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JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 2011. augusztus 9-ei
soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. 116. termében)
Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint, Szőllősiné Telek Ildikó bizottsági referens,
Mocsányi Eszter jegyzőkönyvvezető
(Az ülésen jelen vannak az aktuális napirendnél a hivatal munkatársai: dr. Barta László főjegyző, Telek
Nándorné, Kristályné Nívelt Ágota, Almádi Katalin, valamint Bereczné Kelemen Éva az Ipolypart Ápoló
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet igazgatója)
Dr. Rozgonyi József hivatalos távolléte miatt Zsiga Tamás alelnök vezeti az ülést. Köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy jelen van 4 fő, így a bizottság határozatképes.
Javaslatot tesz a napirend elfogadására. A bizottság a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta, a következők szerint:
Napirend:
1. Javaslat a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak raktározására alkalmas ingatlan
biztosítására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél (Ludányhalászi) elrendelt
soron kívüli ellenőrzés megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú
módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának
módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
.-.
1. Javaslat a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526. hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak raktározására alkalmas ingatlan
biztosítására
Kristályné Nívelt Ágota:
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyben elmondja, hogy két csoportba sorolhatók a
megoldások. Az egyik alternatíva két lehetséges ingatlant taglal, amelyek nem a megyei önkormányzat
tulajdonában vannak - ez elég nagy hátrány -, azonban fizikai távolság tekintetében megfelelőbbek
lennének.
Zsiga Tamás:
A szerkezeti problémákra is oda kell figyelni. A kollégium szárnyának teherbírására figyelemmel kell
lenni.
Kristályné Nívelt Ágota:
Elmondja, hogy a rétsági ingatlan és a Vármegyeháza statikai, műszaki állapotát sem ismerik még jól. A
salgótarjáni ingatlannál nagy előny az, hogy az önkormányzat tulajdona. Ha azonban az intézmény
működését veszik figyelembe, akkor mégis csak Balassagyarmat térségében lenne jó egy megfelelő,
végleges raktár kialakításban gondolkodni. Augusztus 12-én lesz a beérkezett ajánlatok bontása, az
eredményről a közgyűlésen elnök úr fog beszámolni.
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Zsiga Tamás:
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal támogatott.
2. Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél (Ludányhalászi) elrendelt soron
kívüli ellenőrzés megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére
dr. Barta László:
Az ellenőrzés úgy indult, hogy a Ludányhalászi intézetből közel 17 fő levelet írt a koordinációs
tanácsnok nőnek. Amikor megkapta a tanácsnok nőtől az információt megkereste az igazgató nőt és
soron kívüli igazoló jelentést kért a leírtakban foglaltakra. Az intézményvezető is kérte a soron kívüli
vizsgálat elrendelését. Időközben igazgató asszony – más információk kapcsán – belső vizsgálatokat is
elrendelt.
Sok olyan tényező volt az intézményben, ami különböző okokra vezethető vissza. Egyet kiemel: sok
előnye van annak, ha egy település befogadó egy intézményt érintően, de legalább annyi hátránya is.
Elmondja még, hogy a kompetenciákat, felelősségeket, illetve hatásköröket vezetői és munkavállalói
szinten is be kell tartani.
Rövid időn belül sort fog keríteni a többi hasonló intézményben is a gyógyszerfelhasználás
ellenőrzésére.
Zsiga Tamás:
Kérdése az, hogy a gyógyszerbeszerzést nem lehetne - az étkeztetéshez hasonlóan - egységesíteni?
dr. Barta László:
Mások a specifikációk egyes intézményeknél. Ha úgy alakul, hogy az önkormányzat további sorsa
hosszútávú, akkor érdemes lenne rá visszatérni.
Bereczné Kelemen Éva:
Elmondja, hogy tudomásul vette az ellenőrzési jelentésben foglaltakat, az intézkedési tervet elkészítették.
Zsiga Tamás:
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke
8/2011. (VIII.09.) PEB
Tárgy: az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs
Intézetnél (Ludányhalászi) elrendelt soron kívüli ellenőrzés
megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vétele
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az Ipolypart Ápoló Gondozó
Otthon és Rehabilitációs Intézetnél (Ludányhalászi) elrendelt soron kívüli ellenőrzés megállapításairól szóló
ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

2.

A bizottság utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására hozott
intézkedéseinek a végrehajtásáról a fenntartó felé 2011. október 31-ig készítsen tájékoztatót, majd ez alapján a
bizottság novemberi ülésén számoljon be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Bereczné Kelemen Éva igazgató
Salgótarján, 2011. augusztus 09.
dr. Rozgonyi József
a bizottság elnöke
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3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú
módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának
módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására
dr. Barta László:
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyben elmondja a költségvetés módosításának indokait,
egyes intézmények túlfinanszírozási igényeit, a balassagyarmati Madách Imre Kollégium konyhájának
Ellátó Szervezet általi működtetését.
Tájékoztatja a bizottságot az ÖNHIKI pályázatról, a gazdasági integrációról, valamint a kötvény
visszafizetéssel kapcsolatosan a pénzpiacon kialakult – a svájci frank árfolyam változásából eredő –
kockázatokról.
Zsiga Tamás:
Kérdése az, hogy a kötvényből mennyit használt már fel a megyei önkormányzat, illetve, hogy mi
hiúsította meg a bankváltást?
dr. Barta László:
Elmondja, hogy a tényleges elköltés kevesebb, mint a kötelezettségvállalás. Ami most szabad az kb. 200300 millió forint. A többsége le van kötve.
A közbeszerzési eljárással kapcsolatosan elmondja, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. visszalépett. Vizsgálják
azt, hogy jogi tényezők akadályozzák-e azt, hogy egy féléves szerződés-hosszabbítás valósuljon meg.
Zsiga Tamás:
További kérdés, észrevétel nincs.
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az I. sz. rendelet-tervezetet 3 igen, 0 nem, 1
tartózkodással; a II. sz. rendelet-tervezetet 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodással; a III. sz. rendelettervezetet 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodással; a határozati javaslatot 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
nem támogatta.

K.m.f.

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Zsiga Tamás
a bizottság alelnöke

