ú, Petőfi u. 37. 
sz. alatti ingatlan elidegenítésének nyilvános pályázat keretében történő ismételt meghirdetéséről, a 
határozat melléklete szerinti pályázati kiírásban szereplő tartalommal. 
 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen egy országos lapban, a Nógrád Megyei Hírlapban, az 
interneten hirdetési felületen és Nógrád Megye Önkormányzatának hivatalos honlapján a pályázati 
kiírás 2011. október 1-jéig történő megjelentetésére, a pályázat bontásának megszervezésére. A 
pályázók ajánlatának értékelését végeztesse el, és a pályázat elbírálásáról javaslatát terjessze a 
közgyűlés 2011. novemberi ülése elé. 
A testület felkéri a Gazdasági és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságok elnökeit a pályázatok döntésre 
történő előkészítésén való részvételre. 
Határidő:  szöveg szerint  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

    Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
    dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 Becsó Zsolt dr. Barta László 
 a Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

6. Javaslat a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 
módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs). 
 
Az előterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     31/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 
módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Szavazásra bocsátja a II. sz., a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 
15 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     32/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
7. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása 

módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejűleg került kiküldésre.  
A közgyűlés ülését megelőzően a Gazdasági-, és a Humánszolgáltatási Bizottság együttes ülés 
keretében megtárgyalták az előterjesztést.  
Felkéri a bizottságok elnökeit hogy tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági-, valamint a Humászolgáltatási Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs). 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodás 
módosításának jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
101/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Nógrád Megyei Szakképzés-

szervezési Társulás Társulási megállapodásának a határozat melléklete szerinti módosítását. 
 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás módosításának az aláírására. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 Becsó Zsolt dr. Barta László 
 a Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 

 
8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 

fordulójához való csatlakozásra 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az alelnök úr jelezte, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához való csatlakozásra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
102/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012-ben – a pályázat megyei önkormányzatok részére 
történő kiírása esetén – a pályázati rendszer lebonyolításában való közreműködéssel részt kíván venni 
a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban. A 
közgyűlés felhatalmazza elnökét az erről szóló megállapodás aláírására. 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 Becsó Zsolt dr. Barta László 
 a Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 

- . - 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézmények 

gazdálkodási tevékenységének átszervezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A közgyűlés ülését megelőzően a bizottságok együttes ülés keretében megtárgyalták az előterjesztést.  
Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság a két rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 
tartózkodással támogatta. 
 
Meló Ferenc: 
A Humánszolgáltatási Bizottság az I. sz. rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással; a II. 
sz. rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta; a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadásra javasolta.  
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Tisza Attila:  
Az Ügyrendi Bizottság mind a rendelet-tervezeteket, mind a határozati javaslatot egyhangúlag 
támogatta. 
 
Zsiga Tamás: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 fővel volt jelen az ülésen, a rendelet-tervezeteknél  3 igen szavazat 
történt, 1 képviselő nem szavazott; a határozati javaslatot pedig 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolták. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkócki Bálint:  
A bizottsági ülésen főjegyző úr elmondta, hogy múlt héten szerdán a megalakult előkészítő bizottság 
egyeztetett. A konkrét előkészítő bizottsági megállapodásról szeretne tájékoztatást kapni. 
 
dr. Barta László: 
Erről adott tájékoztatást az elmúlt héten a kormánymegbízott úr indítványára. Az országban a legtöbb 
megyében ún. alakuló ülésre került sor, amely a feladat-átadással kapcsolatos bizottság alakuló ülése 
volt.  
Már korábban részletesen tájékoztatást adott arról, hogy a bizottság tagjai részben a Kormányhivatal 
vezető munkatársai, részben a Magyar Államkincstár vezetője illetve munkatársa és elnök úrral történt 
egyeztetés alapján a megyei önkormányzat részéről Telek Nándorné főosztályvezető, Bácskai Katalin 
főosztályvezető-helyettes és a megyei főjegyző. Kormánymegbízott úr véleménye alapján azért volt 
szükség erre a fórumra, mert különböző minisztériumok, államtitkárságok folyamatosan kérnek a 
megyei önkormányzat feladat-ellátására vonatkozó adatokat és ezek úgy lesznek reálisak, ha az ő 
bevonásukkal történnek. Örömmel vennék, ha ennek az előkészítő munkának mielőbb jogszabályi 
alapja is lenne. A találkozó óta több megkeresés is született az irányukba, különböző adatokat kérnek, 
részben a Kormányhivatalon keresztül, részben a Magyar Államkincstáron keresztül. Ezek a 
megkeresések a 2010., 2011. évi költségvetés adataira és ezzel összefüggő információkra irányulnak.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Az előterjesztés két rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények 
alapító okiratának, valamint Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
módosításáról (IV. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 
3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
33/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának, 
valamint Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról  

(IV. sz. módosítás) 
 

(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények 
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 
12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     34/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézmények 
gazdálkodási tevékenységének átszervezésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 
12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
103/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy 2011. november 1-jétől 
gazdálkodási jogkör alapján önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szervként sorolja be: 
a) a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 

(Pásztó), 
b) a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján), 
c) a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (Salgótarján), 
d) a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet (Salgótarján), 
e) a Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján), 
f) a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján), 
g) a Reménysugár Otthon (Balassagyarmat), 
h) az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye), 
i)      az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi), 
j)      a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő), 
k) a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel), 
l)      a Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye), 
m) a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján), 
n) a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény), 
o) a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Balassagyarmat), 
p) a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó), 
q) a „Baglyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján) 
intézményeket.  

 

2. A közgyűlés a gazdálkodási tevékenység átszervezése okán 2011. november 1-jétől az 
intézmények alábbi létszámkeret változtatását határozza el: 

 

Létszámkeret-növelés: 
a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon 

2 fő 

a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 2 fő 
a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4 fő 
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a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 2 fő 
a Nógrád Megyei Levéltár 2 fő 
a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet   2 fő 
a Reménysugár Otthon  2 fő 
az Ezüstfenyő Idősek Otthona 3 fő 
az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 2 fő 
a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2 fő 

a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2 fő 

a Váci Mihály Gimnázium 2 fő 

a Megyei Gyermekvédelmi Központ 4 fő 

a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2 fő 

a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 fő 

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2 fő 

a „Baglyaskő” Idősek Otthona 2 fő 

Létszámkeret-csökkentés: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 17 fő 

3. A 2. pont szerinti létszámkeret-növelést elsősorban a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatalából – áthelyezéssel – kell biztosítani.  
 

4. A testület felhívja az 1. pontban felsorolt intézmények vezetőinek a figyelmét a Nógrád Megye 
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. 
határozatban (különösen annak 10. pontjában) foglaltak maradéktalan és következetes betartására. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: az érintett intézmények vezetői 
 

5. A közgyűlés utasítja az 1. pontban felsorolt intézmények vezetőit, valamint a Nógrád megyei 
főjegyzőt, hogy 2011. november 1-jétől legkésőbb 2011. december 31. napjáig, illetve ha az 1. 
pontban felsorolt intézmények esetében fenntartójuk korábban megváltozik, akkor addig az 
időpontig együttműködve, munkáltatói intézkedésekkel biztosítsák a gazdálkodással, 
könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok személyi feltételeit. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: az érintett intézmények vezetői 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
6. A közgyűlés felhatalmazza az 1. pontban felsorolt intézmények vezetőit és a Nógrád megyei 

főjegyzőt, hogy 43/2011. (V. 26.) Kgy. határozattal jóváhagyott, illetve az az alapján aláírt 
együttműködési megállapodásokat a jelen határozatban foglalt intézkedéseknek megfelelően 
módosítsák. 
Határidő: szöveg szerint 

Felelős: az érintett intézmények vezetői 
     dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
7. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy vizsgálják meg  

a) a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, valamint  
b) a Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvízellátó rendszerek, távvezetékek 
további fenntartásának, (akár gazdasági társaság formában történő) működtetésének feltételeit és 
lehetőségeit. Az a) és b) pont szerinti témakörökben Nógrád Megye Önkormányzatának jelenlegi 
és jövőbeli érdekeinek figyelembevételével tegyék meg a szükséges intézkedéseket, kössenek az 
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előkészítés körébe tartozó szerződéseket, valamint készítsenek és terjesszenek döntési 
javaslatokat a közgyűlés – akár soron kívül összehívandó – ülése elé. 
A testület a feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési forrást a Nógrád Megye 
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. 
számú mellékletének III/7. sora [Vagyonkezelés, közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)] 
terhére biztosítja a Közgyűlés. 
Határidő: folyamatos a közgyűlés 2011. novemberi üléséig 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 

  dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
Becsó Zsolt: 
Az ülés folytatása előtt rövid technikai szünetet rendel el azzal, hogy a képviselők nem hagyják el a 
helyüket.  
(Szünet után) 
 
(Időközben a testület létszáma 14 főre változott.) 
 
Becsó Zsolt: 
Az elfogadott napirendet figyelembe véve most kerül sor a Közmeghallgatás keretében tartandó 
tájékoztatók, beszámolók megtárgyalására. Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra?  
 
(Többen érkeztek a Közmeghallgatásra, azonban hozzászólásra nem érkezett jelzés).  
 

− Tájékoztató a mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről 
Előterjesztő: Nagy József, a mentőszolgálat vezetője 

 
 
Becsó Zsolt: 
Elsőként a mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről szóló tájékoztatót tárgyalják meg. Köszönti 
Nagy József vezető mentőtiszt urat. Megkérdezi, kíván-e a tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést tenni? 
(Az előterjesztő jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
A beszámoló elején taglalja az előterjesztő azt, hogy mennyi az európai normáknak megfelelő elérési 
idő (15 perc). Ezt a mentőszervezet túlnyomó részt – 70-75 % – tudja teljesíteni. Valószínűsítené, 
hogy ez a 15 perc elérési idő, illetve az időn túli kiérés távolabb van egymástól. Véleménye szerint a 
megyei mentőszolgálat infrastrukúrája – különösen az autók állapota tekintetében – nagyon rossz 
állapotban van. Szeretné kérni elnök urat, hogy a a mentőszolgálat műszaki, technikai megújítását 
parlamenti szinten is kezdeményezze.  
A mentőállomásokkal kapcsolatban kérdése az, hogy a nem megfelelő működési feltételekben mikor 
várható pozitív irányú elmozdulás? 
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Nagy József: 
Köszöni képviselő úr kérdését. Válaszában elmondja, hogy a sürgős, életveszélyes állapotok 
mentőkkel történő elérése a bejelentéstől számított 15 percen belüli a kívánatos, ez az európai norma. 
Természetesen ezt sehol sem tudják teljesíteni, ők sem tudják. Nógrád megyében általában 74-76 % 
közötti 15 percen belüli elérést tudják biztosítani. 15-30 percen belül a maradék esetek nagy részét 
elérik. Van egy olyan töredékes eset, amit 30 percen túl tudnak csak elérni. Az életveszélyes eseteket 
megpróbálja 15 percen belül elérni. A megközelítést rontja az utak állapota, a mentőautókat ez 
megviseli. A mentőállomás épületei közül van olyan, amelyik a jelenlegi követelményeknek már nem 
felel meg. Különböző uniós pályázatok vannak beadva, döntés egyelőre még nem született. 
A mentőautók beszerzése – közbeszerzési eljárás útján – megindult. Az esetkocsi beszerzést már 
másodszor támadták meg, újra visszakerült a döntőbizottsághoz, jelenleg döntés még nincs.  
A mentőszolgálat éves költségvetése sajnos nem fedezi azokat a kiadásokat, amire szükségük lenne.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
104/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a mentőszolgálat 
Nógrád megyei helyzetéről szóló tájékoztatót. A testület megköszöni a megyei vezető mentőtiszt és a 
mentőszolgálat lelkiismeretes, áldozatkész munkáját. 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
 

− Beszámoló a Nógrád megyei diáksport helyzetéről 
Előterjesztő: Tolnai Nándor, a Nógrád Megyei Diáksport Tanács elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A következő napirendi pont Beszámoló a Nógrád megyei diáksport helyzetéről c. előterjesztés. 
Tolnai Nándor a Nógrád Megyei Diáksport Tanács elnöke jelezte, hogy az ülésen – hivatalos 
elfoglaltsága miatt – nem tud jelen lenni.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Barna János Béla: 
Elmondja, hogy rögzíti a tényeket a beszámoló, de ha valaki diáksport elnök és nem érti, hogy mi 
történik az országban a sport területén, az nem tudja, hogy a beszámoló miről szól. 
 
Borenszki Ervin (Ügyrendi kérdésben kér szót): 
Javasolja – tekintettel Barna alelnök úr aggályaira is –, hogy valamikor egy napirend keretében, a 
MOB beszámolójával együtt, térjenek erre vissza.  
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Becsó Zsolt: 
Ügyrendi javaslatként szavazásra teszi fel a következőt: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Nógrád megyei diáksport helyzetéről”, 
valamint a „Beszámoló a MOB Nógrád megyei képviselőjének 2010. évi tevékenységéről” című 
előterjesztésekről egy későbbi közgyűlés keretében – az előterjesztők beszámolására, illetve 
meghallgatására ismételt lehetőséget adva – tárgyal. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület az Ügyrendi javaslatot 10 igen, 4 nem 
szavazattal elfogadta. 

- . - 
 
 

− Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányság 2010. évi tevékenységének értékeléséről  
Előterjesztő: dr. Mihály István rendőr ezredes, megyei rendőrf őkapitány 

 
Becsó Zsolt: 
A Közmeghallgatás keretében következő napirendi pontként tárgyalja a testület a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság 2010. évi tevékenységének értékeléséről szóló jelentést, melynek kapcsán 
köszönti dr. Mihály István rendőr ezredes, rendőrfőkapitány urat. 
 
Megkérdezi dr. Mihály István urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
dr. Mihály István:  
Prezentációja kiegészítésében többek között elmondja: Nógrád megye bűnözését elsősorban a 
vagyonelleni támadások (különösen betöréses lopások) határozzák meg, így volt ez az elmúlt évben is. 
 Közel 60 %-kal emelkedett az önbíráskodás miatt indított nyomozások száma. Az ügyforgalmi 
statisztika adatai alapján ebben az időszakban 7 %-kal nőtt a nyomozás elrendelések száma. A bűnügyi 
szakterületen belül kiemeli, hogy 2010. évben 5 büntetőeljárás került elrendelésre emberölés bűntett 
megalapozott gyanúja miatt, életveszélyt illetve halált okozó testi sértés miatt 6 büntetőeljárást 
folytattak. A súlyos testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt elrendelt nyomozások száma a 
korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent. 
Felhívja a figyelmet a színesfémlopások számának növekedésére. Elmondja, hogy e bűncselekmények 
elkövetői jellemzően alacsony jövedelmi viszonyok között élnek és rendszeresen követnek el betöréses 
lopásokat. 
Szól arról, hogy a rendőrség nyomozási eredményességi mutatója jóval az országos átlag felett van. 
Végezetül köszönetet mond a közgyűlésnek a 2010. évben kapott segítségért.  
 
dr. Rogonyi József: 
Megnyutató érzés számára, hogy ilyen nagy alapossággal elemzik a folyamatokat. Örül annak, hogy 
változatlanul egy olyan megyében él, amelynek fertőzöttsége a bűncselekmények szempontjából a 
legalacsonyabb. A szocialista frakció támogatja a jelentést. 
 
Barna János Béla: 
Szeretné dicséretét kifejezni. Elmondja, hogy végre láttak egy olyan statisztikát, ami a valós képet 
mutatja. Véleménye szerint törekedni kellene arra, hogy az őrsöket, a körzeti rendőrök hálózatát a 
megváltozott körülményekhez képest kellene mozgatni a megyén belül. Jó munkát kíván minden 
rendőrnek. 
 
Lacsny Péter: 
Elmondja, hogy egy rendkívül tartalmas és részletes jelentést olvashatott, ami arra utal, hogy nagyon 
komolyan vette a főkapitány úr is ezt a mai beszámolót. Egyetért az előtte szólókkal. Szeretné még két 
dologra ráirányítani a figyelmet. Az egyik az, hogy vannak olyan vagyontárgyak, amelyekkel 
mostanában nem törődnek az emberek, gondol itt a leállított vasútvonalakra, amelyeket 
veszélyeztetnek a fémlopások. Számtalan helyen a közvagyonban a fémlopások károkat okoznak. Erre 
kérné, hogy minél nagyobb gondot fordítsanank. A másik terület – erről szó is esett – az idényhez 
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kapcsolódó terménylopások ügye. Erről elmondható, hogy még erőszakos bűncselekmények is 
előfordulnak. Köszöni képviselő társai nevében is ezt a tartalmas beszámolót. 
 
 
Nagy-Majdon József: 
Maximálisan támogatja személyesen is a beszámolót. Látható javulás mutatkozik a bátonyterenyei 
kapitányság felderítési mutatóiban, illetve a bűnelkövetők számának arányában Bátonyterenye városa 
és a kistérség szempontjából. Külön kiemelné azt a tevékenységet, amit a főkapitány úr és kollégái 
folytattak a Viessmann-ál. További munkájukhoz jó egészséget kíván. 
 
 
dr. Mihály István:  
Köszöni a hozzászólásokat. Az elhangzott észrevételekkel egyetért. Kiemelt figyelmet fordítanak a 
gazdaság számára jelentős attrocitásokra, illetve a fémlopásokra.  
 
 
Palotai Szilárd: 
Az országos főkapitány úr két hetet ígért a közbiztonság megteremtésére. Aggodalmát szeretné 
kifejezni a JOBBIK Magyarországért Mozgalom nevében. Két dolog az, amit ők észrevételeznek az 
emberekkel való találkozásuk során. A kis beosztású rendőrök panaszkodnak folyamatosan, hogy a 
jogszabályok megkötik a kezüket és nem tudnak eljárni, megfelelően intézkedni bizonyos 
bűnelkövetői körökkel szemben, akiket nagyon jól ismer mindenki: a cigányok. Nógrád megyét 
beárnyékolja ez a probléma. Kérdése, hogy hogy lehetne ezeket a közrendőröket felszabadítani egy 
kicsit? Arra gondolok, hogy megfelelően felkészültek legyenek és elegen legyenek ahhoz, hogy 
ellássák a feladatukat.  
 
 
dr. Mihály István:  
Többször tett kísérletet a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselői irányába azzal 
kapcsolatban, hogy a rendőrség etnikai alapon nem differenciálja az állampolgárokat. Képviselő úr 
véleményét tiszteletben tartja, de nem emelkedhet a hivatalos megítélés rangjára ma Magyarországon, 
hogy pusztán az etnikai hovatartozás miatt ítélnek meg embercsoportokat. Nem a kisrendőrökre kell 
rábízni, hogy milyen módszerekkel szeretnék megoldani a közbiztonság feladatait, a társadalmi 
konfliktusokat, hanem a törvényalkotókra.  
 
(Időközben a testület létszáma 13 főre változott.) 
 
 
Palotai Szilárd: 
A JOBBIK Magyarországért Mozgalom többször elmondta a rendőrség képviselőinek, hogy ők nem 
etnikai alapon válogatják ezt a dolgot. Két konkrét dolgot kérdezett, amire főkapitány úr nem 
válaszolt. Arra próbált célozni, hogy mit tesz a rendőrség annak érdekében, hogy azok a rendőrök, 
akik kevesen mennek ki a helyszínre elegen legyenek. 
 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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105/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 
 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közrend, 
közbiztonság megerősítése, megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló jelentést 
elfogadta. Egyben megköszöni a főkapitányság 2010. évben végzett áldozatos, színvonalas és 
eredményes munkáját. 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 
tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség 
csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében 
Előterjesztő: Tamási Ildikó igazgató  

 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Tamási Ildikó igazgató asszonyt. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
(Az előterjesztő jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
106/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye 
munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében 
végzett munkáját. 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
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− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Surján Orsolya 

 
Becsó Zsolt: 
dr. Surján Orsolya jelezte, hogy az ülésen – hivatalos elfoglaltsága miatt – nem tud jelen lenni.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és a 
következő határozatot hozta:  
 
107/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrádi Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
Megköszöni az itt élő emberek életminőségének, egészségi állapotának javítása érdekében, az Intézet 
által kifejtett eredményes munkát. 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Fejlesztési Alapítvány 2010. évi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Bablena Ferenc 

 
Becsó Zsolt: 
Köszönti dr. Bablena Ferencet. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
(Az előterjesztő jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
108/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Regionális 
Fejlesztési Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.  
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra?  
(A hallgatóság köréből jelzik, hogy érkeztek a Közmeghallgatásra, azonban hozzászólásra nem 
érkezett jelzés). 
 
10. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Kéri a frakciókat, hogy a Kisebbségi Vitanapon – melynek időpontja 14:30 óra – minél nagyobb 
létszámban képviseltessék magukat. Jelzi, hogy szeptember 17-én (szombaton) Megyenap lesz 
Rétságon a Művelődési Központban. Szeptember végén vagy október elején rendkívüli közgyűlést fog 
összehívni.  
 
A testület a következő napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg. Megkéri 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 
 
 


