35/2005. (IV.21.) Kgy.

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott
határozatok végrehajtásáról, a két ülés
között történt
főbb eseményekről,
átruházott hatáskörben hozott döntésekről
és
a
közgyűlés
ülésére
készült
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági
véleményekről, javaslatokról

HATÁROZATA

1. A közgyűlés az elmúlt ülésén hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb
eseményekről szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.

2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott - jogerőre emelkedett önkormányzati hatósági döntéseiről szóló beszámolóját a csatolt 1. sz. melléklet szerint tudomásul
veszi.

3. A közgyűlés a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntéseit a testület a 2-5. sz. mellékletek szerint tudomásul veszi.

4. A testület az egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a 6. sz. melléklet
szerint tudomásul veszi.

5. A közgyűlés a szociális bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a 7. sz. melléklet szerint
tudomásul veszi.

6. A testület a közbeszerzési bíráló bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit a 8-11. sz.
mellékletek szerint tudomásul veszi.

7. A közgyűlés a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság átruházott hatáskörben
hozott döntéseit a 12-15. sz. mellékletek szerint tudomásul veszi.

8. A közgyűlés az ügyrendi és jogi bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a 16. sz.
melléklet szerint tudomásul veszi.

9. A közgyűlés a 124/2004. (XII. 16.) Kgy. határozat mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
 az április 21-ei ülés napirendjéről az alábbi napirendeket leveszi:
6. b) Javaslat a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. üzletrész értékesítési lehetősége és feltételrendszere
megvizsgálására
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
dr. Balázs Ottó alelnök
Az előterjesztést megtárgyalja: a gazdasági és költségvetési bizottság
8. Javaslat a 2004. évi közbeszerzési eljárásokról készült statisztikai összegzés jóváhagyására
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: a közbeszerzési bíráló bizottság
10. Tájékoztató a szécsényi országgyűlés 300. évfordulójára tiszteletére rendezett Nógrád megyei
programok szervezésének aktuális feladatairól
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: az idegenforgalmi, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság
 az április 21-ei ülésére az alábbi napirendeket felveszi:
4. Javaslat egyes bizottságok külső bizottsági tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: a gazdasági és költségvetési, ügyrendi és jogi bizottság
6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetésének módosítására (I. sz.
módosítás)
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: a gazdasági és költségvetési, ügyrendi és jogi bizottság
8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának
meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: a gazdasági és költségvetési, ügyrendi és jogi, pénzügyi ellenőrző
bizottság
9. Javaslat egyes rendeletek módosítására (a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, a Váci Mihály
Gimnázium, valamint a Ludányhalászi Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet alapító
okiratának módosítása, Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben
fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 26/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet
módosítása)
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: ügyrendi és jogi, szociális, közoktatási, művelődési és
műemlékvédelmi, gazdasági és költségvetési bizottság
10. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére (az MSZMP pártarchívum elhelyezését szolgáló
ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről szóló 86/2001. (XI. 29.) Kgy.
határozat 3.a) pontjának hatályon kívül helyezése, új határozat elfogadása; a Salgótarján belterület
1251 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba igénylésével kapcsolatos 102/2004. (XI. 25.) Kgy.
határozat 15. pontjának módosítása)
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, pénzügyi ellenőrző bizottság
12. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata számlavezető pénzintézete megbízásának
meghosszabbítására
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, valamint pénzügyi ellenőrző bizottság
13. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről. Javaslat a további
feladatokra
Előterjesztő: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató
Az előterjesztést megtárgyalja: egészségügyi, gazdasági és költségvetési, pénzügyi ellenőrző
bizottság
14. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata belső ellenőrzési szabályzatára
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző
Az előterjesztést megtárgyalja: pénzügyi ellenőrző bizottság
15. Javaslat a Nyugat-nógrádi térségi vízellátó rendszer tovább üzemeltetésére
Előterjesztő: dr. Balázs Ottó alelnök
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, területfejlesztési és EU integrációs
bizottság
18. Beszámoló a Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő egyes intézményekben
végzett közös beszerzések tapasztalatairól, javaslat a további feladatokra
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző
Dobor István igazgató

Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, közbeszerzési bíráló, pénzügyi
ellenőrző bizottság
19. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási
ösztöndíjpályázat feltételeinek meghatározására
Előterjesztő: Kovács Gábor tanácsnok
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, közoktatási, művelődési és
műemlékvédelmi bizottság
Zárt ülés keretében:
23. Javaslat személyi térítési díj megállapításával szemben beadott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: szociális bizottság
 a május 26-ai napirendjéről leveszi:
4. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről. Javaslat a további
feladatokra
Előterjesztő: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató
Az előterjesztést megtárgyalja: egészségügyi, gazdasági és költségvetési, pénzügyi ellenőrző
bizottság


a május 26-ai napirendjére felveszi:

7. Javaslat az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat) által
biztosított gyermekétkeztetés leggazdaságosabb ellátásának módjára
Előterjesztő: Koós Istvánné igazgató
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, közoktatási, művelődési és
műemlékvédelmi, szociális bizottság
8. Javaslat a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet által ellátott turisztikai
feladatok ellátásának módjára
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, közoktatási, művelődési és
műemlékvédelmi, idegenforgalmi, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság
9. Javaslat a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó megyei önkormányzati fenntartásban lévő
nevelési-oktatási intézmények átszervezésére
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, közoktatási, művelődési és
műemlékvédelmi, szociális bizottság
10. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.
29.) Kgy. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
11. A megszüntetett Nógrád Megyei Sportigazgatóság igazgatójának 2005. március 31-ai
fordulónappal, a hatályos jogszabályok által előírt – az éves költségvetési beszámolónak
megfelelő adattartalommal leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott - beszámolója
Előterjesztő: Répássy László
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési bizottság
 a június 23-ai ülés napirendjéről leveszi:

6. Jelentés az Ápoló, Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) rekonstrukciója
teljes befejezéséről
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, közbeszerzési bíráló, szociális
bizottság


a június 23-ai ülés napirendjére felveszi:

7. Beszámoló a testület 5/2005. (II. 17.) Kgy. határozat V.1. pontja alapján a Nógrád megyei
települések önkormányzataival folytatott egyeztetésekről
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési bizottság


a szeptember 29-ei ülés napirendjéről leveszi:

3. Javaslat Nógrád megye területrendezési terve elfogadására
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: területfejlesztési és EU
mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság


idegenforgalmi,

integrációs,

idegenforgalmi,

a november 24-ei ülés napirendjére felveszi:

7. Javaslat Nógrád megye területrendezési terve elfogadására
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: területfejlesztési és EU
mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság


integrációs,

a december 15-ei ülés napirendjére felveszi:

9. Jelentés az Ápoló, Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) rekonstrukciója
teljes befejezéséről
Előterjesztő: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági és költségvetési, közbeszerzési bíráló, szociális
bizottság
10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a szátoki Százszorszép Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekotthon, Szátok Kossuth út 70. szám alatti ingatlanán történő lakóotthon
kialakítását.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a beruházáshoz
kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A közgyűlés a pályázathoz
szükséges saját erőt Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi költségvetése 4. sz. melléklete
III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Mizserfa,
Május 1. u. 82. sz. alatti) telephelyének rekonstrukcióját.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a beruházáshoz
kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A közgyűlés a pályázathoz
szükséges saját erőt Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi költségvetése 4. sz. melléklete
III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

12. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a pásztói Óvoda Általános Iskola,
Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban (Pásztó, Fő u. 138.) a
gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára új lakóegység építését, valamint a
szükséges forrás megteremtésére irányuló pályázat benyújtását az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz.
Utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A
közgyűlés a pályázathoz szükséges saját forrást Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi
költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja.
Határidő: 2005. április 22.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a pályázat eredményének függvényében intézkedjen a
pásztói Óvoda Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon gyermekvédelmi szakmai egysége lakóegységeinek, férőhelyeinek változására irányuló alapító okirata módosítása előkészítéséről.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
13. A közgyűlés a Megyeháza épülete elektromos rekonstrukciójának I. üteme tárgyú pályázatában
szereplő tervezői költségbecsléshez képest kedvezőbb vállalkozási díjakkal megkötött
szerződésekre való tekintettel, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács területi kiegyenlítést
szolgáló keretének támogatásából 3.055 e Ft-ról lemond.
Utasítja elnökét, hogy a lemondáshoz kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2005. április 22.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
14. a) Nógrád Megye Önkormányzata részt vesz az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt - az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt
nagykorúvá válásuk miatt kikerült - fiatal felnőttek lakáshoz juttatásának támogatására irányuló
pályázaton. A pályázati saját erőt a költségvetés 4. sz. mellékletének III/6. során lévő
önkormányzati pályázatok saját erős része keret terhére biztosítja.
A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtására.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
b) A testület utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy a pályázati felhívást a
lehetséges igénylőkhöz juttassa el. A beérkezett kérelmek összesítése után - a pályázati felhívásnak
a tárca hivatalos lapjában történő megjelenését követő 30 napon belül – a javasolt sorrenddel
nyújtsa be a közgyűlés elnökének.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Fekete Zsolt igazgató
c) A közgyűlés a támogatások sorrendjének és mértékének megállapítására bíráló bizottságot hoz
létre az alábbi összetételben:
elnöke: Demus Iván tanácsnok, a közgyűlés szociális bizottságának elnöke
tagjai: - Almádi Katalin vezető főtanácsos, gyermekvédelmi szakreferens
- Szabolcsiné Csábi Margit, a megyei gyámhivatal szakellátási szakreferense
- Fekete Zsolt, a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója
- Nagycsaládosok Országos Egyesületének megyei képviselője
A testület utasítja elnökét, hogy a bizottság tagjait a munkában való részvételre kérje fel.
Határidő: 2005. május 15.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
15. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2004. (VI. 17.) Kgy. határozat 2. pontjának
határidejét az alábbiak szerint módosítja:

”Határidő: A feltételek kialakítását
követően, legkésőbb 2005. október 31.”

és

a

befogadó

otthon

működési

engedélyezését

b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 66/2004. (VI. 17.) Kgy. határozat 4., illetve 5.,
pontja helyébe az alábbi 4., 5. pont lép:
”4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedéseket a befogadó otthon kialakításához
szükséges fedezet pályázati forrásokból történő biztosítása érdekében. A pályázathoz szükséges
önrész a költségvetés 4. sz. melléklet 8. „Önkormányzati pályázatok saját erős része” cím alatt
rendelkezésre áll.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

5. A közgyűlés utasítja a Nógrád megyei főjegyzőt, tegyen javaslatot az érintett intézmény
alapító okiratának módosítására, illetve intézkedjen a befogadó otthon működési
engedélyének megkérése ügyében.
Határidő: 2005. szeptember 30.
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző”
16. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5.300.876 Ft értékben vásárolt Opel Vivaro
SWB Combi 1,9 D tip. gépjárművet 2005. február 3-ai időponttal a Reménysugár Otthon
(Balassagyarmat) használatába adja. Utasítja elnökét, hogy intézkedjen a főkönyvi nyilvántartások
szükséges átvezetésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
17. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a 12 férőhelyes befogadó otthon
kialakítását a Megyei Gyermekvédelmi Központ Ruhagyári úti épületében.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a beruházáshoz
kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A közgyűlés a pályázathoz
szükséges saját forrást Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi költségvetése 4. sz. melléklete
III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja.
Határidő: 2005. május 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
18. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
üvegtető felújításának II. ütemét.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a beruházáshoz
kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A közgyűlés a pályázathoz
szükséges saját forrást Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi költségvetése 4. sz. melléklete
III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja.
Határidő: 2005. május 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
19. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2005. (II.17.) Kgy. határozata 1.b) és c)
pontjait a következőképpen módosítja:
„b) A Diósjenő külterület 0128 hrsz-ú, 8 ha 0022 m2 területű, szántó, gyep megnevezésű
ingatlanra 7.400.000,- Ft-os; 0129 hrsz-ú, 1286 m2 területű, vízmű megnevezésű
ingatlanra 650.000,- Ft-os; 0137 hrsz-ú, 8 ha 9385 m2 területű, szántó megnevezésű
ingatlanra 8.150.000,- Ft összegű, Józan Menyhért Alsónémedi, Orgona út 14. szám
alatti lakos által tett vételi ajánlatot fogadja el.
c) A Diósjenő külterület 0130/1 hrsz-ú, 1 ha 1900 m2 területű, vízmosás megnevezésű
ingatlanra 700.000,- Ft-os; 0133/5 hrsz-ú, 8 ha 725 m2 területű, gyep megnevezésű

ingatlanra 7.200.000,- Ft-os; 0134 hrsz-ú, 5682 m2 területű, vízmosás megnevezésű
ingatlanra 200.000,- Ft összegű, Dombóvári Dénes Nógrád, Ady Endre út 35. szám
alatti lakos által tett vételi ajánlatot fogadja el.”
b) A közgyűlés a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított
elővásárlási jog alapján a Diósjenő külterület 0128, 0129, 0130/1, 0133/5 és 0134 hrsz-ú
ingatlan – mint előrébb álló jogosultnak – Lukács Józsefnek, továbbá a 0137 hrsz-ú ingatlan –
mint azonos jogállásúak közül választott jogosultnak – Dombóvári Dénesnek történő
elidegenítését tudomásul veszi.
20. A közgyűlés a 6/2005. (II. 17.) Kgy. határozatának II/2/c. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – az intézményvezetők bevonásával – mérje fel az
intézményekben az egyes üzemeltetési feladatok (takarítás, konyha, portaszolgálat, stb.) más
formában történő ellátásának lehetőségét, figyelembe véve a költség- és létszám-racionalizálás
elsődlegességét. A testület májusi ülésén, igény szerint intézményenként tegyen konkrét javaslatot
az egyes feladatok piaci alapon történő ellátásának módjára. Határidő: a közgyűlés 2005. májusi
ülése. Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke, intézményvezetők”.
21. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a „Palóc Út” tematikus turisztikai út
bevezető marketing-kampányának megvalósítását.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a fenti célhoz
kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A közgyűlés a pályázathoz
szükséges saját erőt Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi költségvetése 4. sz. melléklete
III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
22. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a „Nógrád Vár Rád” megyei szintű
arculatformálást elősegítő marketing akció 2005. évi feladatainak megvalósítását.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a fenti célhoz
kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A közgyűlés a pályázathoz
szükséges saját erőt Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi költségvetése 4. sz. melléklete
III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

1. sz. melléklet
Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre
emelkedett hatósági döntéseiről

2005. március hónapban
Sorszá
m
1.

Határozat
száma

A személyi térítési díj
fizetésére kötelezett neve

138/2005.

Czikora Gézáné

2.

139/2005.

László Ambrusné

3.

140/2005.

Lorencz Arnoldné

4.

141/2005.

Nagy Andrásné

5.

142/2005.

Ruzsányi Jánosné

6.

143/2005.

Polaneczky Istvánné

7.

144/2005.

Szőllős Irén

8.

145/2005.

Tóth Jánosné

9.

146/2005.

Verebélyi Gyuláné

10.

147/2005.

Vincze Erzsébet

11.

175/2005.

Szendrey Gyula

12.

214/2005.

Bakóczi Gergely

13.

217/2005.

Bangó Vilmos

14.

218/2005.

Bangó István

15.

219/2005.

Berndt József

16.

220/2005.

Bronner Zoltán

17.

221/2005.

Bartus Bertalanné

18.

222/2005.

Czene Zoltánné

19.

223/2005.

Csonka Pálné

Ellátó intézmény
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
salgótarjáni telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye

20.

225/2005.

Domonkos Ferencné

21.

226/2005.

Fekete Gyuláné

22.

227/2005.

Fodor Andrásné

23.

228/2005.

Földi Andrásné

24.

229/2005.

Gaál Sándorné

25.

230/2005.

Kerekes Józsefné

26.

231/2005.

Sáfár Angyél

27.

232/2005.

Surányi Pálné

28.

233/2005.

Garami Józsefné

29.

234/2005.

Garamszegi Gézáné

30.

235/2005.

Horváth Matild

31.

236/2005.

Kelemen István

32.

237/2005.

Orosz F. Istvánné

33.

238/2005.

Radics Gyula

34.

239/2005.

Szabados Ferenc

35.

240/2005.

Szeberényi Istvánné

36.

241/2005.

Újj Julianna

37.

248/2005.

Varga András

38.

249/2005.

Zalán Józsefné

39.

250/2005.

Ballai Tibor

40.

251/2005.

Molnár Ferenc

41.

252/2005.

Godó Lászlóné

42.

253/2005.

Juhász László

43.

254/2005.

Újházi Barnáné

44.

255/2005.

Szabados Sándorné

Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye

45.

256/2005.

Halász Jánosné

46.

257/2005.

Józsa Ferenc

47.

258/2005.

Szabó István

48.

262/2005.

Bozsó Antal

49.

263/2005.

Csapó Béla

50.

264/2005.

Csemer István

51.

265/2005.

Csuberda Ferenc

52.

266/2005.

Dian Györgyné

53.

267/2005.

Fekete László

54.

268/2005.

Gagyi Lajosné

55.

269/2005.

Hegedűs Pálné

56.

270/2005.

57.

271/2005.

Horváthné
Gedővári Magdolna
Huber Lászlóné

58.

272/2005.

Jónás Sándor

59.

273/2005.

Kazareczky Antal

60.

274/2005.

Kodák Vilmos

61.

275/2005.

Lipták Nándor

62.

276/2005.

Oláh Bertalan

63.

277/2005.

Oláh Tibor

64.

278/2005.

Szomor Sándorné

65.

289/2005.

Lágymányosi Zoltán

66.

290/2005.

Vincze Józsefné

67.

291/2005.

Bicskei Máté

68.

292/2005.

Zagyvai Sándor

69.

293/2005.

Otott Hajnalka

Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

70.

294/2005.

Rados János

71.

295/2005.

Menczel József

72.

296/2005.

Petrezsely János

73.

318/2005.

Szirmai Gábor

74.

345/2005.

Balázs Klára

75.

346/2005.

Somoskői Pálné

76.

349/2005.

Harka Jenőné

77.

350/2005.

Cservölgyi Donát

78.

351/2005.

Csonka Ilona

79.

352/2005.

Bangó Gézáné

80.

391/2005.

Molnár József

81.

392/2005.

Kaszás Józsefné

82.

393/2005.

Pozsár Istvánné

83.

394/2005.

Bartus Sándor

84.

395/2005.

Pincze Mária

85.

396/2005.

Molnár István

86.

397/2005.

Pusuma Zsuzsanna

87.

398/2005.

Kurcsik József

88.

399/2005.

Rácz Vilmos

89.

400/2005.

Percze Jánosné

90.

401/2005.

Harangozó Gábor

91.

402/2005.

György Ferencné

92.

403/2005.

Obetkó Etelka

93.

404/2005.

Lehoczki Erzsébet

94.

405/2005.

Gram Ferencné

Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

95.

406/2005.

Kelemen Margit

96.

408/2005.

Pék Sándor

97.

409/2005.

Kereszturi Istvánné

98.

411/2005.

Brhlik Mária

99.

412/2005.

Medvegy Mihály

100.

413/2005.

Demény Istvánné

101.

414/2005.

Gyarmati József

102.

415/2005.

Varga Zoltán

103.

416/2005.

Dobrovolni József

104.

418/2005.

Steiner Dóra

105.

419/2005.

Molnár János

106.

420/2005.

Jakab Éva

107.

421/2005.

Gagyi Viktória

108.

422/2005.

Szalatnyai József

109.

423/2005.

Tóth Lászlóné

110.

505/2005.

Porubszki Margit

111.

510/2005.

Horti Erzsébet

112.

511/2005.

Jambrich Pál

113.

512/2005.

Rakonczai Nándor

Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
8/2005. (III. 24.) Műv. Biz.

Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi
Szervezet 2004. évi beszámolójának és
2005. évi munkatervének jóváhagyásáról

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet
4. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és
jóváhagyta a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 2004. évi munkájáról készült
beszámolót, valamint 2005. évi munkatervét.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2005. március 24.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet – dr. Kovács Anna igazgató, székhelyén
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
9/2005. (III. 24.) Műv. Biz.

Tárgy: a Nógrád Megyei Közművelődési
és Turisztikai Intézet 2004. évi
beszámolójának
és
2005.
évi
munkatervének jóváhagyásáról

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet
4. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és
jóváhagyta a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet 2004. évi munkájáról
készült beszámolót, valamint 2005. évi munkatervét.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2005. március 24.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet – Tóth Csaba igazgató, székhelyén
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
10/2005. (III. 24.) Műv. Biz.

Tárgy: a Nógrád Megyei Levéltár 2004.
évi beszámolójának és 2005. évi
munkatervének jóváhagyásáról

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet
4. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és
jóváhagyta a Nógrád Megyei Levéltár 2004. évi munkájáról készült beszámolót, valamint
2005. évi munkatervét.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2005. március 24.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Nógrád Megyei Levéltár – Tyekvicska Árpád igazgató, székhelyén
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
11/2005. (III. 24.) Műv. Biz.

Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár,
és a Palócföld című folyóirat 2004. évi
beszámolójának
és
2005.
évi
munkatervének jóváhagyásáról

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet
4. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és
jóváhagyta
a) a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2004. évi munkájáról készült beszámolót,
valamint 2005. évi munkatervét,
b) a Palócföld című folyóirat szerkesztőségének 2004. évi munkájáról készült
beszámolót, valamint 2005. évi munkatervét.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét és a Palócföld
főszerkesztőjét tájékoztassa.
Határidő: 2005. március 31.
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2005. március 24.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Bódi Györgyné dr. igazgató, székhelyén
3. Palócföld főszerkesztője – dr. Praznovszky Mihály főszerkesztő, székhelyén
4. Irattár

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 2/2005. (III. 21.) EB.

Tárgy:A Megyei Tüdőgyógyintézet Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása,
egységes szerkezetben történő jóváhagyása

H AT Á R O Z ATA

1. Az Egészségügyi Bizottság, a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/a melléklet 2.
b) pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben - a Megyei Tüdőgyógyintézet
Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben 2005. március 22-ei hatállyal a
melléklet szerint jóváhagyja.
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről a Megyei Tüdőgyógyintézet igazgatóját
tájékoztassa.
Határidő: 2005. március 25.
Felelős: dr. Balga József, a bizottság elnöke
3. A bizottság utasítja a Megyei Tüdőgyógyintézet igazgatóját, hogy az intézmény
szabályzatait tekintse át, és az alapító okiratban nevesített feladatokhoz, illetve az SZMSZ
szerinti struktúrához igazodóan módosítsa, vagy szükség szerint a hiányzó szabályzatokat,
belső utasításokat készítse el.
Határidő: 2005. március 31.
Felelős: dr. Póczi Magdolna igazgató
Salgótarján, 2005. március 21.
dr. Balga József
A határozatot kapják:
1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Szociális Bizottsága
4/2005. (III. 18.) SZB. szám

Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata által készített
szociális
szolgáltatástervezési
koncepció véleményezése

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális Bizottsága megtárgyalta
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját.
Megállapítja, hogy összhangban van a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadott Nógrád megye szociális
szolgáltatástervezési koncepciójával.
Megállapítja továbbá, hogy a koncepció nem készült el a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvényt (Szt.) módosító 2001. évi LXXIX. törvény 58. §. (9)
bekezdésében megfogalmazott határidőre.
A benyújtott koncepció erénye, hogy hangsúlyt fektet a városkörnyéki településekkel, térségi
társulás formájában történő együttműködésre.
2. A Szociális Bizottság a koncepció kiegészítését javasolja az alábbiakkal:
 szükséges lenne a szociális szolgáltatások iránti igények pontos megismerése
érdekében átfogó lakossági szükséglet felmérése,
 megfontolandó pszichiátriai betegek részére átmeneti otthon vagy tartós bentlakásos
intézmény (20-30 férőhely) kialakítása, valamint szenvedélybetegek átmeneti
ellátásának megszervezése,
 célszerű lenne megvizsgálni az Szt. által - a megyei jogú város kötelező feladataként –
megfogalmazott, a várakozók magas számára való tekintettel rászorultsági alapon
működő idősek tartós bentlakásos intézménye kialakításának lehetőségét,
 törvényi kötelezettségből adódóan gondolja át az önkormányzat a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatás megszervezését,
 a gyermekvédelmi szakellátást érintően szükséges lenne kiegészíteni a koncepciót az
otthont nyújtó ellátások és az utógondozói ellátás feladatkörével is,
 a bizottság a források bővítése érdekében ajánlja (elsősorban uniós) pályázati
lehetőségek mind szélesebb körű kihasználását.

3. A Bizottság az előzetes vélemény kiadásáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 92. § (8) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. f) pontja
alapján döntött.

4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármesterét.
Határidő: 2005. március 21.
Felelős: Demus Iván, a bizottság elnöke
Salgótarján, 2005. március 18.
Demus Iván s. k.
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Puszta Béla polgármester – Salgótarján
3. Irattár

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2/2005. (II. 12.) B.B. számú határozata
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósítására
irányuló nyílt közbeszerzési eljáráson belül közbenső intézkedés megtételéről
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága
megállapítja, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének
megvalósítására a KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Rt. (1106 Budapest, Jászberényi út
24-36.) által adott ajánlat számítási hibát tartalmaz, melynek javítását a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 84. §-a alapján elvégzi. Ajánlattevő ajánlati ára eszerint
bruttó 2.513.740.353,- Ft.
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a számítási hiba javításáról haladéktalanul,
írásban tájékoztassa mindkét ajánlattevőt.
Határidő: azonnal
Felelős : Molnár Katalin tanácsnok
Dr. Barta László főjegyző
Salgótarján, 2005. április 12.
Molnár Katalin
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
2.) ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3.) Irattár.

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 3/2005. (II.12.) B.B. számú határozata
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósítására
irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről
1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a Szent
Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósítására irányuló nyílt
közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
2) A bizottság a mellékelt „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű
dokumentumnak megfelelően az eljárás nyertesévé a KIPSZER Fővállalkozási és Tervező
Rt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) bruttó 2.513.740.353,- Ft-os ajánlatát
nyilvánítja.
A második
legkedvezőbb ajánlatnak a MAGYAR ÉPÍTŐ Rt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.)
bruttó 2.669. 000.000,- Ft-os ajánlatát minősíti.
3) A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét – a 2) pontban foglalt összegezés
szerint – nyilvánosan hirdesse ki, és a megyei főjegyző bevonásával gondoskodjon annak
ajánlattevők részére történő megküldéséről, illetve az eljárás eredményéről szóló
tájékoztatónak a Közbeszerzési Értesítő számára történő feladásáról.
Határidő: - 2005. április 18., 14,00 óra
- a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetés céljából legkésőbb: 2005. április 25.
-

az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelentetés céljából legkésőbb:
2005. május 12.

Felelős:

Molnár Katalin tanácsnok és
Dr. Barta László megyei főjegyző

4) A bizottság felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a vállalkozási szerződést a nyertes
ajánlattevővel kösse meg.
Határidő: 2005. május 5., 10,00 óra
Felelős: Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 12.
Molnár Katalin
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
2.) ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3.) Irattár.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukciójának záró üteme – bővítés, átalakítás, felújítás, kiviteli tervkészítés, az
ezzel összefüggésben esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzése, valamint az
orvos-technikai berendezések telepítésével és üzembehelyezésével kapcsolatos
generálfeladatok – megvalósítására vonatkozó Generál-vállalkozási szerződés.
3. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: d)* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): 2.513.740.353 Ft
5. A benyújtott ajánlatok száma: 2 (kettő)
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont –
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:

Az elbírálás részszempontjai

1. Ajánlat bruttó vállalási ára (Ft)
2. Korábbi teljesítési véghatáridő (nap)
3. Késedelmi kötbér mértéke véghatáridőre vonatkoztatva (Ft/nap)
4. Késedelmi kötbér mértéke részhatáridőre vonatkoztatva (Ft/nap)
a) Rendelőintézet
b) „E” jelű épület
5. Megvalósulási bankgarancia
mértéke (Ft)
6. Jóteljesítési bankgarancia
mértéke (Ft)

Ajánlattevők
KIPSZER
MAGYAR ÉPÍTŐ Rt.
Fővállalkozási és
1149 Budapest,
Tervező Rt.
Pillangó u. 28.
1106 Budapest,
Jászberényi út 24-36.
2.513.740.353
2.669.000.000
214
170
3.000.000

3.000.000

5.698.063
9.020.507

5.478.006
10.181.420

499.954.070

533.800.000

249.977.035

266.900.000

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:
Az elbírálás részszempontjai

1.
(Ft)
2.

A részAz ajánlattevő neve:
szemponto KIPSZER Rt.
k
súlyszámai
Értékelés Értékelés
i
i
pontszám pontszám
és
súlyszám
szorzata
Ajánlat bruttó vállalási ára
10
10
100

Korábbi
teljesítési
véghatáridő
(nap)
3. Késedelmi kötbér mértéke
véghatáridőre
vonatkoztatva (Ft/nap)
4. Késedelmi kötbér mértéke
részhatáridőre vonatkoztatva
(Ft/nap)
a) Rendelőintézet
b) „E” jelű épület
5. Megvalósulási bankgarancia
mértéke (Ft)
6. Jóteljesítési bankgarancia
mértéke (Ft)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként

Az ajánlattevő neve:
MAGYAR ÉPÍTŐ Rt.
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata
1

10

6

10

60

1

6

5

10

50

10

50

5

10

50

1

5

5
4

1
1

5
4

10
10

50
40

4

1

4

10

40

273

201

c)** A táblázatban szereplő értékelési pontszámok indokolása:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont
esetében 1 és 10. Az értékelés módszere: A legkedvezőbb ajánlati elem a
maximális pontszámot kapja, a többi pedig a legkedvezőbb ajánlati elemhez
arányosan viszonyítva kap kevesebbet az alábbi képlet alapján:
P vizsgált = P max. – (P max. – P min.) x (A vizsgált – A legkedvezőbb)
(A legkedvezőtlenebb – A legkedvezőbb)
P: pontszám

A: ajánlati érték

Mivel összesen 2 (érvényes) ajánlat érkezett, az ajánlati elemek értékelési pontszáma
vagy 10 (legkedvezőbb) vagy 1 (legkedvezőtlenebb) volt.
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Rt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.
Az ellenszolgáltatás összege: 2.513.740.353 Ft.
A részszempontokra adott súlyozott értékelési pontszámok összege magasan
meghaladja a másik ajánlattevő azonos tartalmú adatát.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
MAGYAR ÉPÍTŐ Rt. 1149 Budapest, Pillangó u. 28.
Az ellenszolgáltatás összege: 2.669.000.000 Ft.
Ajánlati ára ajánlattevő számára az ajánlati felhívás II. 2.1) pontjában kikötött eltérés
esetleges figyelembe vételével elfogadható.
9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: 10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt
követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:
Tervezés; mélyépítési, szigetelési, bádogos munkák; gyengeáramú rendszerek;
felvonó-, vízgépészeti szerelés; konyhatechnológiai, belsőépítészeti munkák;
épületfelügyelet; strukturált hálózatok szerelése.
11. Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: 12.* Egyéb információk: 13.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
2004/S 136-116170; 15/07/2004.
K.É. – 5707/2004; 2004.07.23.
14.* Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és
közzétételének napja:
2005/S-6-005111; 08/01/2005., illetve a kiegészítése 28/01/2005.
K.É. – 12423/2004; 2005.01.19., illetve a helyesbítése K. É. – 0840/2005; 2005.01.28.
15. Az eredményhirdetés időpontja: 2005.04.18. 14 óra
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2005.04.12.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében
legelőnyösebb ajánlatot választja ki.

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 4/2005. (II.12.) B.B. számú határozata
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata II. fejezetének 1.1. és 1.3.
pontjaiból eredő feladatok végrehajtásáról
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága úgy
dönt, hogy a 2005. évre tervezett, a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó, de a
vonatkozó közösségi értékhatárokat el nem érő árubeszerzések és szolgáltatások
megrendeléseire vonatkozóan előzetes összesített tájékoztatót nem készít.
2. A bizottság megállapítja, hogy nem áll fenn kötelezettsége azon előzetes összesített
tájékoztatók elkészítésére, mely árubeszerzések és szolgáltatások tekintetében a Kbt. 42. §
(1) bekezdés a) és b) pontja rendelkezik.
3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a továbbiakban is kísérje fokozott figyelemmel a
közbeszerzési szabályzatból eredő feladatok teljesítését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok

Salgótarján, 2005. április 12.

Molnár Katalin
a bizottság elnöke

Erről értesülnek:
1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
2.) Irattár.

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 5/2005. (II. 12.) B.B. számú határozata
Nógrád megye területrendezési terve elkészítésére kötött tervezési szerződés
módosításáról
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a közgyűlés és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet alapján
biztosított jogkörében a VÁTI Kht-vel Nógrád megye Területrendezési Terve elkészítésére kötött
tervezési szerződés 2005. augusztus 15-ei részhatáridejét a javaslattevő fázis dokumentálására,
valamint a végleges dokumentáció leszállításának határidejét és a munkafázisok teljesítéséhez
kapcsolódó pénzügyi ütemezést az alábbiak szerint indítványozza módosítani:
a) - a javaslattevő munkafázis tervdokumentációjának és az elfogadási fázis rendelet- és
határozattervezetének dokumentálása (3 pld. hagyományos és 1 pld. CD átadásával):
2005. július 25.

-

az elfogadási fázis közgyűlési előterjesztésre alkalmas dokumentálása a miniszter
állásfoglalásának megküldését követő 20. munkanap, de legkésőbb 2005. október 31.
végleges dokumentáció leszállítása a közgyűlés által történt elfogadást követő 15 nap.

b) Az a) pontban rögzített munkafázisok és részhatáridők teljesítése esetén az alábbi rész- és
végszámlák
nyújthatók be:
Tervezési díj Ft
(bruttó)
2. sz. részszámla
3. sz. részszámla
Végszámla
2.

8.250.000
2.000.000
1.500.000

A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az 1. pontban foglalt tartalmú a II. sz. tervezési
szerződésmódosítást írja alá.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. április 12.
Molnár Katalin
a bizottság elnöke
A határozatot kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. – Székhelyén
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
12/2005. (IV. 12.) Műv. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása Terény
község
közoktatási
feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
fejlesztési tervéről

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy Terény Községi Önkormányzat
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve
összhangban van a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 82/2001. (XI. 29.)
Kgy. számú határozattal elfogadott Nógrád megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével.
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, valamint a Terény Községi
Önkormányzat és a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terv összhangjának vizsgálata alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Terény és Szanda községek
körjegyzőjét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. április 20.

Salgótarján, 2005. április 12.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Dr. Szlobodnyik András – Terény és Szanda községek körjegyzője
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
13/2005. (IV. 12.) Műv. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a Lorántffy
Zsuzsanna Kollégium és a Váci Mihály
Gimnázium feladatának bővítéséről

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium és a
Váci Mihály Gimnázium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjába történő bekapcsolódása összhangban van Nógrád megye közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével. Az új feladat
ellátásához szükséges speciális feltételek teljes egészében megteremthetők, a programban
résztvevő tanulók után igényelhető emelt normatíva terhére.
Utasítja az intézmények vezetőit a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gecse Gabriella igazgató, Oravecz László igazgató
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85. § (5) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, valamint a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott
Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
terve összhangjának vizsgálata alapján döntött.
3.

A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, valamint az intézményvezetőket.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. április 13.

Salgótarján, 2005. április 12.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
14/2005. (IV. 12.) Műv. Biz.

Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
2000-2006. évi továbbképzési terve
módosítása

HATÁROZAT
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 4. e). pontjában
foglaltak szerint, átruházott hatáskörben, kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM
rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja a Balassi Bálint
Megyei Könyvtár 68/2000. (V. 25.) Kgy. határozattal elfogadott, a 18/2004. (IV. 14.)
Műv. Biz. határozattal módosított, 2000-2006. évi továbbképzési tervének módosítását a
melléklet szerint.

2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény igazgatóját.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok

Salgótarján, 2005. április 12.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója - Székhelyén
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
15/2005. (IV. 12.) Műv. Biz.

Tárgy: a költségvetésben meghatározott
2005. évi pályázati-támogatási rendszer
működtetése

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatatási Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a 2/2005. (II. 25.) Kgy. rendelettel elfogadott 2005. évi
költségvetés 4. számú melléklete VII./1-3. és 5-9. pontjaiban meghatározott források
felhasználásáról, a pályázati-támogatási rendszer működtetéséről szóló előterjesztést
megtárgyalta.
A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a 2/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet [Kvr.] 4. sz.
melléklete VII/1. és VII/6. pontjainak, valamint a költségvetési rendelet végrehajtásáról
szóló 6/2005. (II. 17.) Kgy. határozat IV. 2. pontjának a következőkben részletezett
módosítását:
A) A Kvr. 4. sz. mellékletének VII/6. pontjából 500 eFt kerüljön átcsoportosításra a VII/1.
pontba.
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke
B) A költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló 6/2005. (II. 17.) Kgy. határozat IV. 2.
pontja helyébe a következő 2. pont lépjen:
„2. a) A közgyűlés utasítja a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottságot,
hogy a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/1. és 7. pontjaiban meghatározott források
felhasználására a 9/2003. (III. 4.) Műv. Biz. határozatban foglalt elvek,
szabályok, valamint a 2004. évben kiírt pályázatok tapasztalatainak figyelembe
vételével működtesse a 2005. évi pályázati rendszert.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Kovács Gábor, a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi
bizottság elnöke
b) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a Kvr. 4. sz.
mellékletének VII/2. pontjában biztosított támogatásnak a Nógrádi Mecénás
Alapítvány, a VII/3. pontból biztosított 3.000 eFt támogatásnak a Nógrád
Sportjáért Alapítvány részére, két egyenlő részletben – a 2006. évi közgyűlési
tájékoztató keretében történő elszámolási kötelezettséggel – az átutalásáról.
Határidő: a támogatás első részletének átutalására – 2005. április 30.
a támogatás második részletének átutalására – 2005. szeptember 30.
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke
c) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/3. pontjából a
diáksport támogatására különítsen el 2.000 eFt-ot és annak felhasználásáról az

általa kiírt pályázatra beérkezett igények alapján a konkrét programok,
sportrendezvények ismeretében a Közgyűlés ifjúsági-, sport- és civilügyi
tanácsnokának javaslata alapján döntsön és erről a Közgyűlést utólag
tájékoztassa.
Határidő: pályázat kiírására – 2005. május 2.
döntésekre – folyamatos
tájékoztatásra – 2005. november 30.
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke
Huszár Máté László tanácsnok
d) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a Kvr. 4. sz. melléklet VII/5.
pontjában szereplő, a Nógrád Biztonságáért Program támogatására biztosított
összegnek a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság számára történő átadásáról
és kössön támogatási szerződést 2005. november 30-ig történő elszámolási
kötelezettséggel.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke
e) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet VII/6. pontjában
biztosított forrásból 1.500 eFt felhasználásáról az általa kiírt pályázatra
beérkezett igények alapján a konkrét programok, rendezvények, tanulmányok,
publikációk stb. ismeretében a Közgyűlés romaügyi és kisebbségi
tanácsnokának javaslata alapján döntsön, és erről a Közgyűlést utólag
tájékoztassa.
Határidő: pályázat kiírására – 2005. május 2.
döntésekre – folyamatos
tájékoztatásra – 2005. november 30.
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke
Baranyi Béla tanácsnok
f) A Közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az önkormányzat ösztöndíjrendszerének működtetésével összefüggő feladatokat az intézményi igények
folyamatos figyelemmel kísérése mellett lássák el. Az ösztöndíj-rendszer
forrásaként a Kvr. 4. sz. melléklet VII/8. pontjában rendelkezésre álló forrás
felhasználásáról, a vállalt hosszabb távú kötelezettségekről (támogatási
szerződésekről) a Közgyűlés elnöke és a főjegyző évente legalább egy
alkalommal tájékoztassa a Közgyűlést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke
dr. Barta László főjegyző
g) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet VII/9. pontjában
biztosított forrás felhasználásáról az általa kiírt pályázatra beérkezett igények
alapján a konkrét programok, rendezvények ismeretében a Közgyűlés ifjúsági-,
sport- és civilügyi tanácsnokának javaslata alapján döntsön, és erről a
Közgyűlést utólag tájékoztassa.
Határidő: pályázat kiírására – 2005. május 2.
döntésekre – folyamatos
tájékoztatásra – 2005. november 30.
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke

Huszár Máté László tanácsnok
h) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/14.
pontjában meghatározott forrás figyelembe vételével a 2005. áprilisi ülésen
tegyen javaslatot a Nógrád megyében élő – közép- és felsőoktatási
intézményekbe járó – diákok ösztöndíj rendszerének kidolgozására.
Határidő: a Közgyűlés 2005. áprilisi ülése
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke”
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a Kvr. VII/1. pontjában szereplő forrásnak és a jelen
határozat mellékletében meghatározott célnak megfelelően a pályázati felhívást készítse
elő, gondoskodjon közzétételéről és a beérkezett pályázatokat döntésre terjessze a
Bizottság elé.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: a pályázati felhívás közzététele tekintetében – 2005. április 30.
a döntés tekintetében – 2005. június 30.
3. A Bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy a közgyűlés elnöke által kiírt pályázatokat és a
döntésekről szóló elnöki tájékoztatókat tegye közzé az önkormányzat honlapján, továbbá
gondoskodjon a pályázati támogatási rendszer összekapcsolt adatbázisának további
folyamatos működtetéséről, a támogatások egységes rendben történő kezeléséről, illetve
folyamatosan tájékoztassa a támogatások odaítélésében döntést hozó szervezeteket,
testületeket az esetleges átfedésekről, a megelőző pályázati fordulókban tapasztalt pályázói
mulasztásokról.
Felelős: dr. Barta László főjegyző
Határidő: folyamatos

Salgótarján, 2005. április 12.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár

A 15/2005. (IV. 12.) Műv. Biz. határozat melléklete

Nógrád Megye Önkormányzata
pályázati - támogatási rendszerének működtetése,
a 2005. évi támogatási célok meghatározása,
valamint a támogatások odaítélésének rendje
2005. évi megyei rendezvények támogatása
(forrása: a költségvetés 4. sz. melléklet, VII/1. pontja)
Támogatási forma: pályázat
Támogatási összeg: 2.000 eFt (A Kvr. 4. sz. mellékletének módosítása után további 500 eFt)
Igényelhető támogatás pályázatonként: min. 50 eFt – max. 300 eFt
Kiíró szerv:
a Közgyűlés Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Pályázók köre:
a programot szervező intézmények, önkormányzatok, szervezetek és
magánszemélyek
A támogatás célja: Olyan megyei nagyrendezvények megrendezésének támogatása,
amelyek több települést, kistérséget érintenek, hagyományosan jelentős
szerepet töltenek be Nógrád kulturális örökségének megőrzésében,
hagyományainak ápolásában, a megye országos, nemzetközi
ismertségének növelésében.
Támogatás feltételei: - a rendezvény számlával igazolható költségvetése meghaladja az 500
eFt-ot,
- a pályázó, illetve annak fenntartója használatában lévő helyiségek,
eszközök bérleti díja a pályázatban nem számolható el.
A pályázat kiírása / és döntés: 2005. április / 2005. június

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága
3/2005. (IV. 11.) ÜJB. sz.

Tárgy: A közgyűlés hivatala
módosításának jóváhagyása

ügyrendje

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a közgyűlés és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/i.
mellékletének 4. pontjában foglalt átruházott hatáskörében – a 7/2004. (IV. 22.) ÜJB. sz.
határozattal jóváhagyott – Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Ügyrendjét
módosító – a határozat mellékletét képező – főjegyzői rendelkezést jóváhagyja.
Salgótarján, 2005. április 11.
dr. Egyed Ferdinánd

37/2005. (IV.21.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 2005.
évi
költségvetésének
I.
számú
módosításának végrehajtásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi
költségvetésének végrehajtásról szóló 6/2005. (II.17.) Kgy. határozatának IV.2. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„2. a) A közgyűlés utasítja a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottságot, hogy a Kvr.
4. sz. mellékletének VII/1. és 7. pontjaiban meghatározott források felhasználására a
9/2003. (III. 4.) Műv. Biz. határozatban foglalt elvek, szabályok, valamint a 2004. évben
kiírt pályázatok tapasztalatainak figyelembe vételével működtesse a 2005. évi pályázati
rendszert.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Kovács Gábor, a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság elnöke
b) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/2.
pontjában biztosított támogatásnak a Nógrádi Mecénás Alapítvány, a VII/3. pontból
biztosított 3.000 E Ft támogatásnak a Nógrád Sportjáért Alapítvány részére, két egyenlő
részletben – a 2006. évi közgyűlési tájékoztató keretében történő elszámolási
kötelezettséggel – az átutalásáról.
Határidő: a támogatás első részletének átutalására – 2005. április 30.
a támogatás második részletének átutalására – 2005. szeptember 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
c) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/3. pontjából a diáksport
támogatására különítsen el 2.000 E Ft-ot és annak felhasználásáról az általa kiírt pályázatra
beérkezett igények alapján a konkrét programok, sportrendezvények ismeretében a
Közgyűlés ifjúsági-, sport- és civilügyi tanácsnokának javaslata alapján döntsön és erről a
Közgyűlést utólag tájékoztassa.
Határidő: pályázat kiírására – 2005. május 2.
döntésekre – folyamatos
tájékoztatásra – 2005. november 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Huszár Máté László tanácsnok
d) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a Kvr. 4. sz. melléklet VII/5. pontjában
szereplő, a Nógrád Biztonságáért Program támogatására biztosított összegnek a Nógrád
Megyei Rendőr-főkapitányság számára történő átadásáról és kössön támogatási szerződést
2005. november 30-ig történő elszámolási kötelezettséggel.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
e) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet VII/6. pontjában biztosított
forrásból 1.500 E Ft felhasználásáról az általa kiírt pályázatra beérkezett igények alapján a
konkrét programok, rendezvények, tanulmányok, publikációk stb. ismeretében a Közgyűlés
romaügyi és kisebbségi tanácsnokának javaslata alapján döntsön, és erről a Közgyűlést
utólag tájékoztassa.
Határidő: pályázat kiírására – 2005. május 2.
döntésekre – folyamatos
tájékoztatásra – 2005. november 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Baranyai Béla tanácsnok

f) A Közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az önkormányzat ösztöndíj-rendszerének
működtetésével összefüggő feladatokat az intézményi igények folyamatos figyelemmel
kísérése mellett lássák el. Az ösztöndíj-rendszer forrásaként a Kvr. 4. sz. melléklet VII/8.
pontjában rendelkezésre álló forrás felhasználásáról, a vállalt hosszabb távú
kötelezettségekről (támogatási szerződésekről) a Közgyűlés elnöke és a főjegyző évente
legalább egy alkalommal tájékoztassa a Közgyűlést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László főjegyző
g) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet VII/9. pontjában biztosított
forrás felhasználásáról az általa kiírt pályázatra beérkezett igények alapján a konkrét
programok, rendezvények ismeretében a Közgyűlés ifjúsági-, sport- és civilügyi
tanácsnokának javaslata alapján döntsön, és erről a Közgyűlést utólag tájékoztassa.
Határidő: pályázat kiírására – 2005. május 2.
döntésekre – folyamatos
tájékoztatásra – 2005. november 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Huszár Máté László tanácsnok
h) A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/14. pontjában
meghatározott forrás figyelembe vételével a 2005. áprilisi ülésen tegyen javaslatot a
Nógrád megyében élő – közép- és felsőoktatási intézményekbe járó – diákok ösztöndíj
rendszerének kidolgozására.
Határidő: a Közgyűlés 2005. áprilisi ülése
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke”

2. A közgyűlése a megyei önkormányzat kötelező sportfeladatai ellátásának módjáról szóló 9/2005.
(II.17.) Kgy. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„ 3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – a feladatellátás módjának megváltozásához
kapcsolódó előirányzatok végleges rendezésére – a költségvetés júniusi módosítása során
tegyen javaslatot.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke”

3. A közgyűlése A Salgótarján külterület 025 hrsz-ú „szálloda” megnevezésű (Salgó Hotel) ingatlan
elidegenítéséről szóló 90/2004. (IX.30.) Kgy határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi, s egyúttal
az alábbi 2. pontot fogadja el:
„ 2. A közgyűlés szándékát fejezi ki, hogy a Salgó Hotel elidegenítéséből befolyó bruttó
60.000 E Ft bevétel ÁFA befizetés után fennmaradó részét a költségvetési lehetőségek
függvényében turisztikai célokra (fejlesztés, programírás, programfinanszírozás, stb.), illetve
marketing tevékenységre kívánja fordítani. Felkéri elnökét, hogy a fentiek alapján az érintett
bizottságok és szakemberek véleményét figyelembe véve a 2005. évben tegyen javaslatot a
konkrét felhasználásra.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke”

4. A közgyűlés dönt arról, hogy az általános tartalék terhére 500.000 Ft gyorssegélyt biztosít a
mátrakeresztesi árvízkárok helyreállítására. Utasítja elnökét, hogy az összeg átutalásáról soron
kívül intézkedjen.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
38/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2004. évi
költségvetésének végrehajtásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond az intézmények vezetőinek, valamint
a közgyűlés hivatala munkatársainak a 2004. évi költségvetés eredményes, jó színvonalú
végrehajtásában végzett munkájukért. Felkéri elnökét, hogy az érintettek munkáját közreműködésük
arányában ismerje el.
Határidő: 2005. május 1.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
39/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy:

Nógrád
Megye
Önkormányzata
költségvetési és zárszámadási rendelete
tartalmának
meghatározásához,
a
költségvetés
végrehajtásának
szabályozásához

HATÁROZATA
A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, valamint az intézmények igazgatóit, hogy a rendelet
hatálybalépését követően a közgyűlés hivatala és az intézmények számviteli politikáját vizsgálják
felül, a rendeletben előírt szabályozásoknak megfelelően módosítsák.
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
valamennyi intézmény vezetője
Határidő: a rendelet kihirdetését követő 30 nap
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

40/2005. (IV.21.) Kgy.

Tárgy:

Az MSZMP pártarchívum elhelyezését
szolgáló ingatlan önkormányzati tulajdonba
adásának kezdeményezéséről szóló 86/2001.
(XI. 29.) Kgy. határozat 3.a) pontjának
hatályon kívül helyezéséről, új határozat
elfogadásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 86/2001. (XI.29.) Kgy. határozat 3. a) pontját
hatályon kívül helyezi.

2. A közgyűlés a volt MSZMP pártarchívum Nógrád Megyei Levéltár általi kezelést, mint közcélú
feladat ellátása biztosítása érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/K. § (9) bekezdése alapján az alábbiakról dönt:

a) kezdeményezi a Salgótarján belterület 1791/1/A/1 hrsz-ú ingatlan Nógrád Megye
Önkormányzata tulajdonába kerülését;

b) felhatalmazza elnökét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan
tulajdonjogának Nógrád Megye Önkormányzata részére történő átadása érdekében;

c) az ingatlant Nógrád Megye Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott történeti iratok
gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása - mint kötelező önkormányzati feladat
ellátása - érdekében, a volt MSZMP pártarchívum kezelése céljára kívánja tulajdonba
venni;

d) a közgyűlés kötelezettséget vállal az önkormányzat saját költségén, az ingatlan
környezeti állapotának felmérésére, szükség esetén a kármentesítésre. Az ingatlan
vonatkozásában lemond az Állammal szemben támasztott bármely követeléséről;

e) a közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy tájékoztatja a Kincstári Vagyoni
Igazgatóságot az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékról, továbbá,
amennyiben az ingatlan Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonában marad, a
tulajdonba adástól számított 5 éven át, évente, a tárgyévet követő év első felétől
kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél
megvalósításáról;

f) a közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy Nógrád Megye Önkormányzata jelen
határozat a) pontjában meghatározott ingatlan tulajdonjogát, az ingatlanra vonatkozó
terhekkel együtt veszi át.
Határidő: feladat függvényében, értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

41/2005. (IV.21.) Kgy.

Tárgy: A Salgótarján belterület 1251 hrsz-ú ingatlan
önkormányzati
tulajdonba
igénylésével
kapcsolatos 102/2004. (XI. 25.) Kgy.
határozat 15. pontjának módosításáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 1251 hrsz-ú ingatlan
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 102/2004. (XI.25.) Kgy. határozat 15. c) és f)
pontját a következőképpen módosítja:
„c) Az ingatlant az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, a természet és a társadalom megyében lévő
kulturális javainak és a történeti iratoknak a gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása,
továbbá a pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás – mint kötelező
önkormányzati feladat – ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és az épület egy részét
ingyenes használati jog biztosításával a Magyar Honvédség Nógrád Megyei Hadkiegészítő
Parancsnokságának elhelyezésére kívánja felhasználni.
f) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy tájékoztatja a Kincstársi Vagyoni Igazgatóságot
az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékról, továbbá abban az esetben, amennyiben az
ingatlan önkormányzati tulajdonban marad, a tulajdonba adástól számított 5 éven át évente, a
tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a
hasznosítási cél megvalósulásáról.
Határidő: feladat függvényében, értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke”
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
42/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: A 150 férőhelyes bentlakásos szociális
intézmény és 20 férőhelyes idősek klubja
címzett támogatási igénybejelentéséhez
készített
beruházási
koncepció
elfogadásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 150 férőhelyes bentlakásos szociális intézmény és
20 férőhelyes idősek klubja címzett támogatással megvalósítandó létesítése igénybejelentéséhez
kapcsolódó beruházási koncepciót – megvalósíthatósági tanulmányt nyújt be. A testület a
koncepció-tanulmány A változatát támogatja, melynek beruházási összköltsége 1.805.728 E
forint.

2. A testület úgy dönt, hogy a - jogszabályban kötelezően előírt - beruházási összköltség 10%-át a
tényleges saját erő mellett - tervek szerint - fejlesztési hitelből, valamint területfejlesztési
támogatásból, illetve egyéb pályázati forrásból biztosítja. Felkéri elnökét, hogy a támogatás,
illetve egyéb pályázati forrás igénybevétele érdekében járjon el, annak eredményéről
folyamatosan tájékoztassa a közgyűlést.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az elfogadott beruházási koncepciót – megvalósíthatósági
tanulmányt legkésőbb 2005. április 25-ig nyújtsa be a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei
Területi Igazgatóságához.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

4. A testület felhatalmazza elnökét, hogy a koncepció-tanulmány esetleges hiányainak pótlása
érdekében járjon el.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy Salgótarján Megyei Jogú Várossal vegye fel a kapcsolatot annak
érdekében, hogy - a városi önkormányzat lehetősége szerint - a beruházás saját erőből fedezett
részéhez és a működtetéshez anyagi eszközökkel járuljon hozzá.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
43/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy:

Nógrád
Megye
Önkormányzata
számlavezető pénzintézete megbízásának
meghosszabbításáról

HATÁROZATA
A közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzata számlavezető pénzintézete megbízásának
meghosszabbítására az OTP Bank Rt. Közép-magyarországi Régió, Salgótarjáni Igazgatóságával
érvényben lévő „Bankszámlaszerződés”-t a jelenleg érvényes feltételekkel 2007. december 31-éig
meghosszabbítja.
Felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
44/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági helyzetéről
és további
feladatairól

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Szent Lázár Megyei
Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót. A Közgyűlés utasítja a kórház
főigazgatóját, hogy a konszolidációs és reorganizációs program feltételeit továbbra is
teljesítse, s erről, valamint az aktuális pénzügyi-gazdasági helyzetről 2005. decemberi ülésén
számoljon be.
Határidő: szöveg szerint

Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató
2.

A közgyűlés a egyetért a Szent Lázár Megyei Kórház normatíván belüli kapacitás
módosításának kezdeményezésével az alábbiak szerint.
Szakrendelés megnevezés
- Urológia
- Traumatológia

Leadott kapacitás
7

Kért kapacitás

6

- CT

7

- Ideggyógyászat
Szakorvosi óraszám
átcsoportosítás

6

- 13
13
A testület utasítja elnökét, hogy a hatósági hozzájárulások birtokában a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
3.

a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei kórház vezetése kérésének
megfelelően dönt a Fresenius Medical Care Dialízis Center Kft. által működtetett dialízis
állomás bérletére vonatkozó szerződés hatálya 2037. december 31-éig való
meghosszabbításáról.
A testület a szerződésmódosítás feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:

-a bérlő a hatályos szerződés szerint aktualizált bérleti díjat a szerződésmódosítással
egyidejűleg a bérleti jogviszony teljes időtartamára megfizeti;

-a felek a jelenleg érvényes fizetőeszközöknek és átváltásuknak megfelelően felülvizsgálják a
szerződést.
b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a kórház főigazgatóját a szerződésmódosítás
előkészítésére és aláírására.
Határidő: 2005. május 30.
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató
Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
4. a) A testület - 2005. május 01-ei hatállyal - a Szent Lázár Megyei Kórháznál a létszámgazdálkodás
racionalizálása keretében 15 fő létszám (ebből 9 fő ágazatspecifikus álláshely) megszüntetését
rendeli el.
Határidő: szöveg szerint, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató
b) A közgyűlés felkéri a főigazgatót, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseket a
jogszabályi előírások betartásával tegye meg.
Határidő: 2005. május 1., illetve folyamatos
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató
5.

A Közgyűlés felhívja a kórház vezetés figyelmét, hogy a 2005. év szeptemberi kötelező
bérfejlesztést oly módon hajtsa végre, hogy az fedezetlen kötelezettségvállalást nem
eredményezhet.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató

6.

A Közgyűlés felhatalmazza a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a bevétel
optimalizálása érdekében folytasson tárgyalásokat szlovák egészségügyi biztosítókkal a
határmenti egészségügyi ellátás racionalizálása érdekében és a megállapodást jóváhagyásra
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató

7.

A testület utasítja elnökét, hogy a fekvőbeteg ellátást biztosító intézmények finanszírozható
kapacitásainak és struktúrájának meghatározása, illetve kialakítása érdekében
kezdeményezzen egyeztetéseket a gyógyintézményeket fenntartó önkormányzatok, a kórházak
menedzsmentjei, a megyei tisztifőorvos, a megyei egészségbiztosítási pénztár, illetve a megyei
jogú város önkormányzatának bevonásával. A testület ezzel egyidejűleg a 6/2005. (II. 17.)
Kgy. határozat IV. 3/a. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2005. május 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
45/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata belső
ellenőrzési szabályzatának elfogadásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és 2005. május 1-jei hatállyal jóváhagyja
– a határozat mellékletét képező – Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Szabályzatát.
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a belső ellenőrzési rendszer működését érintő
jogszabályváltozásokat kísérje figyelemmel és szükség esetén tegyen javaslatot a szabályzat
módosítására. A közgyűlés jelen határozatával egyidejűleg az 56/2004. (V.27.) Kgy. határozat
hatályát veszti.
Határidő: folyamatos és értelemszerű
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZATA
HATÁLYOS: 2005. MÁJUS 1-JÉTŐL

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA
3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 36.

JÓVÁHAGYTA

KÖZGYŰLÉSE

A

45/2005. (IV. 21.) KGY

HATÁROZATÁVAL A

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 97. §-ában és a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak érdekében Nógrád
Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Szabályzatáról az alábbiak szerint rendelkezem:
1. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed a hivatal, valamint az önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervek vonatkozásában az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport által
végzett ellenőrzésekre. A csoport vizsgálati hatáskörébe tartozó intézmények jegyzékét a
Szabályzat Függeléke tartalmazza.
2. A belső ellenőrzés célja, funkcionális függetlensége, az ellenőrzések típusai
2.1. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
amelynek célja az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése és
eredményességének növelése.
A belső ellenőrzés feladata, hogy az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerrel értékelje, illetve fejlessze az
ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak
hatékonyságát.
A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a
gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés
megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg az intézményvezetők, illetve a Nógrád
megyei főjegyző (továbbiakban: főjegyző) részére.
2.2. A belső ellenőrzés kialakításáról és funkcionálásáról a megyei önkormányzat
fenntartásában működő intézmények esetében a főjegyző és az intézmények vezetői, a
hivatalnál a főjegyző köteles gondoskodni. A belső ellenőrzési kötelezettséget, az
ellenőrzést végző személy vagy egység jogállását, feladatait minden költségvetési
szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában elő kell írni.
Amennyiben egy intézmény nem foglalkoztat belső ellenőrt, akkor vezetőjének ki kell
jelölnie a tevékenység külső erőforrások bevonásával történő megszervezéséért felelős
ellenőrzési vezetőt.
A költségvetési szerv vezetője felelős a belső ellenőrzési egység szervezeti és
feladatköri függetlenségének biztosításáért. A belső ellenőrzést végző személy, vagy
egység tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi.
A belső ellenőr, illetve az egység vezetője más tevékenység végrehajtásába nem
vonható be.
2.3. Az ellenőrzések típusai
Szabályszerűségi
ellenőrzés:

Annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti
egység
működése,
illetve
tevékenysége
megfelelően
szabályozott-e, a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és
vezetői rendelkezések előírásai érvényesülnek-e.

Pénzügyi ellenőrzés:

Az ellenőrzött szervezet, program pénzügyi elszámolásainak,
valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások
ellenőrzése.

Rendszerellenőrzés:

Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási,
beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata,
melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság,
gazdaságosság,
hatékonyság
és
eredményesség
kerül
ellenőrzésre.

Teljesítményellenőrzés: Az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy
jól körülhatárolható területén a működés, illetve a
forrásfelhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének vizsgálata.
Megbízhatósági
ellenőrzés:

Az ellenőrzött szerv által működtetett folyamatba épített előzetes
és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszer
megfelelőségének, az éves elemi költségvetési beszámolók
számviteli alapelveknek való megfelelőségének, illetve a
beszámolási
időszak
költségvetési
gazdálkodása
szabályszerűségének minősítése. Az éves elemi költségvetési
beszámolók megbízhatósági ellenőrzését fokozatosan 2010-re
kell biztosítani.

Informatikai rendszerek Az adott szervnél működő informatikai rendszerek
ellenőrzése:
megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben
tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának
és védelmének vizsgálata.
3. Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport szervezeti és működési rendje
3.1. Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Hivatala elkülönült, belső szervezeti egységeként, a főjegyző
közvetlen irányításával működik.
3.2. A belső ellenőrzési egység vezetője a belső ellenőrzési vezető, aki felelős a csoport
tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, az ellenőrzések végrehajtásáért.
3.3. A belső ellenőr a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső
ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és
kézikönyv minta alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a főjegyző által
2005. április 1-jei hatállyal jóváhagyott – a vonatkozó előírások részletezését
tartalmazó – belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.
3.4. A belső ellenőr tevékenységének tervezése és az alkalmazandó módszerek kiválasztása
során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában és a megállapításokat,
következtetéseket, javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentés összeállításában
befolyástól mentesen jár el, melynek tartalmáért felelősséggel tartozik.

3.5. Az ellenőrzésben részt vesznek, illetve közreműködnek a hivatal azon főosztályainak
munkatársai, akiknek értékelő munkája szükséges az ellenőrzött szerv
tevékenységének megítéléséhez.

4. Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport feladata
4.1. Vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési
rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályok és szabályzatok szerinti
megfelelését.
4.2. Vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.
4.3. Vizsgálja az ellenőrzött szerv rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodását, a
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók
megbízhatóságát.
4.4. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint
elemzéseket, értékeléseket készít az ellenőrzött szerv működése eredményességének
növelése, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a
belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. A több intézményt
érintő megállapításokról, elemzésekről összefoglaló jelentést készít a fenntartó
számára.
4.5. Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése érdekében a szerv vezetője számára, valamint a
szükséges fenntartói beavatkozásra.
4.6. Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
5. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység jogai és kötelezettségei
5.1. Az ellenőrzött szerv vezetője és alkalmazottai jogosultak:
 az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve
megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést
megtagadni,
 az ellenőrzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni és az
észrevételekre választ kapni.
5.2. Az ellenőrzött szerv vezetője és alkalmazottai kötelesek:
 az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani,
 az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni és a belső ellenőrrel együttműködni,
 az ellenőr részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén
az eredeti dokumentumokat – másolat és átvételi elismervény ellenében – az
ellenőrnek megadott határidőre átadni,
 az ellenőr kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok,
adatok) teljességéről nyilatkozni,

 a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján a
végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet
készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, továbbá arról a
főjegyzőt tájékoztatni.

6. A belső ellenőrzés tervezése
A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai tervet, középtávú ellenőrzési
tervet és – a soron kívüli ellenőrzési igényeket is figyelembe véve – éves ellenőrzési tervet
készít. Az ellenőrzési tervek készítésénél figyelembe kell venni, illetve mérlegelni kell az
intézmények vezetőinek javaslatait. Az ellenőrzési terveket a főjegyző hagyja jóvá.
6.1. A stratégiai terv határozza meg a belső ellenőrzésre vonatkozó hosszú távú
célkitűzéseket, fejlesztéseket.
6.2. A középtávú ellenőrzési terv – amely kockázatelemzésen alapuló prioritási területeket,
gyakoriságot és erőforrásokat határoz meg – a stratégiai tervvel összhangban, 3 éves
időtartamra készül. A középtávú tervet a következő évre szóló ellenőrzési munkaterv
összeállításakor felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani.
6.3. A tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv a középtávú terv
célkitűzéseinek, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások
figyelembevételével készül.
Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem
szereplő feladatok is végrehajthatóak legyenek. Az éves ellenőrzési tervet a főjegyző
módosíthatja. Soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, a pénzügyi
ellenőrző bizottság, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni.
A tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető
állítja össze és a főjegyző minden év december 31-ig hagyja jóvá. Az ellenőrzések
ütemezéséről az érintettek közvetlen úton a következő év január 15-ig, illetve a megyei
önkormányzat közlönye útján értesülnek.
7. Az ellenőrzési program
Minden ellenőrzés lefolytatásához a főjegyző által aláírt ellenőrzési program készül. A
programtól eltérni a főjegyző jóváhagyásával lehet, módosítását a belső ellenőrzési vezető
vagy a vizsgálatvezető kezdeményezheti.

8. Az ellenőrzés végrehajtása
8.1. Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján kell végrehajtani.
8.2. A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal megelőzően,
szóban vagy írásban be kell jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének. Az előzetes
bejelentés mellőzéséről – amennyiben indokoltnak tartja – a főjegyző dönthet.

8.3. Az ellenőrzési célnak és feladatoknak megfelelően, valamint kockázatelemzés alapján
kell megválasztani a vizsgálati eljárásokat és módszereket.
Az ellenőrzés során az ellenőrzött szerv vezetőjétől szükség esetén teljességi
nyilatkozatot kell kérni, amelyben igazolja, hogy valamennyi okmányt, illetve
információt hiánytalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátott.
8.4. A gazdálkodási rendet sértő, a személyi és anyagi felelősség megállapítása alapjául
szolgáló mulasztások, szabálytalanságok, károkozások és egyéb jogsértő
cselekmények gyanúja esetén a belső ellenőr köteles ellenőrzési jegyzőkönyvet
felvenni, amelyben foglaltakat az érintett személy 3 munkanapon belül köteles
észrevételezni.
8.5. A belső ellenőr az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait
tartalmazó ellenőrzési jelentést készít. A jelentésben szerepeltetni kell minden olyan
lényeges tényt, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés
teljességét.
A jelentés elkészítéséért, a levont következtetésekért a vizsgálatvezető, a
megállapítások valódiságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzők felelősek.
8.6. A főjegyző a jelentést – a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr
aláírását követően – megküldi az ellenőrzött szerv vezetőjének, aki 8 munkanapon
belül nyilatkozik arról, hogy kíván-e észrevételt tenni. Amennyiben igen, azt a jelentés
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül kell megküldenie a főjegyző részére.
8.7. Megbeszélést kell tartani, ha az ellenőrzött szerv részéről a megállapításokat vitatják.
8.8. Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a főjegyző dönt, melyről a
kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad.
Az el nem fogadott észrevételeket indokolni kell.
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének észrevételeit, illetve a
főjegyző válaszát az ellenőrzési jelentéshez csatolni kell, és azokat a továbbiakban egy
dokumentumként kell kezelni.
8.9. Az észrevételekre vonatkozó eljárást követően a – jelentés javaslatai alapján –
szükséges intézkedésekről az ellenőrzött szerv vezetője gondoskodik.

9. Az intézkedési terv
9.1. Az ellenőrzött szerv a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a
vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8
munkanapon belül intézkedési tervet készít. Indokolt esetben a főjegyző ennél
hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.
9.2. Az elkészített intézkedési tervet az ellenőrzött szerv vezetője megküldi a főjegyzőnek.
Amennyiben az ellenőrzést végző szerv az intézkedési tervet vitatja, annak
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja az ellenőrzött
szervet, illetve szervezeti egységet. Szükség esetén megbeszélést kell tartani. A
módosított intézkedési terv elfogadásáról a főjegyző dönt.

9.3. Az ellenőrzött szerv vezetője felelős az intézkedési terv határidőre történő
végrehajtásáért, illetve annak nyomon követéséért.

10. Éves ellenőrzési jelentés
A főjegyző és a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért.
Az éves ellenőrzési jelentést legkésőbb a tárgyévi költségvetés teljesítéséről szóló
beszámolóval egyidejűleg kell a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága elé terjeszteni.
11. Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőrzési vezető köteles gondoskodni az elvégzett ellenőrzések nyilvántartásáról,
illetve az ellenőrzési dokumentumok biztonságos megőrzéséről.
12. Záró rendelkezés
Jelen szabályzat 2005. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az
56/2004. (V.27.) Kgy. határozat 1. pontjával jóváhagyott Nógrád Megye Önkormányzata
Ideiglenes Belső Ellenőrzési Szabályzata.

Salgótarján, 2005. március 30.
dr. Barta László sk.

46/2005. (IV.21.) Kgy.

Tárgy:

A Nyugat-nógrádi térségi vízellátó
rendszer további üzemeltetéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nyugat-nógrádi térségi vízellátó rendszer további
üzemeltetésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1. A testület kinyilvánítja, hogy a nyugat-nógrádi viziközmű vagyont térítésmentesen nem kívánja
átadni az érintett települések vagy azok társasága részére.

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 2005. évre 30.000
e Ft – ÁFA-t nem tartalmazó – eszközhasználati díjban, valamint 24.000 e Ft + ÁFA, azaz bruttó
30.000 e Ft Kft. által elvégzendő felújítási-, rekonstrukciós munkákban állapodik meg.

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2004. január 5-én megkötött határozatlan idejű szerződés
módosítását a 2. pontban foglaltak alapján a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel kösse meg.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés felhatalmazza alelnökét, hogy a nyugat-nógrádi vízellátó rendszer 2006. évtől történő
üzemeltetéséhez a szükséges egyeztetéseket folytassa le. Amennyiben a további üzemeltetésre
vonatkozó tárgyalások nem vezetnek eredményre, vizsgálja meg a megyei önkormányzat
tulajdonában lévő vízellátó rendszer piaci alapon történő értékesítésének, illetve a saját keretek
között történő működtetésének feltételeit.
Határidő - a tárgyalások megkezdésére: azonnal
- a javaslat megtételére: a közgyűlés 2005. szeptemberi ülése
Felelős: Dr. Balázs Ottó a közgyűlés alelnök
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
47/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy:

A Nógrád Megyei Közoktatási
Közalapítvány 2004. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2004. évi
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Közalapítvány kuratóriumának elnökét.
Határidő: 2005. április 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

49/2005. (IV.21.) Kgy.

Tárgy: A Nógrád Megye Önkormányzata által
létrehozott
egyes
alapítványok
működéséről és a 2003. és 2004. évi
átadott támogatások felhasználásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Sportjáért
Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót és a 2003. és 2004. évi átadott támogatások
felhasználásáról szóló jelentést. A testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy a 2005. évi
támogatások felhasználásáról a testület 2006. áprilisi ülésén számoljon be.
Határidő: 2006. áprilisi ülés
Felelős: Végh Zsolt kuratóriumi elnök

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrádi Mecénás
Alapítvány működéséről szóló tájékoztatót és a 2003. és 2004. évi átadott támogatások
felhasználásáról szóló jelentést. A testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy a 2005. évi
támogatások felhasználásáról a testület 2006. áprilisi ülésén számoljon be.
Határidő: 2006. áprilisi ülés
Felelős: Radácsi László kuratóriumi elnök

Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
50/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy:

Nógrád
Megye
Önkormányzata
fenntartásában működő intézmények
közös beszerzéseiről

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád megyei főjegyzőnek és az Ellátó Szervezet
igazgatójának Nógrád Megye Önkormányzata egyes költségvetési szervei közös beszerzéséről szóló
114/2004. (XI.25.) Kgy. határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. A testület utasítja a
főjegyzőt, valamint az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a hivatkozott határozatban foglalt
feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodjanak.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Dr. Barta László, megyei főjegyző
Dobor István, az Ellátó Szervezet igazgatója

2. A testület utasítja valamennyi megyei önkormányzat által fenntartott intézmény vezetőjét, hogy az
általuk vezetett költségvetési szerv 2005. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a Közgyűlés elnöke
részére 15 napon belül küldjék meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős:
valamennyi intézmény vezetője

3. A testület utasítja a főjegyzőt, valamint az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a közös beszerzések
tapasztalatairól a közgyűlés 2005. novemberi ülésén számoljanak be, illetve tegyenek javaslatot a
további intézkedésekre.
Határidő: szöveg szerint
Felelős:
dr. Barta László, megyei főjegyző
Dobor István, az Ellátó Szervezet igazgatója
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
51/2005. (IV.21.) Kgy.

Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata által
működtetett középiskolai és felsőoktatási
ösztöndíjpályázat
feltételeinek
meghatározásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005/2006. tanévtől középiskolai és felsőoktatási
ösztöndíjrendszert működtet. Ezen célra a közgyűlés költségvetési rendeletében meghatározott
összeget különít el, mely nem lehet kevesebb 5 millió forintnál. Első ízben – a 2005. évre
vonatkozóan – a közgyűlés 2/2005. (II. 25.) Kgy. rendeletének 4. számú mellékletében
meghatározottak szerint biztosított 5 millió forintot.

2. A közgyűlés az elkülönített összeg 40 %-át a középiskolai, 60 %-át az államilag elismert
oklevelet adó felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló egyetemi, főiskolai
tanulmányokat folytató, Nógrád megyei illetőségű (a megye valamelyik településén állandó
lakcímmel rendelkező) tanulók támogatására fordítja.

1. Az ösztöndíjak feltételeinek meghatározására, odaítélésére a közgyűlés ösztöndíj kuratóriumot hoz
létre, melynek elnöke a közgyűlés általános alelnöke, tagjai a közgyűlés ifjúsági, sport és civil
ügyek tanácsnoka, valamint a Közoktatási Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság két tagja.
Határidő: 2005. május 30.
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke

2. A Közgyűlés felkéri a Közoktatási Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság elnökét, hogy
gondoskodjon az ösztöndíj kuratórium két tagjának delegálásáról, az ehhez szükséges bizottsági
döntés meghozataláról.
Határidő: 2005. május 20.
Felelős: Kovács Gábor, a Bizottság elnöke

3. A testület felkéri az ösztöndíj kuratórium elnökét, hogy az ösztöndíjrendszer működtetésének
alapjait, az ösztöndíj odaítélésének feltételeit és módját dolgozza ki és arról legkésőbb a testület
júniusi ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: 2005. május 30., illetve értelemszerű
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke

4. A közgyűlés utasítja az ösztöndíj kuratórium elnökét, hogy évente szeptember 1-jéig
gondoskodjon az ösztöndíj pályázatok kiírásáról és azt a közgyűlés honlapján, illetve a Nógrád
Megyei Hírlapban jelenítse meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke

5. A közgyűlés utasítja az ösztöndíj kuratórium elnökét, hogy minden év júniusi ülésén adjon
tájékoztatást a bizottság működéséről és az odaítélt támogatásokról.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
52/2005. (IV.21.) Kgy.

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: A 2005. évi turisztikai szezont előkészítő
marketing munkáról és a X. Nógrádi
Nemzetközi
Folklór
Fesztivál
előkészületeiről szóló tájékoztatóról

HATÁROZATA

1. A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a 2005. évi
turisztikai szezont előkészítő marketing munkáról és a X. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál
előkészületeiről szóló tájékoztatót.

2. A közgyűlés utasítja az intézményvezetőt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a fesztivál
megrendezésével kapcsolatosan benyújtott pályázatok eredményesek legyenek. Amennyiben nem
teljesülnek a tervezett források, keresse a további külső finanszírozási lehetőségeket.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Tóth Csaba igazgató

3. Amennyiben – a pályázatok sikertelensége miatt – a források nem állnak teljes egészében
rendelkezésre, az eredménytelenség okának vizsgálatát követően, annak függvényében a
közgyűlés a költségvetési tartalék terhére külön, későbbi döntésben biztosítja a támogatást.
Utasítja elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a fesztivál megvalósítása érdekében felmerülő pénzügyi
kifizetésekhez indokolt esetben, kérelemre – a külső források teljesüléséig – az intézmény részére
jóváhagyott éves költségvetési támogatási keret terhére előfinanszírozást biztosítson.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. április 21.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

Ikt.sz: 611/2005.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV
2005.

ÉVRE

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. §-a, a helyi önkormányzatok és
szerveik feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 140. §-a, a költségvetési szervek
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet és az Ideiglenes Belső
Ellenőrzési Szabályzat alapján az éves belső ellenőrzési feladatok az alábbiakban kerülnek
meghatározásra:
I. Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben tervezett ellenőrzések
A) Rendszerellenőrzés
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Intézmény
neve
Százszorszép Ált. Isk. Diáko. és Gyermeko.– Szátok (utóell.)
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Bercel
Borbély L. Szakk.isk., Szakisk. és Kollégium – Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet – Salgótarján
Összesen

Tervezett
időpont

Ellenőri
napok száma

2005.04.
2005.05.
2005.10.
2005.11-12.

30
63
63
63
219

Az átfogó vizsgálatokban részt vesznek az ágazati referensek és az Önkormányzati, Jogi és
Közszolgálati Főosztály szakemberei.
B) Szabályszerűségi ellenőrzés
1. A FEUVE rendszer szabályozottsága
2. Az önkormányzat hatályos vagyonrendelete előírásainak érvényesülése az ingóságok
tekintetében.
Tervezett időpontja: 2005. 09. hó
A megjelölt intézményekben, 54 ellenőri nap igénybevételével
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intézmény
neve
Reménysugár Otthon – Balassagyarmat
Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet – Ludányhalászi
Megyei Gyermekvédelmi Központ – Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Salgótarján
Nógrád Megyei Levéltár – Salgótarján
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete – Salgótarján

3. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének szabályozása az egészségügyi
ágazatban

Tervezett időpontja: 2005. 11. hó
A megjelölt intézményekben, 8 ellenőri nap igénybevételével
Sorszám
1.
2.

Intézmény
neve
Szent Lázár Megyei Kórház – Salgótarján
Megyei Tüdőgyógyintézet – Nógrádgárdony

C) Pénzügyi ellenőrzés
1. A befektetett eszközök üzembe helyezése és állományba vétele
2. Követelések, kötelezettségek nyilvántartása és a mérlegben történő kimutatása
Tervezett időpontja: 2005. 04. hó
A megjelölt intézményekben, 20 ellenőri nap igénybevételével
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Intézmény
neve
Ezüstfenyő Idősek Otthona – Bátonyterenye
Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Diósjenő
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola – Balassagyarmat
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat– Balassagyarmat
Lipthay B. Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium – Szécsény

4.A Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet – Salgótarján – pénzügyi
elszámolási és ezek alapjául szolgáló nyilvántartási rendszerének célellenőrzése
(realizálva 2005. 03. hóban)
D) Teljesítmény ellenőrzés
A költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2005.(II.17.) Kgy. határozat II/3. pontja
teljesítésének ellenőrzése (A nevelési-oktatási intézményeknél a foglalkoztatás
áttekintésének felülvizsgálata.)
Tervezett időpontja: 2005. 07. hó
A megjelölt intézményekben, 66 ellenőri nap igénybevételével
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Intézmény
neve
Százszorszép Általános Iskola Diákotthon és Gyermekotthon – Szátok
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolg. és Gyermekotthon – Pásztó
Általános Iskola, Készségfejl. Speciális Szakisk., Diákotthon és Gyermeko. – Cssurány
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola – Balassagyarmat
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat– Balassagyarmat
Borbély L. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – Salgótarján
Fáy A. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – Bátonyterenye
Váci Mihály Gimnázium – Bátonyterenye
Lipthay B. Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium – Szécsény
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium – Salgótarján
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet – Salgótarján

Az ellenőrzésbe az ágazati referensek is bevonásra kerülnek.

II) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalában tervezett ellenőrzések
Az ellenőrzés
témái
A Nógrád Megyei Területi Választási Iroda pénzeszközfelhasználásának számviteli ellenőrzése Nógrád megye 03. sz.
OEVK-ban lebonyolított időközi országgyűlési képviselőválasztáshoz és a 2004. december 05-i országos
népszavazáshoz kapcsolódóan (realizált célellenőrzés)
A hivatali dolgozók 2004. évi szabadságának igénybevételéről
és annak nyilvántartásáról (realizált célellenőrzés)

Tervezett
időpont

Ellenőrök
száma

Ellenőri
napok száma

2005.01.

1

3

2005.01.

2

16

3.

A leltározási tevékenység ellenőrzése

2005.05.

2

12

4.

Az Illetékhivatalnál egyes kiadási tételek felhasználására
kialakított eljárásrend felülvizsgálata
A közbeszerzések szabályozottságának és lebonyolításának
ellenőrzése
Összesen

2005.05.

2

12

2005.06.

3

30

Sorszám
1.

2.

5.

Az 5. pontban tervezett ellenőrzés külső szakértő közreműködésével történik.
Salgótarján, 2005. március 16.

Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport

Jóváhagyta: dr. Barta László
megyei főjegyző
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