
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŐLÉSE 
 

 
1. sz.  

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. február 17-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza nagytermében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkócki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, 
Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József, Szandai József, Tisza Attila, Zsiga Tamás, a közgyőlés tagjai, dr. 
Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László fıjegyzı  
(A jelenléti ív a jegyzıkönyvhöz csatolva). 
 
Az ülésrıl távol maradt: Varga Krisztina  

a 6. sz. napirendi pontot követıen: Borenszki Ervin, Látkócki Bálint és  dr. 
Rozgonyi József 

     
Becsó Zsolt: 
Az ülés megnyitása elıtt szomorú kötelezettségének tesz eleget; kéri, hogy egyperces néma felállással 
emlékezzenek meg a közelmúltban elhunyt Répássy Lászlóról.  
A továbbiakban örömteli hírrıl ad számot, mely szerint Meló Ferenc képviselıtársuk – több évtizedes 
pedagógusi munkája elismeréseként – néhány héttel ezelıtt Apáczai-Csere János állami kitüntetésben 
részesült, melyhez gratulál, további sikereket kíván.  
Ezt követıen megnyitja a Galériában elhelyezett, Ráduly Csaba, salgótarjáni grafikusmővész 
alkotásaiból készült kiállítást.  
Tájékoztatást ad arról, hogy 2010. december 23-án tőz keletkezett Szandaváralja településrészen. A 
tőzoltásban és mentésben résztvevı személyek példamutató, bátor és emberbaráti cselekedetük 
elismeréséül díszoklevelet adományoz Mizela Pál Csaba, Hegedős György, Csalár Csaba, Csalár 
László, Szenozicska Attila, valamint Ivanyik Szilárd részére.  
(Az oklevelek átadását követıen) 
Köszönti a közgyőlés ülésén megjelenteket, a testület ülését megnyitja. Kéri a közgyőlés tagjait, hogy 
a határozatképesség megállapítására jelezzék ittlétüket. Ezt követıen megállapítja, hogy a közgyőlés 
tagjai közül 14 fı van jelen, az ülés határozatképes.  
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet az alábbi kiegészítéssel együtt tárgyalja meg: 
az Egyebek napirendi pont elıtt, 18. sz. napirendi pontként „Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 
által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíj-rendszerrıl szóló 25/2007. (VI.29.) Kgy. rendelet 
módosítására” c. elıterjesztés kerüljön megtárgyalásra.  
Más javaslat, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a testület 11 
igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.  
 
Napirend:  
 
1. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb 

eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült 
elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi Ellenırzı Bizottsága tagjának 
megválasztására  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
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3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági programjára 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

4. Javaslat a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (VI. számú 
módosítás) 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
7. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

8. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

9. Javaslat  

I. egyes vagyoni kérdések rendezésére [a Salgótarján, belterület 1251 hrsz-ú ingatlan ismételt 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérésére; a Pásztó várost megkerülı expressz 
vezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerısítésére; a 
somoskıújfalui határátkelırıl leszerelt két pár sorompó  ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adása kérésének megerısítésére; a nógrádgárdonyi ingatlanok elidegenítése kapcsán kikötött  
foglalkoztatási elszámolás elfogadására; a Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, egészségház 
elnevezéső önkormányzati tulajdonú ingatlan átminısítésére, használatba adására] 

 
II. a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 
 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

10. Jelentés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı viziközmő rendszerek mőködési 
tapasztalatairól, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról  
Elıterjesztı: Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke 
 

11. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási minıségirányítási programja 
elfogadására  
Elıterjesztı: Meló Ferenc, a humánszolgáltatási bizottság elnöke 
 

12. Tájékoztató a kinevezett- és megbízott intézményvezetık részére 2010. évre meghatározott 
prémiumfeladatok teljesítésérıl  
Javaslat az intézményvezetıi teljesítménykövetelmények meghatározására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

13. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról 
és megállapításának rendjérıl szóló szabályzata módosításának jóváhagyására  
Elıterjesztı: dr. Bercsényi Lajos fıigazgató  
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14. Tájékoztató a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról. Javaslat a 2011. évi 
ifjúságpolitikai cselekvési programra 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
15. Beszámoló a 2010. évi nemzetközi kapcsolatok célkitőzéseinek megvalósításáról 

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Zárt ülés keretében:  
 
16. Javaslat a Nógrád megyei aljegyzıi pályázat elbírálására  

Elıterjesztı: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

Nyílt ülés keretében: 
 

17. Javaslat a Nógrád megyei aljegyzıi pályázat kiírására  
Elıterjesztı: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

18. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíj-rendszerrıl szóló 
25/2007. (VI.29.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke 
 

19. Egyebek 
 

- . - 
 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, rátérnek a napirendi pontok tárgyalására.  
 
1. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült 
elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentés kiegészítése az ülést megelızıen került kiosztásra. Kéri, hogy az elıterjesztést ezen 
kiegészítéssel együtt tárgyalja meg a testület.  
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a képviselıi vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételét. Felkéri 
Tisza Attila urat, a bizottság elnökét adjon tájékoztatást az ülésen elhangzottakról.  
 
Tisza Attila:  
A bizottság megállapította, hogy mind a 15 képviselı határidın belül benyújtotta vagyonnyilatkozatát, 
melyek mind formailag, mind tartalmilag megfelelnek az elıírásoknak, így valamennyi testületi tag 
gyakorolhatja képviselıi jogait.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 11 
igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következı határozatot hozta:  
 
1/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
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2. A testület a közgyőlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 
1-14. sz. mellékletek szerint elfogadja. 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyólag veszi tudomásul a közgyőlés 

elnökének a TIOP-2.2.2/10/1. kódú, „a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív 
Neonatológiai Osztályok mőszaki fejlesztése” címő pályázat benyújtásához szükséges fenntartói 
nyilatkozat kiadásával összefüggı intézkedését. 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a Pásztó Város 

Önkormányzatával közoktatási feladatok ellátásáról szóló megállapodások megújításának 
elıkészítésére.  
A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a megállapodások tervezetét legkésıbb a 2011. júniusi ülésre 
elfogadásra nyújtsa be. 
Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

       dr. Barta László megyei fıjegyzı 
 

5.   A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi 
Tanács tagjai sorába dr. Bercsényi Lajost, a Szent Lázár Megyei Kórház fıigazgatóját delegálja. 
A testület utasítja elnökét, hogy döntésérıl az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi 
Tanács elnökét tájékoztassa. 
Határidı: soron kívül 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Pénzügyi Ellenırzı Bizottsága 

tagjának megválasztására  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az elıterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejőleg került megküldésre. Az érintettek írásban 
nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a napirendi pont nyílt ülésen történı tárgyalásához.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a közgyőlés a határozati javaslatot 
14 igen szavazattal elfogadta, Molnár Sándort a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság nem képviselı 
tagjává megválasztotta és a következı határozatot hozta:  
 
2/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése tudomásul veszi dr. Becsó Károly Csabának (3060 

Pásztó, Gárdonyi G. u. 5.) a közgyőlés Pénzügyi Ellenırzı Bizottsága nem képviselı tagjának 
2011. február 1. napjával történı lemondását. 

 
2. A közgyőlés 2011. február 17. napjával a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság nem képviselı tagjának 

megválasztja Molnár Sándort (3065 Pásztó, Alkotmány út 28.). 
 
3. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy az 1-2. pont szerinti változásokat vezesse át a közgyőlés és 

szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 2., valamint 
7. számú függelékeiben. 

 Határidı: 2011. március 1. 
 Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
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Becsó Zsolt: 
A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény 11. § 
(1) bekezdése, valamint az SZMSZ 56. § (1) bekezdése alapján a közgyőlés bizottságának nem 
képviselı tagja a megválasztását követıen köteles esküt tenni a testület elıtt. Az eskü letételéig a 
bizottság tagja nem gyakorolhatja jogait. Megkéri a jelenlévıket álljanak fel, Molnár Sándort pedig 
arra, hogy mondja utána az eskü szövegét.  
 
(Eskütételt és az eskütételi okmány – mely a jegyzıkönyv mellékletét képezi – aláírását követıen) 
 

- . - 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági 

programjára 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az elıterjesztést szóban néhány gondolattal egészíti ki: többek között, hogy a pályázati lehetıségek 
maximális igénybevételével, kiaknázásával minden ágazatban mind több és hatékonyabb fejlesztési 
elképzelések kerülhessenek megvalósításra; továbbá részletesen szól arról, hogy számtalan projekt 
elıkészítésre került, kivitelezésük folyamatban van, s vannak olyanok, amelyek megvalósítása kiemelt 
fontossággal bír az elkövetkezı négy évben. Intenzívebb lépéseket szeretnének tenni annak érdekében, 
hogy a megyét minél több befektetı keresse fel, és itt valósítsa meg „zöld-” vagy „barnamezıs” 
beruházását. Sikeres lépésnek tartja a térségi TDM-szervezet létrehozását. 2006. óta „büntetı 
szankciók” sorozatát kellett elszenvednie a megyei önkormányzatnak, s látható, hogy a városok, 
kistelepülések az elmúlt négy év felelıtlen kormányzati politikájának köszönhetıen olyan helyzetbe 
sodródtak, amelyek behatárolják mozgásterüket. A megyei önkormányzatnak mindent el kell követnie 
az intézmények mőködıképességének fenntartása érdekében.  
Kéri, hogy a közgyőlés a gazdasági programot – ezen kiegészítéssel együtt – fogadja el.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Kérdésként fogalmazza meg: egyetértve azzal, hogy a megye elérhetıségét szorgalmazni kell, nem 
kellene-e nevesíteni a gazdasági programban a megye településeit összekötı kisebb úthálózatok 
korszerősítését is? A hírekbıl értesült arról, hogy a kormányzati program keretében a költséges 
tömegközlekedés átalakítása folyamatban van; hogyan érinti ez a megyét, illetve a Salgótarján-Hatvan 
vasútvonalat, a belsı szárnyvonalakat? Mi indokolja, hogy az elnök úrnak a gazdaságfejlesztésre, -
ösztönzésre vonatkozó szóbeli kiegészítésével ellentétben az írásos anyagban csupán néhány mondatos 
elképzelés van? Mi volt az oka annak, hogy gazdaságfejlesztésre a kisvállalkozók nagyon kevés 
pályázatot nyújtottak be?  
 
Becsó Zsolt: 
A közlekedés átalakítására vonatkozó felvetésre jelenleg nem tud választ adni, folyamatban lévı 
dologról van szó, folynak az elıkészületek. A megye abban érdekelt, hogy mind a közúti, mind a 
vasúti közlekedés fejlıdjön. Emlékeztet arra, hogy 2001-ben elindult a 21. sz. fıút négysávosítása. 
Ehhez képest az elmúlt nyolc évben nem sikerült a 21. sz. fıközlekedési út teljes szakaszán a 
négysávosítási programot befejezni, mellyel nagy veszteséget szenvedett el a megye. Több vasúti 
szárnyvonal megszüntetésre került. Nyilvánvaló: továbbra is a 21. sz. és a 2. sz. fıközlekedési út 
fejlesztése fontos kérdés. Bízik benne, hogy amit a Regionális Fejlesztési Tanács elfogadott és 
felterjesztett meghallgatásra talál, s ez által megteremtıdik annak lehetısége, hogy Dél- és Nyugat-
Nógrád térségében is több kisebbrendő út felújítására kerüljön sor.  
Összességében elmondja: továbbra is ambiciózus, de vannak olyan dolgok, amiket – miután a 
forráslehetıségek beszőkültek – errıl a helyrıl nem lehet megoldani. Nagyon szoros összefogásra lesz 
szükség, s bízik benne, hogy a befektetések szempontjából a megye jelentıs változások elıtt áll. Úgy 
látja: azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek közép- és hosszú távon megalapozhatják a megye 
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jövıjét, meg kell valósítani. Elképzelhetınek tartja, hogy kicsit visszafogottabb a gazdasági program, 
de ennél sokkal többet szeretnének elérni 2014-re, hogy újra kiérdemeljék az emberek bizalmát.   
 
Dr. Rozgonyi József: 
A gazdasági program nem szól gazdaságfejlesztésrıl, munkahelyteremtésrıl, településfejlesztésrıl, 
adópolitikáról; az intézmények mőködtetésére korlátozódik a megyei önkormányzat feladata. Idéz a 
közgyőlés 2007. február 13-ai jegyzıkönyvébıl, a 2006-2010 közötti ciklusprogram tárgyalása során 
az elnök úr által elhangzott hozzászólásnak a „fejlesztésekre” vonatkozó mondandójából. A 
legegyszerőbb dolog a hibákat egy elızı vezetésre hárítani, de a Fidesz azért kapott 2/3-os 
felhatalmazást, hogy mondják meg mi lesz a jövıben. E gazdasági programban arról kell szólni, hogy 
mit akarnak tenni a nógrádi emberek, intézmények érdekében.  
 
Becsó Zsolt: 
Amit a 2007. évi jegyzıkönyvbıl idézett a képviselı úr tökéletesen fedi a valóságot, minden szavát 
továbbra is vállalja.  
 
Palotai Szilárd: 
Felhívja a figyelmet, hogy minden baj okozója a bankoknak fizetendı globalizációs uzsorakamat. 
Azért nincs az önkormányzatoknál, az országban pénz, mert az uzsorakamat tönkretett és tönkre is fog 
tenni mindent, mely nem megengedhetı.  
 
Borenszki Ervin: 
Tájékoztat arról, hogy a négy-ötszámjegyő utak tekintetében a 2011-2012. évi útfejlesztési program 
Balassagyarmat környékét és Dél-Nógrád térségét érinti elsısorban. Javasolja, ezzel egészítsék ki a 
gazdasági programot. Joggal gondolhatták, különösen, a 2010. évi választás elıtti ígéretek alapján, 
hogy a Fidesz-kormány visszaadja az önkormányzatoktól elvett 120 milliárdot, konszolidálja az 
önkormányzatokat. Ebbıl eddig semmit nem tapasztaltak, sıt az önkormányzatoknak szánt központi 
költségvetési forrásból mintegy 86 milliárd Ft hiányzik. Nem kétséges, hogy a gazdasági program 
készítıi nehéz helyzetben voltak. A bevezetıben felsorolják mirıl kellene szólnia, de nem errıl szól. 
Nehéz is gazdasági ösztönzésrıl, munkahelyteremtésrıl beszélni, amikor közel 100 fı elbocsátására 
készülnek. Nem könnyő a közoktatás, az egészségügy, a közlekedés helyzetében változtatást tervezni, 
ha ezek a kormányzati programok még mindig nem készültek el. Nehéz úgy kisebb, hatékonyan 
mőködı közszférát tervezni, ha tisztázatlan a megye, illetve a kormányhivatalok, a települési 
önkormányzatok és a majdan létrehozandó járási hivatalok viszonya.  
Összességében úgy látják, hogy a beterjesztett gazdasági program a megye társadalmi, gazdasági 
fejlıdésének érdemi elımozdítására csak annyiban alkalmas, amennyiben sikerül megırizni az 
intézmények mőködıképességét, a kötelezı feladatok minimális szinten való ellátását.  
 
Barna János Béla: 
Az 16 %-os SZJA és a 10 %-os társaságiadó-kulcs a következıt jelenti: nála, de inkább az elnök úrnál 
állnak sorba azok a potenciális befektetık, akik e két intézkedés miatt kívánnak újra beruházni a 
megyébe, ezen belül is a leghátrányosabb helyzető térségekbe, hiszen ott nagyobb lehet a 
gazdaságfejlesztési támogatás. Mindezt fontos dolognak tartja a munkahelyteremtés szempontjából.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy az emberek nem szeretnék elfelejteni az elmúlt nyolc évet. Bízik 
benne, hogy 2013-ban már látszódni fognak az eredmények.  
A vitában elhangzott, hogy önkormányzati intézmények fenntartására „szervezıdik” az önkormányzat, 
melyet büszkén vállalhatnak. A vezetésnek elsısorban az intézmények mőködésével kell foglalkozni, s 
bármennyire fájdalmas egy „sor dologról” le kellett mondani.  
Természetesnek tartja, hogy az ellenzék nem mindenben ért egyet. Jelzi: mindig emlékeztetni fogja a 
testületet, az embereket arra, hogy milyen szintrıl indult az ország 2010. tavaszán.  
 
Látkócki Bálint:  
Képviselıtársai már utaltak arra, hogy van az alapelvek között olyan, amivel mindenképpen 
egyetértenek, de véleménye szerint az elıterjesztés ellentmondásos. Azt írja az elıterjesztı, hogy bár 



 7 

az elmúlt években forráscsökkenést szenvedett el az önkormányzat, de 2011-ben ez a folyamat 
megállni látszik. A költségvetés szerint nem errıl van szó. Nem tudja, hogy melyik az igaz.  
A közgyőlés korábban döntött arról, hogy a kötvénybıl kizárólagosan fejlesztések valósulhassanak 
meg. Egyetért ezzel, azonban kéri, hogy csak önfenntartó és nem további mőködési költséget 
eredményezı fejlesztések legyenek.  
Az elnök úr a Regionális Fejlesztési Tanács elnökeként sajtótájékoztatóján már szólt a három-, 
négyszámjegyő utak felújításainak pályázati lehetıségeirıl. Kérdése: miért nem szerepelnek ezek az 
elképzelések a gazdasági programban?  
Véleménye szerint ebben a koncepcióban már nem az elmúlt négy évrıl kell szólni, hanem arról, hogy 
a jelenlegi helyzetben hogyan látják és milyen fejlesztési irányt akarnak megszabni a megyének.  
Rendkívül fontosnak tartja, hogy az elıterjesztésben külön fejezet legyen az intézményekre, külön az 
egyéb, akár a turisztikai, akár a gazdaságfejlesztési területekre.  
Az elıterjesztés még érintılegesen sem szól Nógrád megye gazdaságfejlesztési programjának 
kidolgozásáról. Kérdése: mikor történt a koncepciónak azokkal a szereplıkkel való egyeztetése, 
akikkel a megyei önkormányzat együtt szeretne dolgozni, és akiknek a véleménye nélkül nem teljes és 
jó a program? Az elıterjesztı jelezte, hogy hajlandó minden javaslatot figyelembe venni. Véleménye 
szerint ez egyáltalán nem felel meg annak a célkitőzésnek, amely a megye jelenlegi helyzetében 
indokolt. Kéri, hogy a közgyőlés a gazdasági programot ne támogassa.  
 
Tisza Attila:  
Emlékeztet arra, hogy a megyei közgyőlés 2008-ban „megmentette” a fıiskolát. Ha ez nem történik 
meg, az akkori kormányzat megszünteti az intézményt.  
 
Borenszki Ervin: 
Kéri az elnök urat, képviselıtársai között ne engedje meg a személyeskedést. 
 
Becsó Zsolt: 
Kéri a képviselıket, hogy a személyeskedéstıl tekintsenek el. Tisza képviselı úr szavaiból általános 
jellegő megfogalmazást vélt felfedezni.  
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 9 
igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:  
 
3/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése - áttekintve a megye gazdasági és kulturális 

helyzetét, változó közéleti szerepét, mérlegelve a megyében élık mindenek felett álló érdekeit és a 
megyei önkormányzat által biztosított szolgáltatásokkal szemben támasztott igényeket, 
ugyanakkor figyelembe véve az önkormányzat tényleges pénzügyi lehetıségeit – a 2010-2014. 
évekre szóló gazdasági programját a határozat melléklete szerint elfogadja.  

 

2. A Közgyőlés felkéri Nógrád megye települési önkormányzatait, az önkormányzatok társulásait, a 
megyében mőködı államigazgatási szervezeteket, a megye intézményeit és civil szervezeteit, 
valamint valamennyi állampolgárát, hogy mőködjenek együtt a programban megfogalmazott – és 
a közgyőlés szándékai szerint Nógrád megye gazdasági felzárkózását elısegítı – közép- és hosszú 
távú célok megvalósításában. 

 
3. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a gazdasági programról a sajtó útján a nyilvánosságot 

tájékoztassa. Utasítja a fıjegyzıt, hogy gondoskodjon a programnak – az önkormányzat honlapján 
történı – közzétételérıl. 

 Határidı: 2011. február 28. 
 Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, 
             dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
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4. Javaslat a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Tájékoztatást ad arról, hogy az SZMSZ módosításával kapcsolatban a Humánszolgáltatási-, valamint a 
Pénzügyi Ellenırzı Bizottság ülésén két módosítási indítványt fogalmazott meg Látkócki Bálint 
képviselı úr. A Humánszolgáltatási Bizottság nem szavazott a módosító indítványról, mert annak 
elıterjesztıje azt SZMSZ-szerően nem fogalmazta meg. A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság szavazott az 
indítványokról, de azok nem kapták meg a szükséges többséget. 
 
Az egyik módosítási indítvány arra irányult, hogy a frakcióvezetık legyenek egyben tanácsnokok is. A 
bizottságok véleményével egyetértve nem támogatja ezen indítványt. 
Tájékoztatja a testületet az SZMSZ 62. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról, valamint az Ötv. 
vonatkozó részérıl.  
A másik SZMSZ-módosítást kiegészítı indítvány arra irányult, hogy a bizottsági elıterjesztések is 
kerüljenek a megyei önkormányzat honlapján közzétételre. 
E kérdésben állást foglalt az Ügyrendi Bizottság 2010. decemberi ülésén [ld.: 4/2010. (XII. 6.) ÜB. 
számú határozat], mely a vonatkozó jogszabályok tételes vizsgálatával, valamint az esetleges 
gyakorlati kivitelezés minden aspektusát, nehézségeit megvizsgálva arra jutott, hogy ne kerüljenek a 
bizottsági elıterjesztések közzétételre. 
Az Ügyrendi Bizottság álláspontjára is tekintettel nem támogatja a módosító indítványt. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Bejelenti, hogy a szocialista képviselıcsoport 2010. október 14-én megalakult; vezetıjévé ıt 
választották meg.  
 
Látkócki Bálint:  
Emlékeztet rá, hogy 2006. október 12-én a Szervezeti és Mőködési Szabályzat úgy módosult, hogy 7 
tanácsnoki tisztséget hozott létre a megyei közgyőlés. Igaz, hogy a testület létszáma csökkent, de ha az 
arányokat nézik, a jelenlegi állapot szerint az egy koordinációs tanácsnok nemcsak a korábban 
kialakult gyakorlatnak mond ellent, hanem az ellenzék jelenlétének az anulálását jelenti. Módosító 
indítványa az SZMSZ 61. § (1) bekezdésének módosítására vonatkozik, mely szerint a közgyőlés 
három koordinációs tanácsnokot választ.  
 
Palotai Szilárd: 
Bejelenti, hogy a megyei közgyőlésben megalakult a JOBBIK frakciója. Kéri, vegyék figyelembe, 
hogy csoportjuknak ketten, az MSZP-seknek hárman kell azt a munkát elvégezni, amit a Fidesz 
képviselıcsoportja tíz fıvel lát el. Ezt tartja inkább indokolhatónak egy frakció szakmai 
véleményezése, megalakulása követelményének.  
 
Becsó Zsolt: 
Látkócki úr módosító indítványáról – mely költségvetési kihatású – a testületnek döntenie kell. Jelzi, a 
felvetést nem támogatja.  
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja Látkócki Bálint SZMSZ szerint megfogalmazott 
módosító javaslatát, miszerint három frakcióvezetı egyben koordinációs tanácsnokként kerüljön 
nevesítésre, s ezzel párhuzamosan a tiszteletdíja is ehhez igazodjon, melyet a testület 5 igen, 9 nem 
szavazattal elvetett. 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a testület 9 igen, 5 nem szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta:  
 
 
 
 



 9 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
1/2011. (II. 23.) önkormányzata 

rendelete 
a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet módosításáról  
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követıen szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 9 igen, 5 nem 
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:  
 
4/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 153/2010. (XII. 16.) Kgy. határozat 2. d) pont 

szerinti javaslatnak legkésıbb a testület 2011. júniusi ülésre való beterjesztésére utasítja elnökét. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, közgyőlés elnöke 

 
2. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, gondoskodjon arról, hogy a bizottságok nem képviselı tagjai 

2011. március 1. napjáig elektronikus postafiók-hozzáférést kapjanak. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: dr. Barta László, Nógrád megyei fıjegyzı 

 
3. A közgyőlés utasítja tagjait, a bizottságok nem képviselı tagjait, valamint az intézmények 

vezetıit, hogy 2011. március 1. napjától a testületek ülésére szóló elıterjesztések elérhetıvé 
válását a részükre rendelkezésre bocsátott elektronikus postafiókon keresztül kísérjék 
figyelemmel. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: a közgyőlés tagjai, a bizottságok nem képviselı tagjai, és az intézmények vezetıi 

 
4. A közgyőlés felkéri a Nógrád megyei fıjegyzıt, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének Hivatalán keresztül az elıterjesztések elektronikus eléréséhez – igény esetén – 
nyújtson technikai támogatást. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: dr. Barta László, Nógrád megyei fıjegyzı 
 

5. A közgyőlés felkéri a Nógrád megyei fıjegyzıt, hogy a közgyőlés és szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 
2011. február 17-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé. 
Határidı: 2011. március 1. 
Felelıs: dr. Barta László, Nógrád megyei fıjegyzı 

 
- . - 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (VI. számú 

módosítás) 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta:   
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

2/2011. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete 

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról 
(VI. sz. módosítás) 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 

 
- . - 

 
6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére 

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt:  
Az elnöki jelentésben, illetve annak kiegészítésében jelzésre került, hogy a I. számú határozati javaslat 
5. pontja kiegészül d) alponttal, a 24. a) pontja szintén kiegészítésre kerül; valamint a II. számú 
határozati javaslat 2. a.e) pontjában pontosításra került sor. Kéri hogy az elıterjesztést ezen 
kiegészítésekkel együtt tárgyalja meg a testület; majd rövid szóbeli kiegészítést főz az írásos 
anyaghoz.  
Az intézményvezetık és rajtuk keresztül a dolgozók felé köszönetét fejezi ki, mert már az elmúlt évek 
során is számtalan áldozatot kellett hozniuk, s úgy kellett végezniük a munkát, hogy minél kevésbé 
vegyék észre az ellátottak, a szolgáltatást igénybevevık, hogy folyamatos szőkítésrıl van szó. 
Megköszöni szolidaritásukat, helytállásukat, s kéri, hogy az elkövetkezı idıszakban a fıjegyzı úrral, 
illetve a hivatal érintett munkatársaival szoros együttmőködést kialakítva végezzék munkájukat.  
Fentiek ismeretében kéri a testületet a költségvetés elfogadására.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Dr. Rozgonyi József: 
Számadatokon keresztül, statisztikai táblázat formájában mutatja be a 2002-2011. idıszakra 
vonatkozóan az önkormányzat bevételét, a személyi juttatásokat, a dologi kiadásokat, a kiadási 
fıösszeghez számított hiány arányát, mely a kezelhetetlenség határát túllépte.  
Az elıterjesztéssel kapcsolatban elmondja: van egy eredetileg beterjesztett költségvetés, amelyet a 
bizottságok megtárgyaltak, s van egy 300 millió Ft-os megszorító csomag, amelynek a beterjesztése 
nem szabályos; ezen összeget kivették a bizottságok hatásköre alól és a vezetés önkényesen, a 
közgyőlés elıtt három nappal ismertette meg a testülettel.  
A megyei önkormányzat költségvetésének hiánya 14,5 %, melyet kritizál és nem fogad el, azonban a 
költségvetési hiány csökkentése – akkor is, ha az általa vezetett intézményt is érinti – elfogadható 
irány. Önmagában nem azt nehezményezi, hogy a hiány csökkentésére valamit próbálnak tenni, hanem 
azt a módot, ahogyan ezt beterjesztették, ez számukra elfogadhatatlan, ennek visszavonását, bizottsági 
üléseken történı megtárgyalását javasolják, mert jelen formában nem tudják, hogy kitıl, miért vontak 
el, és hogyan jött ki ez az összeg.  
Jelzi: a szocialista frakció nem tudja támogatni a költségvetést, fıképpen azt a 300 millió Ft-os 
megszorítást, amit utólag és nem szabályszerően terjesztettek a testület elé. Javasolja, az egész 
költségvetést újragondolva, megindokolva azokat az elvonásokat, amik egy része elkerülhetetlen, 
terjesszék ismételten a közgyőlés elé.  
 
Nagy-Majdon József:  
Elismeri Rozgonyi képviselıtársa gazdasági hozzáértését, de a helyében legfeljebb egy-két dolgot 
mondana a költségvetéshez jobbító szándékként. Úgy gondolja, nem a kiadási oldalt kellene bírálni, 
hanem javaslatot tenni arra, hogyan lehet a bevételt növelni.  
 
Palotai Szilárd: 
A JOBBIK képviselıi szerint az alapvetı probléma az, hogy a megyei önkormányzat nem döntéshozó, 
hanem a parlament végrehajtója. Úgy ítéli meg, hogy akkor lehetne kompromisszumot kötni és elıre 
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vinni az egész ügyet, ha volna mit elosztani. Mindenképpen csatlakozna a fıjegyzı úr egyik bizottsági 
ülésen elmondott gondolatsorához, illetve az elnök úrnak korábban elhangzott félmondatához: a 
létszámcsökkentéseket el kellene felejteni, vagy az önkormányzat bürokratikus szervezetében, s nem a 
szolgáltató intézményeiben kezdeni. Nem látja a költségvetésben, hogy a Nógrád Megyei 
Önkormányzatnál – kimondottan a bürokrácia vonatkozásában – milyen létszámcsökkentések vannak. 
Említést tesz még az energetikai kérdésekrıl: óriási pazarlásnak tartja azt, ami energetikai 
szempontból megjelenik az épületekben.  
Jelzi, szakmai okok miatt nem tudják támogatni a költségvetést; nagyon egyoldalú megközelítése a 
megszorításoknak, járhatatlan útnak tartják a létszámleépítést.  
Kéri, tájékoztassák a balassagyarmati Reménysugár Otthon igazgatójával történı egyeztetésekrıl, 
melyhez szeretnék hozzátenni szakmai véleményüket.  
Megfontolásra ajánlja, s kéri Fidesz-es képviselıtársait, ne fogadják el azt a költségvetést, amely 
létszámleépítéssel akarja a gondokat megoldani. Ez olyan kevés pénz, amely nem igazán fogja a 
megyei önkormányzat helyzetét helyrebillenteni.  
 
Lacsny Péter: 
Fontosnak tartja az energetikai kérdésekkel kapcsolatos felvetéseket, ezek azok a pontok, ahol 
költségmegtakarítási lehetıségeket lát. Az elnök úr korrekt, tisztességes és ıszinte szóbeli 
kiegészítıjével teljes mértékben egyetért. Valamennyi képviselıtársának javasolja, hogy a 
költségvetést – az elnök úr által elhangzott kiegészítésekkel együtt – fogadják el.  
 
Barna János Béla: 
Úgy ítéli meg, hogy a hozzászólások során érdemi javaslat nem hangzott el; másik fontos 
megállapítása: a szocialisták tették tönkre az országot nyolc év alatt. Példaként említi, hogy a 
szocialisták eladtak teljesen törvénytelen módon Moszkva belvárosában egy épületet, amin a magyar 
állam 10 milliárd Ft-ot bukott. Ezzel szemben 31 milliárdot sikerült az állami költségvetésbe az 
önkormányzatok megsegítésére félre tenniük.  
Korábban felvetıdött, teljesen egyetért vele és felhívja Rozgonyi képviselıtársa figyelmét is arra, 
hogy a testület tagjai kerüljék a személyeskedést.  
Úgy gondolja, ha az ország most nem tud kilábalni a jelenlegi helyzetbıl, akkor nincs több lehetısége.  
Palotai képviselıtársa hozzászólására reagálva elmondja: véleménye szerint sokkal nagyobb a hiány 
mértéke, mint amit energiaracionalizálással lényegesen le lehetne csökkenteni, azonban – ettıl 
függetlenül – minden, a hiány csökkentésére irányuló dolgot örömmel kell fogadni.   
 
Dr. Barta László: 
Reagál egyrészt dr. Rozgonyi József hozzászólására, mely a költségvetés szabálytalan elıkészítésére 
vonatkozott; másrészt Palotai Szilárdnak a bürokratikus hivatali szervezet létszámleépítésére 
vonatkozó észrevételére.  
 
Palotai Szilárd: 
Az alelnök úr hozzászólását azzal kezdte, hogy a vita során nem volt érdemi hozzászólás. Úgy tőnik, a 
fıjegyzı úr szakmai kérdésekben talált ilyen felvetéseket, így örömmel fogadja, hogy a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom érdemi hozzászólásokat tudott tenni.  
 
Becsó Zsolt: 
Köszönetet mond mindenkinek, aki részt vett a vitában, elmondta a véleményét.  
További kérdés, észrevétel nincs.  
(Mielıtt szavazásra bocsátaná a határozati javaslatot, a fıjegyzı úr jelzi, hogy a vita során volt három 
módosító indítvány.)  
Személy szerint javaslatként értelmezte azt a felvetést, hogy éljenek a felterjesztés jogával. Válasza, 
hogy ezt MÖOSZ szintjére kell emelni, ez nem a Nógrád Megyei Önkormányzat specifikus 
problémája, mind a 19 megyét súlyosan érinti. A „felfüggesztés” kérdésére a fıjegyzı úr 
hozzászólásában kitért, az energetikai kérdésekben azzal ért egyet, amit a fıjegyzı úr megfogalmazott. 
Rozgonyi képviselı úr szavaiból a módosító javaslat nem volt kivehetı. 
Megadja a szót a képviselı úrnak.  
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Dr. Rozgonyi József: 
A határozati javaslatot az alábbiak szerint kéri módosítani: „A közgyőlés utasítja elnökét, hogy 
fogalmazzon meg felterjesztést a kormányhoz az illeték- és adóbevételek újraelosztása ügyében az 
állam és az önkormányzatok között”.  
Másik felvetés, és érdemes elgondolkodni rajta, hogy a közgyőlés elnöke vonja vissza a 300 millió Ft-
ra vonatkozó „felfüggesztı csomag” beterjesztését. Kéri, hogy a testület errıl is szavazzon.  
Harmadik javaslatában azt kérte, hogy a közgyőlés sürgısen tőzze napirendre a finanszírozhatóság 
törvényi feltételeinek való megfelelést, amit a könyvvizsgáló a javaslatában megfogalmazott.  
 
Becsó Zsolt: 
A harmadik felvetéssel összefüggésben az a javaslata, hogy elıször a szakbizottság foglalkozzon e 
kérdéssel, és a testület következı ülésén napirendre is lehet emelni.  
Jelzi: a 300 millió Ft felfüggesztésének eltörlésére, illetve a felterjesztésre vonatkozó javaslatokat 
szavazásra fogja bocsátani.  
Szavazásra bocsátja a felterjesztésre vonatkozó módosító indítványt, melyet a közgyőlés 3 igen, 11 
nem szavazattal elvetett. 
Ezt követıen szavazásra bocsátja azon módosító javaslatot, hogy a 300 millió Ft-os felfüggesztést 
vonja vissza a közgyőlés elnöke, melyet a testület 5 igen, 9 nem szavazattal elvetett.  
Azt a felvetést, amely a finanszírozhatóság törvényi feltételeinek való megfelelés napirendre tőzését 
illeti, nem kell szavazásra bocsátani, mivel Rozgonyi képviselı úr elfogadta azon javaslatát, hogy 
elıször a szakbizottság foglalkozzon e kérdéssel.  
 
Jelzi: az elıterjesztés egy rendelet-tervezetet és két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-
külön bocsát szavazásra.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület a rendelet-tervezetet 9 igen, 5 nem szavazattal 
elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
3/2011. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete 
Nógrád Megye Önkormányzata 

2011. évi költségvetésérıl 
 

(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követıen külön-külön szavazásra bocsátja az I. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 9 
igen, 5 nem szavazattal; a II. sz., a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló pontosított határozati javaslatot, melyet a 
közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatokat hozta:  
 
5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Kvr.) 
végrehajtásához kapcsolódóan, a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében 
az alábbi határozatot hozza: 
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I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához 
 

1. a) A költségvetés finanszírozhatósága érdekében a közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei 
fıjegyzıt a számlavezetı pénzintézettel kötött bankszámla hitelszerzıdés módosítására, 
melynek tárgya a folyószámlahitel-keret 2.000.000.000 Ft-ra történı megemelése.  

Határidı: 2011. március 1. 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

b) A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt a 2011. december 31-ig szóló 
számlavezetı pénzintézeti szerzıdés közbeszerzési eljárás keretében történı pályáztatásának 
elıkészítésére, lebonyolítására.  

Határidı: a közbeszerzési eljárás kiírására 2011. április 1. 
 a számlavezetı pénzintézeti szerzıdés megkötésére lehetıség szerint 2011. 

november 30.  
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

2. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 
2010. évi CLXIX. törvény 6. sz. mellékletében „Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok támogatása” keretbıl, a 2011. évi költségvetésben lévı jelentıs nagyságrendő 
mőködési hiány miatt a feltételektıl függıen kiegészítı állami támogatást igényeljen. A 
Belügyminiszter és a Nemzetgazdasági Miniszter felé kerüljön jelzésre a megyei önkormányzatot 
érintıen a folyamatos mőködéshez elengedhetetlenül szükséges likviditás biztosításánál 
érzékelhetı feszültségek kérdése.  

Határidı:  a pályázat benyújtására a részletes útmutató kiadásától függıen, a Miniszterek felé 
történı jelzés azonnal 

Felelıs:  Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
3. A közgyőlés sajnálatosan megállapítja azt a tényt, hogy a gyermekvédelmi szakellátási 

feladatokhoz, a súlyos fogyatékosok és halmozottan sérült, illetve a kiskorú fogyatékosok 
szakosított intézményi ellátásához megállapított költségvetési normatívák nem nyújtanak elégséges 
fedezetet az érintett intézményi kör biztonságos, kiszámítható mőködtetéséhez, az ágazati 
jogszabályban rögzített normatív követelmények teljes körő megteremtéséhez. Ezen intézmények 
mőködési engedélyezését megalapozó jogszabályok nem segítik a pénzügyi korlátainkból adódó 
feszültségek enyhítését, a mőködési engedélyezési eljárások egyszerősítését. Annak ellenére, 
hogy az önkormányzat – költségvetési lehetıségein belül – erején felül is törekszik a 
jogszabályi követelmények biztosítására, vélelmezhetı, hogy rövidtávon azok már nem 
lesznek tarthatók. 

    Mindezekre tekintettel a közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy kezdeményezze az ágazati 
miniszternél a szakmai normatívákat meghatározó ágazati jogszabályok, illetve a gyermekvédelmi 
intézmények mőködési engedélyezésének gyakorlatát tartalmazó kormányrendelet módosításának 
szükségességét.  

Határidı:  a Miniszter felé történı jelzés azonnal 
Felelıs:  Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
4. a) A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy az önkormányzat likviditási helyzetérıl 

elsı alkalommal a félévi tényadatok ismeretében, a 2011. évi beszámolóval egyidejőleg és év 
közben szükség szerint tájékoztassa a közgyőlést. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
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b) Az a) pontban történt tájékoztatás alapján amennyiben úgy ítélhetı meg, hogy az önkormányzat 

pénzügyi helyzetében nem történik kedvezı változás, a közgyőlés utasítja elnökét az 
intézmények 2011. évi költségvetése módosításának elıterjesztésére.     
Határidı: a közgyőlés szeptemberi ülése 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
5. a) A közgyőlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével –  valamennyi intézményre kiterjedıen 

elrendeli, hogy az elemi költségvetés összeállítása során csak a jogszabályban meghatározott 
minimális, normatív ellátási kötelezettséget, a reális igényeket, az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét alapul vevı személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket vegye figyelembe.  

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje 

 
b) A közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit, hogy – a költségvetésben jelzett hiány nagyságára 

tekintettel – mielıbb tegyék meg a tervezett intézkedéseiket a  jóváhagyott intézményi támogatás 
és létszám-kereteken belüli gazdálkodás érdekében. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje 
  

c) A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıinek figyelmét, hogy az évközi pályázati és egyéb 
források megszerzésére irányuló tevékenységük során kiemelten kezeljék a 
költséghatékonyságot, maximálisan elıtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a 
mőködési költségvetésbıl forrást nem vonhat el. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje 
 

d)  A közgyőlés – tekintettel a mőködési hiány mértékére, valamint a könyvvizsgálói jelentés 
tartalmára – dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek 
visszavonásig történı felfüggesztésérıl: 

 
3/a.sz.melléklet  
Mőködési jellegő intézmény finanszírozás  
Reménysugár Otthon Balassagyarmat 1.000 E Ft 
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon Pásztó 

7.000 E Ft 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási 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 Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény 3.000 E Ft 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 

Pásztó 
1.000 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 Közmővelıdési Intézet Salgótarján 
- Palócföld  
- Közmővelıdési feladatok 

 
300 E Ft 
500 E Ft 

Ellátó Szervezet Salgótarján 14.000 E Ft 
Részösszesen: 55.160 E Ft 

3/b.sz.melléklet 
Igazgatási kiadások 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 12.000 E Ft 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 28.000 E Ft 

 Részösszesen: 40.000 E Ft 
4.sz.melléklet 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011.évi tervezett kiadásai 
II./A.1. Int.átszerv., létszámcsökkentésbıl, KJT., KTV.-bıl ág.jogsz.-ból 
eredı kiadások fedezetére 

38.221 E Ft 

II/A.3. Teljesítmény motivációs keret  87.460 E Ft 
II/A.6. Érettségi és szakmai vizsga díjak 14.440 E Ft 
II/A/9. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés 4.300 E Ft 
II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) 
támogatása 

5.000 E Ft 

III.3. Társasági, jogi képviseleti díjak 2.500 E Ft 
V. 1. Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése 500 E Ft 
VIII. 8. BGF Pénzügyi – és Számviteli Karának Salgótarjáni Int. mők.tám. 39.419 E Ft 
IX.4. Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi 
Muzsikus Tábor, Megye Nap) 

3.000 E Ft 

X.3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezete  10.000 E Ft 
  Részösszesen:  204.840 E Ft 

Mindösszesen: 300.000 E Ft 
 
Utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére. Indokolt esetben tegyenek 
javaslatot az érintett felfüggesztések visszavonására. Szükség szerint, de legkésıbb az elsı 
félévi beszámoló tárgyalásával egyidejőleg indítványozzák a jelen határozati pont 
felülvizsgálatát, módosítását. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
     dr. Barta László megyei fıjegyzı 

 
6. A közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit a jóváhagyott célirányos (mőködési, felhalmozási) 

költségvetési támogatás felhasználásának, valamint az engedélyezett létszámkeretnek a betartására. 
A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés 
esetén kezdeményezze az intézmény vezetıjének felelısségre vonását. 
Határidı:   értelemszerően  
Felelıs:     Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 valamennyi megyei fenntartású  intézmény vezetıje 
 
7. A közgyőlés felhatalmazza a megyei fıjegyzıt, hogy az éven belüli likviditási helyzet alakulásától 

függıen az intézményektıl a jogszabályban elıírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – 
amennyiben indokolt – további adatszolgáltatást, információt kérjen.  
Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   dr. Barta László, megyei fıjegyzı, 
                az érintett intézmények vezetıi 

 
II. Bér és létszámváltozással, szerkezet átalakítással összefüggı intézkedések 

 
8. a) Valamennyi ágazatot érintıen felül kell vizsgálni a szakmai létszámok módosításának, a 

jogszabályi változások figyelembe vételével a mőködési engedélyek meglétéhez már nem 
szükséges, ajánlott álláshelyek megszüntetésének lehetıségét. A közgyőlés utasítja az érintett 
intézmények vezetıit a szükséges munkajogi és egyéb intézkedések megtételére.  
Határidı: értelemszerően 

 Felelıs:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje 
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b) 2011. évben is folytatódjon a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott 
adható bérelemek, pótlékok fokozatos megszüntetése. Ezen intézkedéseket a kötelezı soros 
lépésekkel, átsorolásokkal egyidejőleg célszerő tovább folytatni, élve a differenciálás 
lehetıségével. A jogszabályi lehetıségek és az ellátotti létszámok alakulásának függvényében 
további intézkedéseket kell tenni a vezetıi szintek számának csökkentésére. Mindezen 
intézkedéseknek a Szent Lázár Megyei Kórházban is érvényesülniük kell a célszerőség 
figyelembe vételével.  

 Határidı: értelemszerően 
 Felelıs:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje 

 
9. A  költségvetés 4. számú melléklet II./A. 3. sora tartalmazza a közalkalmazottakat érintı évi 2 %-

os kereset-kiegészítést, a közoktatási törvény figyelembe vételével a minıségi munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítést, illetve a közalkalmazotti kört érintı egyedi jutalmazási lehetıségre elkülönített 
kereteket, valamint a kapcsolódó járulékok összegét.  
A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy az évközi felhasználásról – lehetıség 
szerint alkalomhoz kapcsolódóan együttesen tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az 
intézmények a tényleges – rendszeres személyi juttatáson belül történı – felhasználásokról a 2011. 
évi zárszámadás során kötelesek számot adni. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

         dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
                   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje  
 
10. Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES, GYED), vagy véglegesen megüresedı 

munkakörökrıl soron kívül értesíteni kell a megyei fıjegyzıt. A hiányszakmák miatt tartósan (1 
hónapon túli) üres álláshelyek – elızetes engedélyeztetés után – csak az elıírt végzettségő 
szakemberekkel tölthetık be, figyelemmel az esetleges pályáztatási kötelezettségre is. Azok 
ideiglenesen sem csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe.  

Határidı: értelemszerően 
  Felelıs:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetıje  

       
11. a)  A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy készüljön elemzı számítás a 

karbantartási tevékenységek egy bizonyos részének centralizálására – építve a Szent Lázár 
Megyei Kórháznál és a szakképzı iskoláknál lévı szakemberekre és tárgyi feltételek 
meglétére – a  mőködtetésének gazdaságosságára, célszerőségére vonatkozóan. Az 
eredményrıl az április közgyőlésen adjanak tájékoztatást és az elemzés kedvezı eredménye 
esetén tegyenek javaslatot a további szükséges intézkedésekre.   

Határidı: szöveg szerint 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

                 dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
                        az érintett intézmények vezetıje 

 
b) A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy készítse elı a pénzügyi, számviteli, 

gazdálkodási tevékenységeket érintıen, az intézmények teljes körét áttekintve, a feladatellátás 
koncentrálásának lehetıségeit. Az elemzés összesített eredményérıl legkésıbb az áprilisi 
közgyőlésen adjon tájékoztatást, egyidejőleg indokolt esetben tegyen javaslatot a feladatok 
2011. július 1-jétıl történı átalakítására.   

Határidı:  szöveg szerint 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  

          dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
  az érintett intézmények vezetıje 
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c) A közgyőlés dönt a Szent Lázár Megyei Kórház élelmezési tevékenységének Nógrád Megye 

Önkormányzata Ellátó Szervezete keretébe  legkésıbb 2011. június 1-jével történı 
bevonásáról. 

 Utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház fıigazgató fıorvosát az élelmezési tevékenység ellátást 
végzı szolgáltatóval kötött hatályos szerzıdés jogszerő felmondásának elıkészítésére, 
végrehajtására. 

 Utasítja a közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt a szükséges alapító okirat módosításnak, a 
feladat változással összefüggı intézkedésnek az áprilisi közgyőlésre történı elıkészítésére.     

Határidı:  szöveg szerint 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  

          dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
  az érintett intézmények vezetıje 

 
12.  a) A közgyőlés dönt, hogy az intézményi feladatellátások  racionalizálása keretében a  

karbantartási feladatokkal összefüggı létszámváltozások esetén önkormányzati szintő 
álláshely megszüntetést nem tervez. Az intézményeknél ezen munkakörökben munkaviszony 
megszüntetésre közös megegyezéssel kerülhet sor.   
Az intézményeket érintıen a további tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési 
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülı pályázat miatt 
az elızetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetésérıl kell gondoskodni. 

Határidı:  folyamatos 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  

               az érintett intézmények vezetıje 
   

b) A foglalkoztatotti jogviszony bármilyen jogcímen történı megszüntetése során a felmentési 
idı alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó, melytıl 
eltérni csak különösen indokolt és méltánylást érdemlı esetben lehet.  

Határidı:  folyamatos 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  

            az érintett intézmények vezetıje 
 

13. A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a közgyőlés 
tudomásul veszi, hogy a megyei fıjegyzı a közszolgálati szabályzatban határozza meg a 
köztisztviselıt megilletı éves cafetéria-juttatás összegét, melynek mértéke 2011. évben 200.000 
Ft/fı összegben javasolja meghatározni. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az 
egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelı közterhek megfizetésére is. 
A testület utasítja a megyei fıjegyzıt a közszolgálati szabályzat módosítására.  

Határidı: 2011. február 25. 
Felelıs:   dr. Barta László, megyei fıjegyzı 

 

14.  a) A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıinek figyelmét a 12/2002. (IV. 25.) Kgy. határozat 
8. pontjának maradéktalan betartására. 

  
b) A közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit, hogy az intézményi saját dolgozóval a 

munkaköri leírásban nem szereplı feladatokra kötött megbízási szerzıdésekrıl negyedévente, 
utólag - negyedévet követı hó 15-éig - tájékoztassa a megyei fıjegyzıt a feladatot ellátó 
személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás, és a megbízás idıtartama pontos 
megjelölésével. 

Határidı:  értelemszerően 
Felelıs:    az érintett intézmények vezetıi  
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III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal, közüzemi költségek racionalizálásával összefüggı 
intézkedések 

 

15.  a) A közgyőlés a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt 
feladatként kezeli: 

− a már benyújtott pályázatok eredményessége esetén azok megvalósítását, 
− a megnyílt EU-s források megszerzését megalapozó fejlesztési elképzelések, projektek 

elıkészítését, a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra a 
közgyőlés által már elızetesen rangsorolt pályázatok benyújtását (Nógrádi Történeti 
Múzeum rekonstrukciója, a Bányamúzeum földalatti és földfeletti kiállítóhelyeinek 
korszerősítése, Hollókı Palóc témapark kialakítása, kerékpárút tervezése), 

− a turisztikai desztinációs menedzsment munkaszervezetének kialakítására benyújtott 
pályázat sikeres megvalósítását. 

b) A testület a 2011. évben kiírásra kerülı pályázati-, illetve egyéb források – beleértve a 
kötvénybıl rendelkezésre álló keretet is –  bevonásával elsısorban az alábbi feladatok 
megvalósulását tartja támogathatónak, ezért azok elıkészítésére kell a hangsúlyt helyezni: 

− a Szent Lázár Megyei Kórházat érintıen a sürgısségi betegellátás fejlesztésére 
benyújtott pályázaton túl a TIOP 2.2.4/09/1 jelő „Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvıbeteg szakellátásban” és a a TIOP 2.2.2 C „A 
Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok mőszaki 
fejlesztése” címő pályázatban történı részvételt,  

− a feladatellátás helyének változatlansága esetén a balassagyarmati Reménysugár 
Otthon teljes körő rekonstrukcióját, 

− a „Baglyaskı” Idısek Otthona Füleki úti telephelyén a pince víztelenítésének 
megoldását, a fürdıszobák felújítását, 

− az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet kerítésének felújítását, 
− a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott ÉMOP pályázatból intézményeinket 

érintıen felvállalt önrész biztosítását, 
− a Balassagyarmat Város Önkormányzata által koordinált Aininger-ház 

funkcióbıvítését, 
− a diósjenıi Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban 

keletkezett szennyvíz kezelésének megoldását, 
− a bátonyterenyei Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy 

András Szakképzı Iskola és Kollégium tornaterem tetıfelújítását, 
− a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény tetıfelújítását, 
− a hivatal számítástechnikai fejlesztéséhez szükséges hardver és szoftver 

megvásárlását,  
− a megyei tulajdonban lévı víziközmő rendszer szolgalmi, illetve tulajdonjogi 

rendezését, 
− a Nógrádi Identitás fejlesztése érdekében az épített örökségek és az ökoturizmust 

érintı kiemelt projektek elıkészítését. 

c) A testület fontosnak ítéli az európai uniós forrásokra benyújtandó pályázatokhoz  szükséges 
projektek, tervek elıkészítését. 

d) A közgyőlés utólagosan tudomásul veszi a bátonyterenyei Ezüstfenyı Idısek  Otthonában a 
lift halaszthatatlan felújításának kötvénybıl történı  finanszírozását. 

e) A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében 
céljelleggel elkülönített pályázati sajáterıs rész terhére a megvalósításhoz szükséges saját 
forrás biztosítására kötelezettséget vállaljanak. 
 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

      dr. Barta László, megyei fıjegyzı 



 19 

f) Felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került pályázatokról a közgyőlést 
utólagosan, a soron következı ülésen tájékoztassa. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

g) A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a felújítási, fejlesztési 
feladatok finanszírozására a kötvénybıl elkülönített összegbıl szükség esetén lehívást 
kezdeményezzenek.   
Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

      dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

16. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet II/A. 1., 2., 
4., soraiban tervezett keretek terhére indokolt esetben az azonnali beavatkozást igénylı feladatok 
kezelésére soron kívüli támogatást biztosítsanak. Errıl a közgyőlést utólagosan tájékoztatni 
kötelesek. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
  dr. Barta László, megyei fıjegyzı 

 

17.   A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt intézményi (elsısorban: Megyei 
Gyermekvédelmi Központ, Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet) és hivatali 
gépjármővek szükség szerinti beszerzésére. 
Határidı: 2011. szeptember 30. 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei fıjegyzı 

18. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a megyei önkormányzat 
tulajdonában lévı, üzemeltetésre átadott viziközmő távvezetékek szolgalmi-, illetve tulajdonjogi 
hiányosságok ütemezett megszüntetésére intézkedjenek. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

            dr. Barta László megyei fıjegyzı 
 
19. a)  A közgyőlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és 

biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésének folytatására, a kockázat értékelésre, 
keresve az önkormányzati szintő egységes rendezés lehetıségét.  

Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 az érintett intézmények vezetıi 
 

b) A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a kiadások csökkentése céljából tegyen intézkedést az 
intézmények közüzemi költségeinek folyamatos monitorozására. 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 az érintett intézmények vezetıi 
 

IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések 
 

20.  A közgyőlés az ellátotti létszámok csökkenésének kezelésére az intézmény átszervezését 
határozza el a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthont érintıen. 
Utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy készítse elı a balassagyarmati Patvarci úti 
telephelyen folyó iskolai feladatellátásnak a pásztói székhelyre történı integrálását a 2011/2012 
tanévtıl kezdıdıen. 
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Utasítja a közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt az integrációval összefüggı, szükséges 
közgyőlési döntések elıkészítésére.  

Határidı:  2011. március 31. 
Felelıs:  Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

és Gyermekotthon igazgatója 
               Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

                      dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

21.  A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt a Reménysugár Otthonban történı 
feladatellátás átszervezésére. Az elıkészítést követıen – figyelembe véve az önkormányzati 
intézményeknél várható belsı átszervezésekbıl felszabaduló létszámokat is – az intézményvezetı 
véleményét is megismerve, kerüljön a közgyőlés elé javaslat a Reménysugár Otthon alapító 
okiratának módosítására, az azzal összefüggı költségvetési keretszámok változására. 

Határidı:  2011. március 31., illetve értelemszerő 
Felelıs:    Dr. Fehér Edit, a Reménysugár Otthon igazgatója 
                Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

                       dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

22. A közgyőlés felhívja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy 
a) az osztályok és csoportok szervezésénél törekedjenek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 3. számú mellékletében szereplı maximális csoport/osztálylétszámokra, azok 
optimalizálására. 
Amennyiben az osztályok, illetve csoportok átlaglétszáma várhatóan nem éri el a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete 
[Kiegészítı szabályok] 10. pontjában a 2011/2012. tanévre meghatározott paraméter-
rendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlaglétszámot, akkor azok szervezése 
elıtt be kell szerezni a Humánszolgáltatási Bizottság engedélyét. 
 

b) vizsgálják felül az osztálybontások indokoltságát, és csak azon tantárgyak esetén tartsák meg, 
amelyeknél ez feltétlenül indokolt. 

Határidı: tanévkezdést megelızıen, de legkésıbb 2011. szeptember 1. 
Felelıs:   nevelési-oktatási intézmények igazgatói 

 
23.  A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város 

illetékességi területén élı gyermekvédelembe utaltak számára biztosított otthont nyújtó és 
utógondozói ellátással kapcsolatosan – megállapodás hiányában – a ténylegesen felmerülı 
többletkiadások megtérülése érdekében, a szükséges intézkedéseket továbbiakban is tegyék meg. 
Ezekrıl a közgyőlés utólagosan kapjon tájékoztatást. 

Határidı:  szöveg szerint 
Felelıs:  Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

  dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

24.  a) A közgyőlés dönt arról, hogy kezdeményezi 2011. szeptember 1-jétıl Nógrádsáp településen a 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény keretében mőködtetett kihelyezett 
alapfokú mővészetoktatási tevékenység megszüntetését, továbbá Magyarnándor település 
kezdeményezését figyelembe véve az alapfokú mővészetoktatási tevékenység szüneteltetését.  

  Utasítja elnökét, hogy a döntésrıl a települési önkormányzat képviselı testületét értesítse.  

Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
 b) A közgyőlés utasítja az Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatóját, 

hogy a hatályos Együttmőködési megállapodásokban foglaltak figyelembe vételével dolgozza 
ki és a közgyőlés elnökét tájékoztassa a települések 2011. évben fizetendı hozzájárulásairól, 
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mely alapján a megkötött Együttmőködési megállapodások Függelékeiben lévı számszaki 
adatok módosulnak.  

Határidı:  2011. március 1.  
Felelıs:   Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója 

c) A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézménytıl kapott információk alapján kezdeményezzék és írják alá a 
2011. évre vonatkozó Együttmőködési megállapodások Függelékeit.  

Határidı:   2011. március 31. 
Felelıs:     Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  
                  dr. Barta László, megyei fıjegyzı 

 
25. A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy vizsgálja meg annak lehetıségét, hogy a 

Váci Mihály Gimnázium feladatainak ellátása hogyan biztosítható a Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium 
épületében. Amennyiben a feladat ellátása ily módon megoldható, abban az esetben a közgyőlés 
áprilisi ülésére tegyenek javaslatot a szükséges átszervezésekre, a kapcsolódó közgyőlési 
döntésekre. 

Határidı:  2011. március 31., illetve értelemszerő 
Felelıs:  Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 
26.  a) A közgyőlés utasítja elnökét, hogy – a közelmúltban elkészült szakmai szakértıi vélemény 

figyelembe vételével – az áprilisi közgyőlésre készüljön javaslat a múzeumi szervezetet érintı, 
2011. július 1-jétıl életbe lépı átszervezésre. A változás a jelenleg hatályos jogszabályokkal 
történı összhang megteremtésére, a szervezet takarékos, a humánerıforrásokat maximálisan 
kihasználó mőködésre irányuljon.  

Határidı:   szöveg szerint 
Felelıs:     Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  

 
b) A közgyőlés utasítja a közmővelıdési és közgyőjteményi intézmények igazgatóit, hogy az éves 

munkatervük összeállításánál hangolják össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra 
vonatkozó terveiket. Költségtakarékossági okokból keressék a rendezvények 
együttmőködésében történı megvalósításának lehetıségeit. A munkaterv szakmai 
megvalósításánál fordítsanak kiemelt figyelmet a költségvetési keretek megtartására, és arra, 
hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt esetben biztosítható. 

Határidı:   2011. március 1. a munkaterv benyújtására 
Felelıs:     az érintett intézmények igazgatói  

 
27. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a 2011. évre meghatározott kötött 

normatív támogatásokat és a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó központosított elıirányzatokat 
az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – egyszeri céljellegő 
pótelıirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsák. A közgyőlés elnöke az elıirányzat 
átrendezésére év közben tegyen javaslatot a közgyőlésnek. 

Határidı:  folyamatos 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei fıjegyzı  

 a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetıi 
 
28.  A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város vezetésével együtt, az 

önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel folytasson egyeztetı tárgyalásokat a 
Budapesti Gazdasági Fıiskola vezetésével a hátralévı idıszakot érintı kötelezettségekre 
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vonatkozóan, elsıdlegesen képviselve a szerzıdésnek közös megegyezéssel – 2010/2011. II. 
félévétıl – történı megszüntetését. 

Határidı:  2011. március 31. 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
29.  A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére tekintettel 

folytasson egyeztetı tárgyalást a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség képviselıivel a hatályos 
szerzıdés módosításáról. A tárgyalás eredményérıl a közgyőlésnek az áprilisi ülésen adjon 
tájékoztatást és tegyen javaslatot a további szükséges intézkedésekre. 

Határidı:  szöveg szerint 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
30.  A közgyőlés a pályázati forrásokra alapozva és élve a pályázatok adta lehetıségek maximális 

kihasználásával, kiemelt figyelmet kíván fordítani Nógrád megye turisztikai vonzerejének 
növelésére, a megye népszerősítésére, a turisztikai desztináció menedzsment munkaszervezetének 
mőködtetésére. 

       Utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, a Kvr. 4. sz melléklet VII. 2. sorában lévı keretbıl az 
ellátási szerzıdés szerint indokolt támogatás biztosítására. 

Határidı:  2011. szeptember 30. 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

31. A közgyőlés a költségvetés rendkívül nehéz helyzete miatt dönt arról, hogy a Nógrád Megye 
Önkormányzata által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíj rendszerhez szükséges fedezetet a 
2011/2012 tanévtıl nem tudja biztosítani. Utasítja elnökét, hogy a 25/2007. (VI. 29.) Kgy. 
rendelet szükséges módosítását a közgyőlés áprilisi ülésére terjessze elı.     

  Határidı: értelemszerő 
 Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

V. A megye egyes településeivel, közüzemi szolgáltatókkal  kapcsolatos feladatok 
 
32. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladatellátásában érintett 

települési önkormányzatok vezetıivel a területükön található megyei fenntartású intézmények és 
egyéb feladatok közös megoldása céljából folytasson egyeztetéseket – kiemelten Nógrád Megye 
Önkormányzata érdekeire – a megye városaiban található múzeumok, alapfokú mővészeti iskolák 
fenntartásához való települési önkormányzati hozzájárulások kérdéskörében. 

Határidı: a közgyőlés júniusi ülése 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

33.  A közgyőlés utasítja elnökét, hogy az intézmények közüzemi költségei csökkentése érdekében 
kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett szolgáltatókkal, tulajdonosainak képviselıivel. A 
tárgyalások eredményérıl a közgyőlést a júniusi ülésén tájékoztassa. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
VI. Vagyoni kérdések, egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai 

    
34. A közgyőlés az önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok szolgáltatási díjainak megállapításával 

kapcsolatosan az alábbiakról dönt: 

a) Az önkormányzat tulajdonát képezı balatonföldvári és a berekfürdıi üdülıt Nógrád Megye 
Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja. 
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b) Az üdülık alapvetıen a közgyőlés tagjai, a közgyőlés hivatalában és az önkormányzat 
intézményeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult alkalmazottakat is), 
valamint a velük egy háztartásban élı házastársuk, élettársuk, gyermekük, szüleik 
kedvezményes üdülését szolgálják.  

c) Az üdülık kihasználtságának biztosítása érdekében külön meghatározott díjtételek mellett – a 
kedvezményezett körön túl – az üdülı igénybevételének lehetıségét mindenki számára 
biztosítja. 

d) Szüleivel együtt üdülı gyermek 18 éves korig kedvezményben, 3 éves kor alatt 
díjmentességben részesül. 

e) A balatonföldvári üdülı esetében az iskolai kirándulások szervezésének segítésére minimum 
15 fıs egyidejő igénybevétel esetén a csoport tagjai részére – ideértve a felnıtt-korú kísérıket 
is – a gyermekdíjjal azonos díjtétel alkalmazását teszi lehetıvé. 

f) A közgyőlés az önkormányzati tulajdonú üdülık 2011. évi díját – amely összeg tartalmazza az 
általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülıhelyi díjat – a következıkben határozza 
meg: 

 
 Ft/fı/nap 

– Teljes díj 2800 
– Kedvezményes díj 2200 
– Gyermek és csoportos diák díj 1500 

g) Az üdülési szolgáltatás elıjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás igénybevételének 
rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg. 

h) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a költségvetésrıl szóló 
rendelettel egy idıben a közgyőlés elé kell terjeszteni. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   az Ellátó Szervezet igazgatója 
 

35. A közgyőlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping 2011. éves szolgáltatási díjait – 
amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az üdülıhelyi díjat – a 
Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezetének javaslatát is figyelembe véve, a 
következıkben határozza meg: 

 
 Szállásdíj  
 Kımotel és panzió 2.200 Ft/fı/éj 
 Famotel és üdülıház 1.500 Ft/fı/éj       

 Sátorozási díj: 
 - sátor területhasználat 800  Ft/sátor/nap 
 - lakókocsi területhasználat 1.600 Ft/lakókocsi/nap 
 - szállásdíj felnıtt 650   Ft/fı/éj 
 - szállásdíj gyermek (14 év alatt) 380   Ft/fı/éj 

Csoportos, minimum 15 fıs szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít. 

 Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható. 
 
36. a)  A közgyőlés a gazdaságtalanul mőködı Berekfürdı, belterület 1130 hrsz-ú, Vadvirág út 21. 

szám alatti, egyéb vagyoni körbe sorolt, forgalomképes minısítéső, üdülı megnevezéső 
ingatlan elidegenítésérıl dönt. Utasítja elnökét, hogy az értékesítés elıkészítésével kapcsolatos 
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szükséges intézkedéseket tegye meg, arról a közgyőlést az áprilisi ülésen tájékoztassa, illetve 
készítse elı az indokolt elıterjesztéseket. 

Határidı: értelemszerően, illetve folyamatos  
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

b) A közgyőlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a balatonföldvári üdülı veszteséges 
üzemelésének megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Intézkedéseirıl legkésıbb a közgyőlés májusi ülésén számoljon be. 

Határidı:  értelemszerő, illetve folyamatos  
Felelıs:    Ellátó Szervezet igazgatója 

c) A közgyőlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a salgótarjáni kemping veszteséges 
üzemelésének megszüntetése, illetve mérséklése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. Intézkedéseirıl legkésıbb a közgyőlés májusi ülésén számoljon be. 

Határidı:  értelemszerően, illetve folyamatos  
Felelıs:    Ellátó Szervezet igazgatója 

d) A közgyőlés a megüresedett Rétság, belterület 395/1 hrsz-ú, Korányi út 6/A szám alatti, egyéb 
vagyoni körbe sorolt, forgalomképes minısítéső, orvosi rendelı megnevezéső ingatlan 
elidegenítésérıl dönt. Utasítja elnökét, hogy az értékesítés elıkészítésével kapcsolatos 
szükséges intézkedéseket tegye meg, arról a közgyőlést az áprilisi ülésen tájékoztassa, illetve 
készítse elı az indokolt elıterjesztéseket. 

Határidı:  értelemszerően, illetve folyamatos  
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
37.  a) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a Bátonyterenye, Makarenkó út 24. szám alatti 

ingatlanon lévı 12 lakás és 5 garázs tulajdonos Bátonyterenye Város Önkormányzata 
használatába történı visszaadásáról tárgyaljon, megfelelı fogadókészség esetén a szükséges 
jognyilatkozatokat tegye meg.  

Határidı:  értelemszerően, illetve folyamatos  
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

   
 b) A közgyőlés utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az ingatlanban 

elhelyezett fiatal felnıttek jelenlegi gyermekvédelmi rendszerben történı elhelyezésére tegye 
meg a szükséges lépéseket.   

Határidı:  értelemszerően, illetve folyamatos  
Felelıs:    Fülöpné Gálik Erika, igazgató  

 
VII. Záró intézkedés 

 
38. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok végrehajtásához 

szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekrıl folyamatosan tájékoztassa a testületet. 

Határidı: folyamatos  
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
 
6/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
1. a)  Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete 

tartalmazza a 2011. évi engedélyezett létszámkereteket. 
b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása 

érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy 
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részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot 
nyújt be.  

c) A közgyőlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetı 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetıségének felülvizsgálata függvényében dönt a 
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekrıl. 

2.  a) A közgyőlés a 2011. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az 
alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének változását határozza el: 

  
a.a) 

Ezüstfenyı Idısek Otthona 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

154  fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 21 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 133 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Szakápoló  9 fı 
Foglalkoztatás-szervezı 1 fı 
Gazdasági ügyintézı 2 fı 
Takarító 2 fı 
Karbantartó 1 fı 

Teljes és részmunkaidıs foglalkoztatás közötti átminısítés miatti csökkenés: 
Takarító 5 fı 
Mentálhigiénés 1 fı 
Összesen: 21fı 
 
a.b) 

„Baglyaskı” Id ısek Otthona 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

93 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 6 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 87 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Mozgásterapeuta 1 fı 
Mentálhigiénés 2 fı 
Részlegvezetı nıvér 1 fı 
Informatikus 1 fı 

Teljes és részmunkaidıs foglalkoztatás közötti átminısítés miatti csökkenés: 
Gazdasági ügyintézı 0,5 fı 
Mentálhigiénés 0,5 fı 
Összesen: 6 fı 
 
a.c) 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

133 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés:   3 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint:    130 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Orvos 1 fı 
Foglalkoztatás-szervezı 2 fı 
Fodrász (4órás) 0,5 fı 
Összesen: 3  fı 



 26 

 
a.d) 

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

87 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 7 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 80 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Főtı-portás 2 fı 
Varrónı 1 fı 
Kertész 1 fı 
Gyógypedagógiai asszisztens 1 fı 
Traktoros 1 fı 

Teljes és részmunkaidıs foglalkoztatás közötti átminısítés miatti csökkenés: 
Fejlesztı pedagógus  0,75 fı 
Adminisztrátor 0,25 fı 
Varrónı 0,25 fı 
Vasalónı 0,25 fı 
Összesen:  7 fı 
 

a.e) 
 

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

 53 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 3 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 50 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Ápoló 2 fı 
Szociális ügyintézı-letéti pénztárkezelı  1 fı 
Összesen: 3 fı 

 

a.f) 
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

123 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 7 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 116 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Gyógypedagógus 3 fı 
Napközis nevelı 1 fı 
Gyógypedagógiai asszisztens 1 fı 
Gazdasági ügyintézı 1 fı 
Kollégiumi nevelı 1 fı 
Összesen:  7 fı 
 

a.g) 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

75 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 5 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 70 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör: 
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Pedagógus 5 fı 
Összesen:  5 fı 
 

a.h) 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

194 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 21 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint:  173 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Pedagógus 5 fı 
Takarító 5 fı 
Főtı 2 fı 
Munkaügyi elıadó 1 fı 
Egyéb ügyintézı 1 fı 
Ápoló 1 fı 
Gyógypedagógiai asszisztens 1 fı 
Belsı ellenır 1 fı 
Adminisztrátor 2 fı 
Karbantartó 2 fı 
Összesen: 21 fı 
 

a.i) 
Váci Mihály Gimnázium 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

27 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 25 fı 

Teljes és részmunkaidıs foglalkoztatás közötti átminısítés miatti csökkenés: 
Pedagógus 2 fı 
Összesen: 2 fı 
 

a.j) 
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

54 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 3 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 51 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör: 
Pedagógus 1 fı 
Portás, élelmezéselszámoló 1 fı 
Állatgondozó 1 fı 
Összesen: 3 fı 
 
a.k) 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

65 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés:  4 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint:  61 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör: 
Iskolatitkár 1 fı 
Takarító 1 fı 
Pedagógus 0,9 fı 
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Kollégiumi nevelı 1 fı 
Összesen: 4 fı 
 
a.l) 

Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

126 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 5 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 121 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Nevelı 3 fı 
Hivatásos nevelıszülı 2 fı 
Összesen: 5 fı 
 
a.m.) 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

47 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés:  3 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint:  44 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Muzeológus 2 fı 
Tárlatvezetı 1 fı 
Összesen: 3 fı 
 
a.n) 

Nógrád Megyei Levéltár 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

26 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 24 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök: 
Levéltáros 1 fı 
Levéltári kezelı 1 fı 
Összesen: 2 fı 
 
a.o) 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi módosított elıirányzat 
szerint: 

28 fı 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 1 fı 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi elıirányzat szerint: 27 fı 

Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör: 
Könyvtáros 1 fı 
Összesen: 1 fı 
 

A közgyőlés utasítja az érintett intézmények vezetıit, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi elıírások betartásával tegyék meg. Határozott idıre 
foglalkoztatott közalkalmazottal betöltött álláshely megszüntetése esetén a megszőnés idıpontja 
a határozott idıre kötött munkaszerzıdés lejártát követı nap. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   érintett intézmények vezetıi 
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 b) Az önkormányzati szintő végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések 
egyidejőleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, 
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.  

 
c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az 

elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 

 
3. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési 

hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a 
legközelebbi határidıben – nyújtsa be. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
- . - 

 
Becsó Zsolt: 
Bejelenti, hogy rövid szünetet rendel el.  
 
(Szünet után)  
 
Becsó Zsolt: 
Kéri a közgyőlés tagjait, hogy a határozatképesség megállapítására jelezzék ittlétüket. Ezt követıen 
megállapítja, hogy a közgyőlés tagjai közül 11 fı van jelen, az ülés határozatképes. 
 
7. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Az elıterjesztés két rendelet-tervezetet tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a közgyőlés a megyei önkormányzat által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal elfogadta, és rendeletét 
megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
4/2011. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete 
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének módosításáról  
 
(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követıen szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet egységes szerkezetbe foglalására  
vonatkozó rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
5/2011. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete 
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének egységes szerkezetbe foglalásáról  
 
(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 

 
- . - 

 
8. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. 
rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a közgyőlés a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal 
elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
6/2011. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete 
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
9. Javaslat  

I. egyes vagyoni kérdések rendezésére [a Salgótarján, belterület 1251 hrsz-ú ingatlan 
ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérésére; a Pásztó várost 
megkerülı expressz vezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének 
megerısítésére; a somoskıújfalui határátkel ırıl leszerelt két pár sorompó  ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerısítésére; a nógrádgárdonyi 
ingatlanok elidegenítése kapcsán kikötött  foglalkoztatási elszámolás elfogadására; a 
Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, egészségház elnevezéső önkormányzati tulajdonú 
ingatlan átminısítésére, használatba adására] 

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

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentésben pontosításra került az elıterjesztésben tévesen közölt Áfa összege. Kéri, hogy a 
testület ennek figyelembevételével tárgyalja meg az elıterjesztést.  
Kérdés, észrevétel nincs. Jelzi, az elıterjesztés határozati javaslatot és rendelet-tervezetet tartalmaz, 
melyeket külön-külön bocsát szavazásra.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület a pontosított határozati javaslatot 11 igen 
szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta:  
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7/2011. (II. 17.) Kgy. határozat:  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti kötelezı feladatai ellátásának – a 
társadalom megyében lévı kulturális javainak és a történeti iratoknak a győjtése, ırzése, 
tudományos feldolgozása továbbá pedagógiai és közmővelıdési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás – biztosításához az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés 
c) pontja alapján a Salgótarján, belterület, 1251 hrsz-ú ingatlant ingyenesen a Megyei 
Önkormányzat tulajdonába kéri. 
A testület felkéri elnökét, hogy intézkedjen a vagyonkezelı Honvédelmi Minisztérium 
képviseletében eljáró jog- és hatáskörrel rendelkezı szervezet, illetve a Magyar Állam, mint 
tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. felé a kérelem elkészítésére 
és továbbítására, egyben felhatalmazza az eljárásban szükséges jognyilatkozatok aláírására. 
Határidı: folyamatos, értelemszerő  
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
2.  A Közgyőlés egyes vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésével kapcsolatosan 

hozott korábbi határozatait az alábbiak szerint „megerısíti”: 
a.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 106/2009. (XI. 26.) Kgy. határozatában 

foglaltakat, a Pásztó várost megkerülı 1215 fm hosszúságú, NÁ 200-as ún. ivóvíz expressz 
vezetéknek és tartozékainak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján történı ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
kezdeményezésérıl szóló döntését hatályban fenntartja. 
A testület felhatalmazza elnökét az ivóvíz expressz vezeték és tartozékai tulajdonba vétele 
érdekében még esetlegesen szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok aláírására. 

 
b.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 54/2008. (V. 29.) Kgy. határozata 4. pontjában 

foglaltakat, 2 db gyári tábla nélküli, Gyıri Autójavító Vállalat által gyártott S/2 típusú és 2 db 
Cardin gyártmányú, PRG 302E típusú sorompónak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján történı ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásnak a kezdeményezésérıl szóló döntését hatályban fenntartja. 
A testület felhatalmazza elnökét a 2-szer 2 db sorompó tulajdonba vétele érdekében történı 
még esetlegesen szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok aláírására. 

Határidı: 2011. február 28., illetve folyamatos 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
3.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Opinion Invest Kft., a Gárdony Projekt Kft., a 

Fınix-Med Zrt. és Nógrád Megye Önkormányzata között 2008. május 19-én létrejött 
megállapodása alapján a Közgyőlés Hivatala részére megküldött, a Gárdony Projekt Kft., és a 
Fınix-Med Zrt. által benyújtott foglalkoztatási elszámolást elfogadja.  
A testület felhatalmazza elnökét, hogy a Csitár, belterület 501/5 és 503 hrsz-ú ingatlanok 
adásvételével összefüggésben 16.500.000,- Ft + 3.300.000,- Ft áfa, összesen 19.800.000 Ft ún. 
„foglalkoztatási kedvezmény” biztosítékaként a Csitár, belterület 501/5 hrsz-ú ingatlan tulajdoni 
lapjára Nógrád Megye Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási 
törléséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidı: 2011. február 28. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
4.  A közgyőlés a Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út  56. szám alatti ingatlant az ingatlan 

besorolását és minısítését változatlanul hagyva Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete 
használatába adja. 
Felkéri elnökét az ehhez szükséges intézkedések megtételére.  
Határidı: 2011. február 28. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
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Becsó Zsolt: 
Ezt követıen szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 11 igen szavazattal 
elfogadott és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
7/2011. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete 
a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 
módosításáról  

 
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.)  
 

- . - 
 
10. Jelentés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı viziközmő rendszerek mőködési 

tapasztalatairól, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról  
Elıterjesztı: Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az alelnök úr jelezte, hogy az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen 
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta: 
 
8/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 

1.   A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nyugat-Nógrád Vízmő Kft. jelentését a „Dunai 
vízátvezetés” és mőtárgyai vízellátó rendszer mőködésérıl, üzemeltetésérıl, illetve a rendszeren 
2010. évben végzett karbantartási és felújítási munkákról jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Északmagyarországi Regionális Vízmővek ZRt. 
jelentését a Közép-Nógrádi és a Ménesvölgyi vízellátó rendszerek mőködésérıl, üzemeltetésérıl, 
illetve a rendszereken 2010. évben végzett karbantartási és felújítási munkákról jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

3. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a „Dunai vízátvezetés” és mőtárgyai vízellátó rendszeren, 
valamint a Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszereken 2011. évben végzett 
karbantartási és felújítási munkákról, az üzemeltetı Nyugat-Nógrád Vízmő Kft-t és az 
Északmagyarországi Regionális Vízmővek ZRt-t számoltassa be, ennek alapján adjon jelentést a 
közgyőlésnek.  

 Határidı: a közgyőlés 2012. februári ülése 
Felelıs: a közgyőlés elnöke 

 
- . - 

 
11. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási minıségirányítási 

programja elfogadására  
Elıterjesztı: Meló Ferenc, a humánszolgáltatási bizottság elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A tanácsnok úr jelezte, hogy az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen 
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta: 
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9/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése – a határozat melléklete szerint – elfogadja Nógrád 

Megye Önkormányzata módosított közoktatási minıségirányítási programját.  
 
2. A Közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy a dokumentumot küldje meg a megyei önkormányzat 

fenntartásában mőködı közoktatási intézmények igazgatóinak.  
 Határidı: 2011. február 28. 
 Felelıs: dr. Barta László fıjegyzı 
 
3. Jelen határozat elfogadásával egyidejőleg a 107/2009. (XI. 26.) Kgy. határozat hatályát veszti. 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
12. Tájékoztató a kinevezett- és megbízott intézményvezetık részére 2010. évre meghatározott 

prémiumfeladatok teljesítésérıl  
Javaslat az intézményvezetıi teljesítménykövetelmények meghatározására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az érintettek nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a napirendi pont nyílt ülésen történı tárgyalásához.  
Kérdés, észrevétel nincs. Jelzi, hogy az elıterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket 
külön-külön bocsát szavazásra.  
A szavazást követıen megállapítja, hogy a közgyőlés az I. sz., a kinevezett és megbízott 
intézményvezetık részére 2010. évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítésérıl szóló 
határozati javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
10/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyőlése 

1.  Dr. Bercsényi Lajos a Szent Lázár Megyei Kórház  
2.  Szvorád Andrásné a „Baglyaskı” Idısek Otthona  
3. Bereczné Kelemen Éva az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet  
4. Dr. Fehér Edit a Reménysugár Otthon  
5. Kondriczné Pontyos Ildikó a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló 

Gondozó Otthon  
6. Szepes Péter Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
7.  Koós Istvánné Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon  
8. Ember Csaba a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény  
9. Csank István Csaba a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
10. Nagy Attila a Váci Mihály Gimnázium  
11. Filkor Lajos a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium  
12. Herczegné Varga Ilona a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 

Szakközépiskola és Kollégium 
13. Fülöpné Gálik Erika a Megyei Gyermekvédelmi Központ 
14. Bratinkáné Magyar Éva a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és 

Szakszolgálati Intézet  
15. Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár 
16. Dr. Szirácsik Éva a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet  
17. Molnár Éva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet 
18. Virágh Krisztina Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete  
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fıigazgatója, igazgatója részére 2010. évre kitőzött prémiumfeladatokat az 1-18. sz. mellékletek 
szerint értékeli. A testület utasítja elnökét, hogy az értékelésrıl az intézményvezetıket értesítse, s 
tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket. 
Határidı: értelemszerően  
Felelıs: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke 

(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt:  
Ezt követıen szavazásra bocsátja a II. sz., az intézményvezetıi teljesítmények meghatározására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott és a következı 
határozatot hozta:  
 
11/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 

 
1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyőlése utasítja a Nógrád Megye Önkormányzata 

fenntartásában mőködı intézmények vezetıit, hogy munkavégzésük és feladatellátásuk során 
vegyék figyelembe a következıket:  

a) A takarékos gazdálkodás mellett törekedjenek a különbözı pályázati lehetıségek 
kihasználására, a folyamatban lévı pályázatokban meghatározott célkitőzések 
megvalósítására, a pályázatok határidıben történı elszámolására. 

b) A pályázati tevékenység során Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére 
irányuló tevékenysége során kiemelten kezelje azt a szemléletet, hogy a megvalósítás 
a szakmai munka színvonalának javítását, korszerőbb, hatékonyabb feladat ellátást 
segítse elı, maximálisan elıtérbe helyezve a költséghatékonyságot is.  

c) A szakmai munka színvonalának szinten tartásával, esetleges emelésével, az ellátottak 
és a hozzátartozók elégedettségének fokozásával törekedjen a minıségi ellátás 
megszervezésére és biztosítására. Folyamatosan keresse azokat az innovatív 
lehetıségeket, amelyekkel az intézmény költséghatékonyabban mőködtethetı. 

2. A Közgyőlés utasítja elnökét, hogy az intézményvezetı jutalmazásának, valamint a garantált 
illetményen felüli juttatásának alkalmazása, illetve mértékének meghatározása során vegye 
figyelembe az 1. pontban foglaltak teljesülését.  

 Határidı: folyamatos 
 Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
3. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy a teljesítménykövetelmények érvényesülésérıl s az ezzel 

összefüggésben tett munkáltatói intézkedésekrıl (2. pont) a testületet 2012. február 28-ig 
tájékoztassa. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs:  Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
- . - 

 
13. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési 

díjáról és megállapításának rendjérıl szóló szabályzata módosításának jóváhagyására  
Elıterjesztı: dr. Bercsényi Lajos fıigazgató 
 

Becsó Zsolt: 
A fıigazgató úr nincs jelen az ülésen, a gazdasági igazgató asszony jelezte, hogy az elıterjesztéshez 
szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen 
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:  
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12/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 
tartalommal, 2011. február 21-ei hatállyal jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes 
egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjérıl szóló szabályzata 
módosítását. 
A testület utasítja a fıigazgatót, hogy a szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át, és egységes 
szerkezetben küldje meg a fenntartó részére, továbbá gondoskodjék annak közzétételérıl. 

Határidı: 2011. február 25. 
Felelıs: dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató 
   
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
14. Tájékoztató a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról. Javaslat a 2011. 

évi ifjúságpolitikai cselekvési programra 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen 
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:  
 
13/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
2. A Közgyőlés a 2011. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot és az ifjúsági feladatok 

támogatását a határozat Melléklete szerint elfogadja. Utasítja elnökét, valamint a fıjegyzıt a 
program végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy adjanak 
tájékoztatást a Közgyőlésnek az éves program megvalósításáról. 

 Határidı: folyamatos, illetve legkésıbb a közgyőlés 2012. februári ülése 
 Felelıs: Becsó Zsolt, a megyei közgyőlés elnöke  
         dr. Barta László, megyei fıjegyzı 

           
3. A Közgyőlés a 2011. évi költségvetés 4. sz. mellékletének VIII/4. során biztosított, ifjúságpolitikai 

feladatokra elkülönített összeg felhasználásáról az alábbiak szerint határoz, egyben felhatalmazza 
elnökét, hogy az egyes feladatok aktualitása esetén – a meghatározott pénzügyi keret erejéig – 
gondoskodjon azok finanszírozásáról: 

 
 Ifjúsági feladatok támogatása összesen:   300 000 Ft 
 Határidı: értelemszerően 
 Felelıs: Becsó Zsolt, a megyei közgyőlés elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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15. Beszámoló a 2010. évi nemzetközi kapcsolatok célkitőzéseinek megvalósításáról 

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen 
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:  
 
14/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló 

beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja elnökét, hogy a megyei önkormányzat 

Európai Régiók Közgyőlésben való tagság megszüntetése iránt tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.  
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
3. A közgyőlés 26/2008 (II. 14) Kgy. határozata 2011. március 1. napjával hatályát veszti. 
 
Becsó Zsolt: 
Bejelenti, hogy a következı napirendi pontot a testület zárt ülés keretében tárgyalja meg. Megkéri a 
vendégeket, a sajtó képviselıit, fáradjanak ki az ülésterembıl. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az 
utolsó két napirendi pont tárgyalására újra nyílt ülés keretében kerül sor.  
 
(A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készült). 
 
(Zárt ülést követıen) 
 
17. Javaslat a Nógrád megyei aljegyzıi pályázat kiírására  

Elıterjesztı: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

Becsó Zsolt.  
A fıjegyzı úr jelezte, hogy az elıterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 10 igen 
szavazattal (Szandai József úr nem volt jelen a szavazásnál) elfogadott és a következı határozatot 
hozta:  
 
16/2011. (II. 17.) Kgy. határozat: 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot hirdet a Nógrád megyei aljegyzıi állás 

betöltésére. Az aljegyzı feladata a fıjegyzı helyettesítése és a fıjegyzı által meghatározott, 
valamint a közgyőlés és szervei mindenkor hatályos SZMSZ-ében és a közgyőlés hivatalának 
Ügyrendjében meghatározott vezetıi feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 

-  állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés, vagy okleveles közigazgatási 
menedzser szakképesítés, 

-  jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljes körően közigazgatási 
jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 

-  közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, 
-  magyar állampolgárság, 
-  cselekvıképesség, 
-  büntetlen elıélet. 
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Elınyt jelent: 

-  legalább 2 éves vezetıi gyakorlat. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
-  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
-  az iskolai végzettséget, képzettséget, valamint a szakvizsgát, illetve az OKV elnöksége által adott 

mentesítést igazoló okiratok közjegyzı által hitelesített másolatait, 
-  a pályázó szakmai önéletrajzát, 
-  az aljegyzıi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket, 
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul, 
-  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintı napirendi pont tárgyalása nyílt vagy zárt 

ülésen történjen, 
-  a pályázó elızetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – a 2007. évi CLII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idıben vagyonnyilatkozatot tesz. 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvényben foglaltak alapján történik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 25. nap 12.00 óra. 
Határidıben benyújtottnak kell tekinteni: legkésıbb 2011. március 25-én 12.00. óráig személyesen 
benyújtott, valamint 2011. március 25-én 12.00 óráig postán beérkezett pályázati dokumentumokat. 
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat az Ügyrendi Bizottság meghallgatja. 
A pályázat elbírálásáról – a megyei fıjegyzı javaslata alapján – a megyei közgyőlés a pályázati 
határidı lejártát követıen, a 2011. áprilisi ülésén dönt. Az állás a pályázat elbírálását követı hónap 
elsı napjától, határozatlan idıre történı kinevezéssel tölthetı be, azzal, hogy 6 hónapos próbaidı 
kerül kikötésre. 
A pályázatokat zárt borítékban „Aljegyzıi pályázat” megjelöléssel a Nógrád megyei fıjegyzıhöz 
címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) egy eredeti és egy másolati példányban lehet 

benyújtani. Felvilágosítás a 32/620-100/323-as telefonszámon kérhetı. 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

 
2.  A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv részére a megjelenést megelızı 3 munkanappal 
történı elektronikus megküldésérıl, és a megyei önkormányzat honlapján való elhelyezésérıl. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: dr. Barta László, fıjegyzı 
 

3. A testület felkéri a fıjegyzıt, hogy az aljegyzıi állásra beérkezett pályázatokat megismerve tegyen 
javaslatot a megyei aljegyzıi munkakör betöltésére. 
Határidı: a közgyőlés 2011. áprilisi ülése 
Felelıs: dr. Barta László, fıjegyzı 

 
- . - 
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18. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíj-
rendszerrıl szóló 25/2007. (VI.29.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke 

 
Becsó Zsolt.  
Az alelnök úr jelezte, hogy nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az elıterjesztést az ügyrendi 
bizottság megtárgyalta. Felkéri Tisza Attila urat, a bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet az ülésen 
elhangzottakról.  
Tisza Attila:  
A bizottság az elıterjesztést a mai napon megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.  
 
Becsó Zsolt:  
Bejelenti, hogy Palotai Szilárd ügyrendi kérdésben kér szót.  
 
Palotai Szilárd: 
Az elnök úr az elıbbi szavazást követıen 10 igen szavazatot állapított meg, holott 11-en vannak jelen 
az ülésen.  
 
Becsó Zsolt: 
A testület tagjai közül 10-en szavaztak, 5 távolmaradást jelzett a szavazógép.  
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 11 
igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
8/2011. (II. 23.) önkormányzati 

rendelete 
Nógrád Megye Önkormányzata által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíj-rendszerrıl szóló 

25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
19. Egyebek 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyőlés munkájával kapcsolatban egyéb kérdése, észrevétele? 
 
Bejelenti, hogy a következı munkaülésre április hónapban kerül sor, márciusban – az eddigi 
hagyományoknak megfelelıen – mindig ünnepi ülés volt. Azonban a költségvetési kondíciók nem 
teszik lehetıvé, hogy olyan formában kerüljön megrendezésre, mint ami az elmúlt négy évet 
jellemezte, de ez nem azt jelenti, hogy valamelyik „vidéki” ünnepséghez ne kapcsolódnának. Még 
nincs véglegesítve, hogy melyik lesz az a települési rendezvény, ami megyei önkormányzati 
megemlékezés is lesz; idıben mindenkit tájékoztatni fognak.  
 
Egyéb észrevétel nincs, megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja.  
 
 

K. m. f.  
 
 

 
 Becsó Zsolt        dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                       Nógrád megyei fıjegyzı 
     Közgyőlésének elnöke 


