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I. SZEMÉLYI RÉSZ 
 
 
38/2006. (V. 25.) Kgy.   Tárgy:  Rehabilitációs Intézet és Ápoló  

Gondozó Otthon igazgatója  
közalkalmazotti jogviszonyának 
közös megegyezéssel történő  
megszüntetéséről   

 
  
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Wolf Sándor a Rehabilitációs Intézet és Ápoló 

Gondozó Otthon igazgatójának határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2006. szeptember 
30. napi hatállyal a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti, és ezzel egyidejűleg a határozott 
idejű – 2008. december 31. napjáig tartó – magasabb vezetői beosztásra szóló megbízását 
visszavonja.  
Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.  
Határidő: 2006. szeptember 30. 
Felelős:   Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke  
 

2. Felkéri elnökét, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva a nyugállományba vonuló igazgató 
urat, Wolf Sándort a szociális ellátás területén kifejtett több évtizedes tevékenysége, illetőleg az 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása elismeréséül részesítse jutalomban.  
Határidő: 2006. szeptember 30. 
Felelős:   Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke  

 
3. Amennyiben az intézmény vezetésére kiírt pályázati eljárás eredménytelen lenne és az igazgatói 

beosztás nem kerülne betöltésre 2006. október 1-jével, az intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok ellátása a szervezeti és működési szabályzatban a helyettesítés rendjére vonatkozó 
előírások szerint történik a pályázat eredményes lezárásáig. Utasítja elnökét a helyettesítéssel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke  
 
 

Salgótarján, 2006. május 25.  
 
 
 
  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
 
36/2006. (V. 25.) 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 a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt 
főbb eseményekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 
2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1. sz. melléklet 

szerint elfogadja.  
 
3. A közgyűlés a közbeszerzési bíráló bizottság átruházott hatáskörben hozott – Nógrád Megye 

Önkormányzata 2005. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai összegzés jóváhagyásáról, 
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a KIPSZER FT Rt-vel kötött 
generálvállalkozási keretszerződés (III. sz.) módosításáról, a KORTEX Kft-vel kötött szerződések 
(II. sz.) módosításáról, valamint a MEDISO Kft-vel kötött szerződés (II. sz.) módosításáról szóló – 
határozatait a 2-5. számú mellékletek szerint elfogadja.  

 
4. A testület a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság átruházott hatáskörében a 

Szécsény-Hollókő-Nagylóc-Nógrádszakál közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozására 
vonatkozóan kiadott szakvéleményét, valamint a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. 
mellékletének VII/1. pontjában meghatározott források felhasználására vonatkozó döntését a 6-7. 
sz. mellékletek szerint tudomásul veszi.  

 
5. A közgyűlés a területfejlesztési és EU integrációs bizottság átruházott hatáskörben hozott 

határozatait – az Észak-magyarországi régió fejlesztési stratégiája c. dokumentumot és az Észak-
magyarországi régió regionális operatív program tervezetét, valamint a Pest megye 
területrendezési terve javaslattevő fázisának egyeztetési anyagát - a 8-9. sz. mellékletek szerint 
jóváhagyja.  

 
6. A testület a gazdasági és költségvetési bizottság átruházott hatáskörben tárgyalt és elfogadott, a 

„Tájékoztató az Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht. 2005. évi 
működéséről” c. előterjesztést a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 
7. A közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 

szóló Állami Számvevőszéki jelentésről, az azzal kapcsolatos intézkedési terv elfogadásáról szóló 
128/2005. (XI. 24.) Kgy. határozat mellékletét képező INTÉZKEDÉSI TERV I/3. b) pontját az 
alábbiak szerint módosítja:  

 
„b) Követelések és kötelezettségek egyeztetéssel történő leltározása keretében biztosítani kell 
az adósokkal (kivéve az illetékhátralékosok esetét), vevőkkel, szállítókkal történő egyeztetést.  
Határidő: éves költségvetési beszámoló keretében december 31-i fordulónappal, január 15-ig.” 
 

8. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nyílászárók cseréje a Lorántffy Zsuzsanna 
Kollégiumban – I. ütem tárgyú pályázatához a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által 

4 



 

megítélt támogatásából 6.381 Ft-ról lemond. Utasítja elnökét a lemondáshoz kapcsolódó      
intézkedések megtételére.  
Határidő: május 26.  
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Váci Mihály Gimnázium konyhai szárnya öltöző 
– és vizesblokk felújítása tárgyú pályázatához a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által 
megítélt támogatásból 158 e Ft-ról lemond. Utasítja elnökét a lemondáshoz kapcsolódó 
intézkedések megtételére. 
Határidő: május 26.  
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

10. A közgyűlés 135/2005. (XII.15.) Kgy. határozatával jóváhagyott 2006. évi üléstervét az 
alábbiakban módosítja: 

 
A 2006. június 22-ei ülés időpontja 2006. június 29-re változik.  

 
2006. május 25-ei napirendjéről leveszi: 
„4. Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
tevékenységéről” 
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 
 
2006. június 29-ei napirendjére felveszi: 
„Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről” 
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 
 
2006. június 29-ei napirendjéről leveszi:  
„Javaslat Nógrád megye Egészségügyi Fejlesztési Koncepciójának elfogadására” tárgyú 
napirendet.  
 

11. A közgyűlés a 142/2005. (XII.15.) Kgy. határozat 3. i) pontját hatályon kívül helyezi.  
 
12. a) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret 

terhére a Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor részére a tábor megrendezésének 50.000 Ft 
támogatásáról dönt a Ceredi Segítő Kezek Alapítványon keresztül. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
b) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret 
terhére a Krétakör Alapítvány részére az Assisi tábor megrendezésének 70.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
c) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret 
terhére a Mackóvár Központi Óvoda részére működési támogatáshoz 60.000 Ft-os támogatásáról 
dönt az Eszterlánc Alapítványon keresztül.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke   
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d) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret 
terhére a Szent Lázár Megyei Kórház részére a Magyar Gyermekorvosok Társasága Északkelet-
Magyarországi Szakcsoportja 2006. évi Tudományos Ülés megrendezésének támogatásához 
50.000 Ft-os támogatásáról dönt a Gyermekekért Alapítványon keresztül.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  
 
e) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet VII/1. sorában lévő a megye 
társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása keret terhére a Révész László 
Palóc Triatlon-Váltó Emlékalapítvány részére a Palóc Triatlon verseny 150.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

13. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező – Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete használatában lévő -, 
Salgótarján belterület 343 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Ellátó Szervezet a 
Baglyasaljaiak Baráti Köre részére, cross motor verseny lebonyolításához ingyenesen, 2006. 
május 26-ától június 15-éig terjedő határozott időre használatba adja. 
Felhatalmazza az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a használatba adásról a kérelmező 
Baglyasaljaiak Baráti Körével megállapodást kössön. 
Felhívja az Ellátó Szervezet vezetőjének a figyelmét arra, hogy a megállapodásban kerüljenek 
rögzítésre mindazok a feltételek, amelyek a használatba adással kapcsolatosan szükségesek. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 132/2005. (XII.15.) Kgy. határozat értelmében a 
Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz „a salgótarjáni 150 férőhelyes bentlakásos szociális 
intézmény és 20 férőhelyes idősek klubja építése” tárgyú pályázat visszavonását jóváhagyólag 
tudomásul veszi.  

 
15. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 

konzorciumi partnerként részt vegyen az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága „a 
szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az 
intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló 
tervek elkészítése” témában kiírt pályázaton. 

 
16. A testület felkéri a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottságot, hogy a közgyűlés 

május 25-ei ülésén a Borbély Lajos, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működésével, a 
diákönkormányzattal összefüggésben felvetett problémákat vizsgálja ki, és arról adjon 
tájékoztatást a közgyűlés júniusi ülésén.  
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke 
Határidő: szöveg szerint  

 
 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  
 
 
 
  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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1. sz. melléklet 
 

Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre 
emelkedett hatósági döntéseiről 

2006. április − május hónapokban 
Sor-
szám 

Határozat 
száma 

A személyi térítési díj fizetésére 
kötelezett neve 

Ellátó intézmény 
 
 

1.  3/2006. Sándor Péter Jánosné Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

2.  349-2/2006. Rácz Gyöngyi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

3.  431-2/2006. Pozsár Istvánné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

4.  465-3/2006. Fejes Zoltán Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

5.  474/2006. Ignácz József Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

6.  512-2/2006. Szalatnyai József Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

7.  624/2006. Grolyó Ferenc Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

8.  643/2006. Varga Rudolf Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

9.  644/2006. Toldi Mária Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

10.  647/2006. Tóth László Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

11.  692-2/2006. Makó Mária Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

12.  693-2/2006. Tóth Nándor Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

13.  706/2006. Kaszás Józsefné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

14.  707/2006. Horti Erszébet Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

15.  708/2006. Kardos Jánosné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

16.  714/2006. Gagyi Viktória Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

17.  776/2006. Agócs Gergely Reménysugár Otthon  
Balassagyarmat 

18.  778/2006. Baranyi Attila Reménysugár Otthon  
Balassagyarmat 

19.  782/2006. Spagina Balázs Reménysugár Otthon  
Balassagyarmat 

20.  783-2/2006. Oláh Miklós Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

21.  785/2006. Márton László Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

22.  786/2006. Molnárné Mitasz Magdolna Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 



 

23.  787/2206. Nagy Lajosné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

24.  789/2006. Sándor Zsuzsanna Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

25.  790/2006. Tőkei János Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

26.  792/2006. Krista Márta Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

27.  798/2006. Nagy János Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

28.  807-2/2006. Jeziorszki Győző Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

29.  808-5/2006. Juhász Csilla Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

30.  809/2006. Rétei Richárd Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

31.  810-3/2006. Hornyák Zoltán Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

32.  811-2/2006. Percze Elemérné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

33.  834-3/2006. Deák Nikolett Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon 
Diósjenő 

34.  835/2006. Buris Katalin Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon 
Diósjenő 

35.  836-3/2006. Tomecskó József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon 
Diósjenő 

36.  837/2006. Jakubecz János Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

37.  838/2006. Gombos Ferenc Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

38.  839/2006. Füle Mónika Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

39.  840/2006. Gulyás Katalin Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

40.  841/2006. Polónyi Mónika Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

41.  842/2006. Sárközi József Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

42.  844/2006. Bangó Dávid Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

43.  845/2006. Csemer Nikoletta Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

44.  846/2006. Varga Magdolna Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

45.  847/2006. Jeziorszki Győző Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

46.  848/2006. Füleki József Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

47.  850/2006. Tóth Sándor Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 



 

48.  851/2006. Pataki István Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

49.  852/2006. Czifra Sándor Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

50.  853/2006. Diószegi László Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

51.  854/2006. Kaptur György Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

52.  896/2006. Dalkó Dániel Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

53.  897/2006. Balogh Istvánné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

54.  898/2006. Botos Ádám Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

55.  899/2006. Szőke Balázs Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

56.  900/2006. Rácz Julianna Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

57.  901/2006. Juhász Erzsébet Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

58.  902-3/2006. Egri József Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

59.  903/2006. Varga Béla Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

60.  904-3/2006. Szabó Sándor Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

61.  905/2006. Zábrádi József Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

62.  906/2006. Konkoly Mária Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

63.  907/2006. Sas Mihályné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

64.  908/2006. Peresi Józsefné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

65.  909/2006. Csomor János Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

66.  910/2006. Rakonczai Nándor Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

67.  911/2006. Garicsné-Deszkovics Anna Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

68.  913/2006. Kiss Eszter Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

69.  914/2006. Mede Józsefné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

70.  915/2006. Farkas Vince Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 
 

71.  917-3/2006. Molnár Melinda Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

72.  918/2006. Toncsev József Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

73.  919/2006. Balázs Pál Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 



 

74.  920/2006. Csósza István Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

75.  921/2006. Bangó Ákos Reménysugár Otthon 
Balassagyarmat 

76.  922/2006. Bangó Rómeó Reménysugár Otthon 
Balassagyarmat 

77.  923/2006. Danyi Szabolcs Reménysugár Otthon 
Balassagyarmat 
 

78.  924/2006. Csemer Vera Reménysugár Otthon 
Balassagyarmat 

79.  941/2006. Cseri Zoltán Reménysugár Otthon 
Balassagyarmat 

80.  944/2006. Hlavaj István Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

81.  945/2006. Bálint Jolán Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

82.  987/2006. Bíró Tibor József Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

83.  988/2006. Lakatos Attila Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

84.  989/2006. Jónás Ildikó Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

85.  990/2006. Sebők Sándor Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

86.  1014-2/2006. Botos Erzsébet Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

87.  1015/2006. Kozár Sándor Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

88.  1016/2006. Csőre József Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

89.  1018/2006. Makrai Péter Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

90.  1019/2006 Simon József Pál Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

91.  1052/2006. Bangó Dalma Reménysugár Otthon 
Balassagyarmat 

92.  1055/2006. Nagy Rita Barbara Reménysugár Otthon 
Balassagyarmat 

93.  1096/2006. Vidák Krisztián Reménysugár Otthon 
Balassagyarmat 

94.  1109/2006. Bugarszki Árpád Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. sz. melléklet 
 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 8/2006. (V. 4.) B.B. számú határozata 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi közbeszerzési eljárásairól készült 
statisztikai összegezés jóváhagyásáról 

 
 
1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága Nógrád Megye 

Önkormányzata 2005. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai összegezést a Melléklet I., 
a Melléklet II. és a Melléklet III. szerint hagyja jóvá. 
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az összegezést a Közbeszerzések Tanácsának – a 
főjegyző bevonásával – küldje meg. 
Határidő: 2006. május 31. 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

                     Dr. Barta László megyei főjegyző 
 
2.) A bizottság felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa esetleges további 

adatszolgáltatási igényének határidőben tegyen eleget és erről a bizottság soron következő ülésén 
adjon számot. 

      Határidő: értelemszerűen 
      Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. május 4.          
        
 
         Molnár Katalin s. k. 
                                                     a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Melléklet I.  
21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 

 
Az éves statisztikai összegezés 

 
Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről /építési beruházásokról/szolgáltatásokról 

a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 
 

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
      Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 
2. A szervezet típusa: 

a) állam és egyes szervezetek – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)-h) pontok; 
b) helyi önkormányzat és a költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi 

önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési 
önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), 
valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális 
fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont]; 

c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)-k) pontok; 
d) egyéb szervezet. 
 

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. 
IV. fejezete): 4 (négy); 365.053.267 forint. 

 
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. 

fejezete): - 
 
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része): 8 (nyolc);  
      34.369.044 forint. 
 
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete 

szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-
9. pontokban szereplő közbeszerzéseket: 

 
      Kbt. IV. fejezete: 

A beszerzés 
CPV kódja 
(főtárgy) 

Nyertes székhelye 
(ország) 

Eljárás fajtája 
 

Nyílt 
 

Összes 

  Száma Értéke Száma Értéke 
33.10.00.00-1 Magyarország 4 365.053.267 4 365.053.267 

      
Összes közbeszerzés 4 365.053.267 4 365.053.267 

  
A Kbt. VI. fejezete: - 

 
7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba 

foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve): - 

  
8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat 

elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: - 
 
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:    
      14.016.745 forint 



 

                                                                                                                        Melléklet II. 
21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

Az éves statisztikai összegezés 
 

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

 
1. Ajánlatkérő neve, címe: 
      Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
  
2. A szervezet típusa: 

a) állam és egyes szervezetek – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)-h) pontok; 
b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, 

a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi 
kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési 
tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés 
d) pont]; 

c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)-k) pontok; 
d) egyéb szervezet 
 

3.  A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. 
IV. fejezete): 1 (egy); 2.010.992.282 forint. 

 
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. 

fejezete): - 
 
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része): 11 (tizenegy) 
      207.662.427 forint. 
 
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete 

szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó (értéket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8-9. 
pontokban szereplő közbeszerzéseket: 

 
      Kbt. IV. fejezete: 

A beszerzés 
CPV kódja 
(főtárgy) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Eljárás fajtája 
 

Nyílt 

Összes 

  Száma Értéke Száma Értéke 
45.21.51.00-8 Magyarország 1 2.010.992.282 1 2.010.992.282 

      
Összes közbeszerzés 1 2.010.992.282 1 2.010.992.282 

  
A Kbt. VI. fejezete: - 

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba 
foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozóan (értéket Ft-ban kifejezve): -    

8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat 
elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: -   

 
                                                                                                                       
 
          
                                                                                     
  



 

Melléklet III. 
21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

Az éves statisztikai összegezés 
 

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

a 7, 12, 13, 26, és 27 szolgáltatási kategóriákban 
 
1. Ajánlatkérő neve, címe: 
      Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
  
2.  A szervezet típusa: 

a) állam és egyes szervezetek – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)-c), g)-h) pontok; 
b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, 

a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi 
kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési 
tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés 
d) pont]; 

c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)-k) pontok; 
d) egyéb szervezet 
 

3.  A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke    
     (a   Kbt. IV. fejezete): - 
 
4.  A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a Kbt. VI. 

fejezete): 1 (egy); 36.523.200 forint. 
 
5.  Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része): 4 (négy) 
     16.349.999 forint. 
 
6.  A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI.    

    fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban    kifejezve), 
kivéve a 8-9. pontokban szereplő közbeszerzéseket: 
Kbt. IV. fejezete: - 

 
  Kbt. VI. fejezete:  

Eljárás típusa A beszerzés 
CPV kódja 
(fő tárgy)  

Nyertes székhelye 
(ország) 

Eljárás 

   Száma értéke 
Egyszerűsített 92.52.11.00-0 Magyarország 1 36.523.200 

     
Összes 

közbeszerzés 
   

1 
 

36.523.200 
 
7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba 

foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra 
vonatkozóan (értéket Ft-ban kifejezve): - 

      
8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat 

elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: -   
 
9.  A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke:  
     2.693.120 forint. 



 

10. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke (Kbt. IV.,VI. 
fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként): - 
  
 
 

3. sz, melléklet 
 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 9/2006. (V. 9.) B.B. számú határozata 
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a KIPSZER FT Rt-vel 

kötött generálvállalkozási keretszerződés módosítására 
(III. számú módosítás) 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága az alábbi 

feltételek ismeretében, miszerint a KIPSZER  Fővállalkozási és Tervező Rt. (1106 Budapest, 
Jászberényi út 24-36.) kötelezettséget vállal: 

a) a megvalósulási bankgarancia futamidejének (érvényességének) módosítására (szerződés 4. 
számú melléklete); 

b) a KORTEX Kft-vel kötendő megállapodásban az általa szállítandó eszközök elhelyezésével és 
őrzésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az ezzel összefüggő költségek viselésére; 

c) az 1.b) pontban vállalt feladatai során bekövetkező károknak biztosítási szerződés útján való 
megtérítésére; 

d) azon következmények viselésére, esetleges bírság megfizetésére, amely(ek) a 
szerződésmódosítás nem kellő megalapozottsága megállapításából eredően az illetékes 
ellenőrző szervek által meghatározásra kerülhetnek     

 a kivitelező szerződésmódosításra irányuló kérelméről e határozat 2. pontja szerint dönt.   
          

2. A bizottság a generálvállalkozási keretszerződés és 1., 2. számú mellékletének módosítását – a 
lebonyolító ÉPBER Rt. javaslata alapján – az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
− az „E” és „D” jelű épület átalakításának és bővítésének részhatárideje 2006. május 15-éről  

2006. július 31-ére változik; 
− a véghatáridő 2006. május 30-áról 2006. július 31-ére módosul; 
− a végszámla és a részszámlák benyújtására vonatkozó kikötés változatlanul hagyása mellett 

a vég- és részszámlák összege az egyes megvalósulási ütemekhez igazodik, így a 10. sz. 
számlához tartozó megvalósulási ütem teljesítésigazolásának feltétele az orvostechnikai 
eszközökkel felszerelt E és D épületek sikeres átadás-átvétele. 

A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – az 1. pontban 
foglalt feltételek teljesítését követően a szerződés – fentiek szerinti -   módosítását és az ezzel 
összefüggésben változó mellékleteit írja alá. 

         Határidő:  2006. május 12. 
         Felelős :   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
              Dr. Barta László megyei főjegyző 
 

3. A bizottság  utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szerződésmódosításról szóló, a Kbt. 307 § (1) 
bek.-e szerinti hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon.  
Határidő: a szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanap 

      Felelős :   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 
            Dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, hogy – a területfejlesztésért felelős 

miniszter engedélyétől függően – a KIPSZER FT Rt. felajánlását elfogadva kössön megállapodást 
a vállalkozó által mintegy bruttó 40 millió Ft összegben teljesítendő – főporta, közlekedő híd 
alapozása, tűzoltósági előírások teljesítése, vagy további belső utak, parkolók felújítása, bútorzat 
kiegészítése – munkák elvégzésére.   
Határidő: 2006. május 31. 

      Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
          Dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
 

Salgótarján, 2006. május 9.         

        
       Molnár Katalin s. k.  

       a bizottság elnöke   



 

4. sz, melléklet 
 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 10/2006. (V. 9.) B.B. számú határozata 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a KORTEX Kft-vel kötött 
szerződések módosítására (II. számú módosítások) 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága kezdeményezi 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a KORTEX Kft-vel (1024 
Budapest, Lövőház u. 24.) az E és D épületek orvostechnikai eszközeinek szállítására, szerelésére 
kötött szállítási – szerelési szerződések alábbi tartalmú módosítását: 
−  teljesítési határideje 2006. május 15-éről 2006. július 31-ére változik; 
− az ellenszolgáltatás összege 1 db rész- és a végszámla formájában kerül megfizetésre; 
− a szerződés ellenértékének 80 %-át elérő részszámla benyújtásának feltétele a KIPSZER FT 

Rt-vel kötendő megállapodásban foglalt módon és feltételekkel őrzött eszközök leltár szerinti 
átvételét és tárolását – lebonyolító  által – igazoló okmányok benyújtása;  

− a szerződés ellenértéke 20 %-ának megfelelő összegű végszámla a teljeskörű teljesítést 
követően kerülhet benyújtásra. 

A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – a  szállítási-
szerelési szerződések fenti tartalmú módosítását a szállítóval történő egyeztetetést követően – 
figyelemmel a  megvalósulási garanciák érvényességi idejére is – írja alá. 

 Határidő:  2006. május 12. 
       Felelős :   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
             Dr. Barta László megyei főjegyző 
 
2. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szerződésmódosításokról szóló, a Kbt. 307. § 

(1) bek.-e szerinti hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről 
gondoskodjon.  
Határidő:  a szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanap 

      Felelős :   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 
            Dr. Barta László főjegyző 
 
 
 
Salgótarján, 2006. május 9.         

         
 
       Molnár Katalin s. k.  

                  a bizottság elnöke 
  
 



 

5. sz. melléklet 
 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 11/2006. (V. 9.) B.B. számú határozata 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a MEDISO Kft-vel kötött 
szerződés módosítására (II. számú módosítás) 
 
 

 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága 
kezdeményezi a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a MEDISO 
Kft-vel (1022 Budapest, Alsótörökvész út 14.) a Nukleáris medicina orvostechnikai eszközeinek 
szállítására, szerelésére kötött szállítási – szerelési szerződés teljesítési határidejének 2006. május 
15-éről 2006. július 31-ére változtatását, valamint a szállító kérelmének megfelelően jóváhagyja a 
késedelmi kötbér vállalásának eltörlését.                      
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – a  szállítási-
szerelési szerződés fenti tartalmú módosítását a szállítóval történő egyeztetetést követően – 
figyelemmel a  megvalósulási garancia érvényességi idejére is – írja alá. 

 Határidő:  2006. május 12. 
       Felelős :   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
             Dr. Barta László megyei főjegyző 
 
  
2. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szerződésmódosításról szóló, a Kbt. 307. § (1) 

bek.-e szerinti hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon.  
Határidő: a szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanap 
Felelős :   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 

            Dr. Barta László főjegyző 
 

 

 

Salgótarján, 2006. május 9.         

         
 
       Molnár Katalin s. k.  

                  a bizottság elnöke 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 
Salgótarján 
 
13/2006. (V. 16.) Műv. Biz.                       Tárgy: szakvélemény kiadása a Szécsény-

Hollókő-Nagylóc-Nógrádszakál Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi 

Bizottsága a Szécsény-Hollókő-Nagylóc-Nógrádszakál Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
létrehozásáról az alábbi szakvéleményt adja: 

 
Az érintett önkormányzatok a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a hollókői 1-4. 
osztályos Általános Iskola és Óvoda, az 1-8. osztályos nagylóci Fekete István Általános Iskola 
és az 1-8. osztályos nógrádszakáli Általános Iskola és Óvoda összevonását tervezik.  A 
községi intézmények önálló intézményekként megszűnnek, jogutódjuk a szécsényi székhelyű 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, melynek működtetésére a négy önkormányzat 
intézményfenntartó társulást hoz létre. A községi intézmények az összevont intézmény 
tagintézményeiként működnek tovább változatlan személyi és tárgyi feltételek között. 
 
A tervezett intézkedés az esetben van összhangban a megyei fejlesztési tervvel, ha 
egyértelműen megjelölik, hogy mely tagintézmény köteles biztosítani a hollókői 5-8. 
évfolyamos tanulók számára az oktatást, nevelést. A szolgáltatásról továbbra is az eddigi 
színvonalon gondoskodnak oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, 
tanulóknak, szülőnek nem jelent további terhet. Az új feladatokkal bővülő II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola működtetésének költségvetési fedezete rendelkezésre áll, illetve a 
továbbiakban megteremthető. 

 
Indokolás: 

 
A tervezett intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata 

 
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 

 
- A fő célkitűzések között szerepel – többek között - az erőforrásokkal való gazdálkodás 

hatékonyabbá tétele (4. fejezet bevezető rész). 
 

- Az óvodai ellátásban, nevelésben cél (4.1. pont) a 3-7 éves korú gyermekek számára az óvodai 
nevelés lehetőségének megteremtése, valamennyi gyermek számára egy évig óvodai 
nevelésben, iskola-előkészítésben való részvétel (kötelező óvodáztatás) biztosítása, lehetőleg a 
lakóhelyen. 

 
- A fejlesztési célok megvalósítására irányuló feladatok között szerepel az óvodai nevelésben a 

jelenlegi óvodai hálózat megtartása (5.1. pont). 
 

- Az alapfokú oktatás fontos célja a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek 
biztosítása valamennyi gyermek számára iskolafenntartással, társulással, vagy szervezett 
tanulószállítással (5.2.a). A megye egész területén biztosítani kell annak lehetőségét - az 



 

iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola kezdő 
szakaszában (1-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék igénybe 
(4.2. pont). 

 
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a roma kisebbségi program szerint oktatott tanulócsoportok 

munkájára, a feladat tárgyi és személyi feltételeinek megfelelő szintű biztosítására (5.2.i). 
 

A Társulási megállapodás és az alapító okirat tervezet nem tartalmaz olyan elemet, amely 
ellentétben állna a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
Aggályos azonban a képviselő-testületi előterjesztésben olvasható következő mondat: 
„Szécsény város, Hollókő község területéről érkező gyermeket, ha az az 1-8. évfolyamos általános 
iskolai oktatást nem a társult intézmény tagiskolájában (Hollókő, Nagylóc és Nógrádszakál) 
kívánja igénybe venni, akkor a székhely szerinti intézményben (II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Szécsény) fogadja mindaddig, amíg az így keletkező többlet létszám nem eredményezne a 
fogadó intézményben kötelező csoportbontást.” Tekintettel arra, hogy Hollókőn csak 1-4. 
évfolyam működik, egyértelműen intézkedni kell a hollókői 5-8. évfolyamos tanulókat kötelezően 
ellátó helyről. A fenti mondat homályban hagyja ezt a kérdést, sőt kijelenti, hogy a székhely csak 
korlátozott mértékben fogadhatja a hollókőieket. A hollókői 5-8. évfolyamos tanulók 
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges feltétel, hogy legyen olyan tagintézmény, amely 
köteles biztosítani számukra az oktatást, nevelést. 
A tervezett intézkedés teljes összhangja a megyei fejlesztési tervvel az esetben valósul meg, ha 
egyértelműen megjelölik, hogy mely tagintézmény köteles biztosítani a hollókői 5-8. osztályos 
tanulók oktatását, nevelését. 
 

 
A feladatról történő további gondoskodás, az összevont intézmény működési feltételeinek 

vizsgálata 
 
 

A tervezett átszervezés az intézmények fenntartóját, gazdálkodásának ellátási formáját, szervezeti 
felépítését, vezetési szerkezetét változtatja meg, nem érinti a gyerekekkel, tanulókkal történő 
közvetlen foglalkozás körülményeit. A feladatellátás továbbra is a korábbi intézmények 
épületeiben, telephelyein valósul meg, sem épületet, sem munkaerőt nem terveznek elvonni.  
Az új feladatokkal kibővülő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola működtetésének költségvetési 
fedezetét a közös fenntartásra társuló önkormányzatok a Társulási Megállapodásban foglaltak 
szerint vállalják. A költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthető. 
 
Megállapítható tehát, hogy a feladatról történő további gondoskodás az eddigi színvonalon 
történik. A társuló önkormányzatok biztosítják a jogutód intézmény működésének költségvetési 
fedezetét. 
 

A gyerekekre, szülőkre háruló teher vizsgálata 
 
 

Az ellátó telephelyek száma, az óvodákban a csoportok, férőhelyek száma, az iskolában a 
felvehető tanulók létszáma elegendő az igények kielégítésére. Minden gyermek, tanuló ugyanott 
részesül nevelésben, oktatásban ahol eddig, ezért az átszervezés nem ró további terhet a 
gyermekekre, tanulókra, szülőkre. 

 
 

2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  88. § (5) 
és (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 6. pontja, a Szécsény Város Önkormányzatának 
képviselő-testületi ülésére készült előterjesztés, a közoktatási intézmény közös fenntartására 
vonatkozó Társulási Megállapodás tervezete, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alapító okirata 



 

módosításának tervezete, Nógrádszakál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. 
(XI.29.) számú, Nagylóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.26.) számú, 
valamint Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2006. (IV.24.) számú 
határozatai,  Malinkó János közoktatási szakértő véleménye,  valamint a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, a 
141/2005. (XII.15.) Kgy. számú határozattal felülvizsgált és módosított Nógrád megye közoktatási 
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve alapján döntött. 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Szécsény címzetes főjegyzőjét, 

Hollókő, Nagylóc és Nógrádszakál polgármestereit. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2006. május 30. 

 
 
Salgótarján, 2006. május 16. 

Kovács Gábor s. k. 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. sz. melléklet 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 
Salgótarján 
 
14/2006. (V. 16.) Műv. Biz.                       Tárgy: a 2006. évi Költségvetési rendelet 4. 

sz. mellékletének VII/1. pontjában 
meghatározott források felhasználására 

 
 

HATÁROZAT 
 
A közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság, a 2006. évi Kvr. 4. sz. melléklet VII/1. 
sorában lévő, „A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” című 
keret felhasználására, a közgyűlés 3/2006. (II. 16.) Kgy. határozata 15. a) pontja alapján – az érintett 
tanácsnokok egyetértésével – az alábbi szervezetek támogatását javasolja: 

− Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja részére a vanyarci 
Haluskafesztivál megrendezéséhez 200.000,- Ft összegű támogatás; 

− a Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület 2006. évi mohorai rendezvényeihez 
250.000,- Ft összegű támogatás; 

− az MTB Club Salgótarján-Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület részére a TITÁN KUPA 
versenysorozat Salgótarjáni futamának megrendezéséhez 100.000,- Ft összegű támogatás; 

− a Skorpió Sportegyesület részére az IFAA 3D-s íjász világbajnokságra készülő versenyzők 
felkészüléséhez és a jó szereplés biztosításához 200.000,- Ft összegű támogatás; 

− a AJW-altius Kft-nek a Jubileumi 20. Nemzetközi Ugrógála megrendezéséhez 200.000,- Ft 
összegű támogatás;  

− a Fekete Sasok Kft-nek a Salgótarjáni Fekete Sasok utánpótlás csapatainak három-három 
tornára utazásához valamint egy-egy hazai kupa megrendezéséhez 200.000,- Ft összegű 
támogatás; 

− Romhány községnek a lengyelországi Lutomiersk várossal kötött együttműködésük alapján 
tervezett rendezvényeik (A romhányi Rákóczi-csata emléknapjára a 9 fős lengyel delegációt 
fogadása; Falunap; Szüreti felvonulás és bál ) lebonyolításához 150.000,- Ft támogatás; 

− a Révész László Palóc Triatlon-Váltó Emlékalapítványnak a Palóc Triatlon megrendezéséhez 
150.000,- Ft összegű támogatás; 

− a Mihálygergei IPOLY Néptáncegyüttesnek az ünnepi, jubileumi műsor színvonalas 
megrendezéséhez, valamint csehországi fellépésükhöz 300.000,- Ft összegű támogatás; 

− a Palóc Nők a Holnapért Egyesületnek a 2006. évi rendezvényeik lebonyolításához 250.000,- 
Ft összegű támogatás; 

− a Gyermekekért Baráti Körnek az egyesület működési feltételeinek biztosításához, a 
bázisszervezetek programjainak segítéséhez, a közösségi programok szervezéséhez valamint 
a nyári táborozások megszervezéséhez 300.000,- Ft összegű támogatás; 

− a Romhányi Sportegyesület Teremkerékpár Szakosztálya Csehországi Junior Európa 
Bajnokságon való részvételéhez 100.000,- Ft összegű támogatás; 

− a Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesületnek a Várfesztivál megrendezéséhez 150.000,- Ft 
összegű támogatás; 

− a DŰVŐ Együttesnek a rimóci zene hanghordozón történő megjelentetéséhez 150.000,- Ft 
összegű támogatás.  

 
 
 
 
 
 



 

 
A közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 
javaslatok alapján döntsön a támogatások odaítéléséről, gondoskodjon a támogatási szerződések 
megkötéséről, valamint döntéséről adjon tájékoztatást a bizottság részére. 
Határidő: 2006. június 22. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
Salgótarján, 2006. május 16. 

Kovács Gábor s. k. 
a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. sz. melléklet 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési és EU Integrációs Bizottsága 
 
 
 
2/2006. (IV.27.) TEU. Biz Tárgy: az Észak-magyarországi Régió      

Fejlesztési Stratégiája és a Regionális 
Operatív Program véleményezése 

 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29) Kgy. rendelet 
1/h. melléklete 2. pontjában biztosított felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési és EU Integrációs Bizottsága „Az Észak-
magyarországi régió fejlesztési stratégiája” és „Az Észak-magyarországi régió Regionális Operatív 
Program” egyeztetési anyagához Nógrád megye szempontjai alapján, a mellékletben szereplő 
észrevételeket teszi. A végleges dokumentum kialakítása és jóváhagyása során azok megfontolását, 
érvényesítését javasolja. 
Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozatot, mellékletével együtt az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez juttassa el, továbbá arról a közgyűlést soron következő ülésén 
tájékoztassa. 
Határidő: 2006. április 27. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
 
Salgótarján, 2006. április 27. 
 
 

 
 Dr. Rozgonyi József s.k. 

         a bizottság elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2/2006.(IV.27.) TEU. Biz. határozat melléklete                  
 

ÉSZREVÉTELEK 
az Észak- magyarországi Régió fejlesztési stratégiája és Regionális Operatív Program 

tervezetéhez 
 

A megküldött dokumentumok véleményezése során fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 
tartalmilag azok nem egyeznek meg a területfejlesztési programok, koncepciók és területrendezési 
tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletben foglaltakkal. Ez a 
hivatkozott rendelet szerint nem formai kérdés, hiszen a jogszabály mind a Stratégiai, mind az 
Operatív program tartalmi követelményeit maghatározza.  

Általánosságokban fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy  a fejlesztési stratégiának a régió társadalmi-
gazdasági centrumai és perifériái közötti egyensúly megteremtésén túl kell mutatni, a cél az országon 
belüli egyensúly elérése.  
 

Az Önök által megadott szempontok szerinti észrevételeink – az anyag szerkezetét követve – az 
alábbiak:  

 

Regionális Fejlesztési Stratégia 

1. A régió stratégiai irányaival egyetértünk. 
 
2. Az alprogramokat áttekintve hiányoljuk, hogy a várható nagyprojektek Nógrád megyei 

megvalósítási hellyel egyáltalán nem szerepelnek. A tartalmi területekre az alábbi javaslatokat 
tesszük: 
 I. 1. Kulcsiparágak földrajzi beavatkozási területek kiegészítése a Salgótarján – Bátonyterenye 

tengellyel 
 I.3.1. A környezetvédelmi ipar meghonosításánál a „Barnamezős területek” fogalmánál a 

funkcióját vesztett ipari, mezőgazdasági és honvédelmi területeket is javasoljuk nevesíteni. 
 II. 3. Regionális turisztikai klaszterek elemei között a történelmi és földtörténeti turizmus 

megnevezését javasoljuk értelemszerűen pontosítva a földrajzi beavatkozási területeket is. 
 III.1.1. A városhálózat támogatható tevékenységeinél a városrehabilitáció csupán a panel 

lakótelep rekonstrukcióra korlátozásával nem értünk egyet. A régióban nagyobb lakótelepek 
építésére azonos időszakokban, de különböző technológiával került sor. Rekonstrukciójuk is 
közel egy időben válik aktuálissá. Támogatásuknak a panel építésűekre szűkítése komoly 
hátrányt jelent Nógrád megyének 
Szükségesnek tartjuk továbbá a barnamezős területek kármentesítését (mint erre már előzőleg is 

kitértünk) az ipari, mezőgazdasági és honvédelmi területekre itt is kiterjeszteni. 

 A III. 1.2. alprogramban az épített környezet minőségének javításánál is javasoljuk a fent leírtak 
szerint az 5. pontból a „panel” törlését és a barnamezős területek meghatározását.  
Kiegészítésként javasoljuk az alábányászott területek rehabilitációját is, természetesen a 
beavatkozási területek ennek megfelelő kibővítésével.  

Ezt javasoljuk a III.2. településekre vonatkozó alprogramba is szerepeltetni.  
 A III. 5.1. regionális jelentőségű úthálózati rendszerben a Nógrád megyét érintő két 

főközlekedési út megnevezését kérjük pontosítani. Az országos és a megyei  területrendezési 
terv szerinti jelölésük M2 ill. M21 és a fejlesztési igényük is ennek megfelelő. 
A támogatható tevékenységek között szerepel, a beavatkozási területeknél viszont nem a 
tervezett régiós kapcsolatot jelentő Rétság – Szurdokpüspöki – Gyöngyös új főútvonal 
létrehozása.  



 

 A III. 5.4. Katasztrófavédelem alprogramból hiányzik a belvíz okozta problémák kezelése. 
Támogatásra javasoljuk az alábányászott területek kataszteri felmérését és digitális térképi 
feldolgozását. 
 II.I. 6. Nyitott külső határok földrajzi beavatkozási területei között Szécsény és Balassagyarmat 

is kerüljön felsorolásra. 
 
3. Az alprogramok támogatásának mértékét nem minden esetben érezzük megfelelőnek a kívánt ill. 

tervezett eredmény eléréséhez. Nem derül ki egyértelműen, hogy a várható nagyprojektek külön 
kezelendőek, vagy az adott alprogramok tervezett támogatásából részesednek-e. Ez utóbbi esetben 
ugyanis a támogatható tevékenységek felsorolása ugyan megtörténik, de a támogatásból való 
részesedésük irreális.  

 
Konkrétan a kulcsiparágak tervezett támogatása 43,5 Mrd Ft, amelyből a 2 várható nagyprojekt 
támogatása elérheti a 42,5 Mrd Ft-ot, a feltüntetett 10 támogatható tevékenységre marad összesen 1 
Mrd Ft? 
A I.4. Regionális tudásközpont kialakításánál a várható nagyprojekt támogatása elérheti a 80 Mrd 
Ft-ot, ugyanakkor a teljes alprogram tervezett támogatása 8 Mrd Ft? 
Az I.5. Regionális logisztikai hálózati rendszernél, ha nagyprojektre elnyeri Mezőkövesd a 40 Mrd 
Ft-ot, 4,5 Mrd Ft marad a többi támogatható tevékenységre a megjelölt beavatkozási területeken? 

 
Aránytalannak tartjuk a tervezett komplex regionális programok támogatását. A támogatható 
tevékenységek várható hatását (hasznosságát) tekintve érthetetlen, hogy a versenyképes gazdaság 
megteremtésének tervezett támogatása nem éri el a kommunikációs stratégia kialakítása, 
régiómarketing eszközök fejlesztése tervezett támogatásának a felét sem.  

 
A III. 1.2. alprogramban a tudás, az innováció átadására képes városoknál felsorolt támogatható 
tevékenységek és a területként megnevezett városok számát tekintve a tervezett támogatási összeg 
nagyon kevés, csak néhány helyen, vagy csak minimális előrelépést eredményezhet.  

 
 

Regionális Operatív Program 

1. A régió helyzetének rövid áttekintésével egyetértünk. 
 
2. Az átfogó céllal „a régió gazdasági versenyképességének javítása, miközben mérséklődnek a 

régión belüli területi, társadalmi – gazdasági különbségek”, továbbá a specifikus célokkal 
alapvetően egyetértünk. Ugyanakkor kifogásoljuk, hogy ezekben Nógrád megyei vonatkozásra 
még csak jelzés sem történik.  

 
Az anyag nem foglalkozik az előbb utóbb bekövetkező közigazgatási változások (megyerendszer 
helyett régió) hatásaival. Nógrád elhanyagolt kezelése az Operatív Program általános céljaival 
ellentétes, hiszen a versenyképességi mutatók alapján a legkedvezőtlenebb régión belül is a 
legfejletlenebb. A második BAZ megye, de jövőjét a régióközponti szerepköre biztosítja. A 
régióközponttól legtávolabb Nógrád megye van (excentrikus elhelyezkedés), ha elveszíti a 
megyeközponti pozícióját, még nehezebbé válhat a megyébe vállalkozásokat vonzani, mert az 
elektronika ellenére nehezebb lesz az ügyintézés, a szellemi potenciál is csökken, ha egyre több 
hivatal, intézmény, szolgáltató központ Miskolcra költözik.  
A program nem foglalkozik ezzel a helyzettel, holott megoldást kéne adnia az ismert és várható 
problémára. Nógrád megye érdekei a prioritásoknál is igen súlytalanul jelennek meg. 

 
 A 4.1. Versenyképes gazdaság megteremtéséhez támogatandó tevékenységként megjelölt 

logisztikai csomópontok között nógrádi nem szerepel, holott a TEN-T – hálózat részeként 
tervezett M2 gyorsforgalmi út az észak-déli tranzitforgalomban kiemelt szerepet képvisel a 
nemzetközi folyosó Zsolna-Budapest közötti szakaszaként;  továbbá alapvetően észak-dél 
irányú közlekedési folyosót biztosít a 81. sz. Hatvan – Somoskőújfalu vasútvonal.  

 



 

 A 4.2. turisztikai potenciál erősítésénél a régió turisztikai adottságai között nem jelennek meg 
lényeges nógrádi vonatkozásúak pl.: 
A közelmúltban fedeztek fel termálvizet Béren, gyógyvízzel rendelkezik Pásztó. Salgótarjánhoz 
kapcsolódó nemzetközi jelentős rendezvény az Ugrógála és a Dixiland Fesztivál.  
Nógrád megye területén is találhatóak történelmi jelentőségű várak, végvárak (Hollókő, Salgó, 
Drégelypalánk). A vízfolyások vonzereje mellett a horgásztavakat is meg kell említeni (Nőtincs, 
Bátonyterenye, Palotás). Jelentős, népszokásokat bemutató rendezvény a Hollókői húsvét, a 
Kazári Búcsú stb. 
Fentiek alapján a támogatandó tevékenységeknél javasoljuk kiegészíteni a meglévő, termál- és 
gyógyfürdők fejlesztését az újonnan kialakításra kerülőkkel, továbbá a víziturizmusnál a 
horgásztavak infrastruktúrájának fejlesztésével. 

 
 A 4.3. Település-rehabilitáció támogatandó tevékenységeinél a városrész-rehabi-litációnál, mint 

azt már a stratégiánál is jeleztük a „panel” nélküli megfogalmazást tartjuk indokoltnak. 
 A városrész rehabilitációhoz az alábányászott területek megjelölését is szükségesnek tartjuk. 

 
 A 4.4. Kistérségi infrastruktúra fejlesztésénél az egészségügyet érintő prioritások nevesítése túl 

általános. Csak a régiók, ill. kistérségek szintjén célozza meg a fejlesztést, holott még 
jogszabályok szintjén nem került definiálásra ezen szintek ellátási felelőssége. A hatályos 
jogszabályok jelenleg még nevesítik a megyei kórház fogalmát és funkcióját.  

 
A szociális ellátás fejlesztése egészüljön ki. A már kiépült bentlakásos szociális 
intézményrendszer fejlesztésére, rekonstrukciójára egyre kevesebb forrás áll rendelkezésre, 
ezért az intézmények állaga, tárgyi feltételei folyamatosan romlanak, nagyrészük nem felel meg 
a jogszabályi és az uniós normáknak. Szükséges a meglévők folyamatos rekonstrukciója, 
akadálymentesítése, a tárgyi feltételek javítása.  

 
A nevelés – oktatás fejlesztésénél a szakképzéssel csak áttételesen foglalkozik. A 
munkahelyteremtés csak akkor lehet sikeres, ha a térségben jól képzett, könnyen átképezhető 
munkaerő áll rendelkezésre.  
 
A támogatandó tevékenységek között az oktatási intézmények, kollégiumok infrastruktúrális 
fejlesztését a felújítással, a sajátos nevelésű gyerekek, diákok képzését biztosító eszközök és 
berendezések beszerzését az elhelyezést biztosító ingatlan felújításával célszerű kiegészíteni. 
 
A célkitűzések között a gyermekvédelem feladatköre nem különül el markánsan a szociális 
ellátórendszertől, holott speciális szükségletek kielégítését célozza, intézményrendszere is 
elkülönül a szociális intézményi struktúrától. Kizárólag a helyzetelemzésen belül – jelzés 
szintjén – van jelen a gyermekvédelmi-, gyermekjóléti intézményrendszer fejlesztésére történő 
utalás.  

 
3. A prioritások közötti súlyozással, a támogatások megosztásának arányaival kapcsolatban – a 

célok, támogatandó tevékenységek és földrajzi beavatkozási területek véleményünk szerint 
szükséges kiegészítését, ill. kibővítését figyelembe véve – javasoljuk a városi területek 
rehabilitációja és a térségi infrastruktúra fejlesztése célkitűzések támogatási arányának növelését. 
Ezt támasztja alá az is, hogy a városi területek rehabilitációjánál a 2014-ig támogatott települések, 
településközpontok számát meglehetősen kevésnek tartjuk. 

 
Összességében és mindkét dokumentumra vonatkozóan hiányoljuk a régión belüli kohézió 
előmozdítását szolgáló programokat.  

A helyzetértékelésben számbavett főbb hátrányok ellenére a régióra megfogalmazott célkitűzések túl 
általánosak – nem jelenítik meg a térség specifikus problémáit. Ezen belül is különösen azt hiányoljuk, 
hogy Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló programok alig találhatók, pedig a jelenlegi és  a 
jövőben várható helyzet alapján pozitív diszkriminációra van szükség a megye leszakadásának 
elkerülése érdekében.  



 

A megfogalmazott programok közötti kapcsolatokat, hatásokat tehát a komplex szemléletet látjuk 
indokoltnak az anyagok továbbfejlesztése során erősíteni. Ezzel egyidejűleg a támogatási arányok 
felülvizsgálatát és ezen belül a tervezett keretek szakmai indokainak bemutatását, alátámasztását 
tartjuk szükségesnek.  
 
 
 
 

9. sz. melléklet 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési és EU Integrációs Bizottsága 
 
 
 
3/2006. (V.15.)TEU. Biz.   Tárgy:   a Pest megye területrendezési terve   

  Javaslattevő fázisának 
véleményezése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 1/h . melléklete 2. pontjában biztosított felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési és EU Integrációs Bizottsága Pest 
megye területrendezési terve Javaslattevő fázisának egyeztetési anyagához Nógrád megye 
szempontjai alapján a mellékletben szereplő észrevételeket teszi. A végleges dokumentum 
kialakítása és jóváhagyása során azok megfontolását, érvényesítését javasolja. 

Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozatot, mellékletével együtt Pest Megye Önkormányzatához 
juttassa el, továbbá arról a közgyűlést soron következő ülésén tájékoztassa. 

Határidő: 2006. május 25. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. május 15. 

 
 
         dr. Rozgonyi József s.k. 
              a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3/2006.(V.15.)TEU. Biz. határozat melléklete                  
        

Észrevételek 
Pest megye területrendezési terve Javaslattevő fázisához 

 
 
 
A Pest megye Struktúratervének véleményezése során jelzett észrevételeket fenntartva az alábbiakra 
hívjuk fel a figyelmet: 

 

- Nógrád megye számára prioritás a 2. sz. főútnak Észak-Európa irányába az egyik fő 

közlekedési tengellyé fejlesztése. Jelen javaslat azonban ezt a 6. sz. főút Esztergom irányában 

történő kiegészítésével helyettesíti, amely Nógrád megye számára tovább hátráltatná a 

nemzetközi vérkeringésbe történő bekapcsolódást. 

- Az észak-déli közlekedési tengely kiépítése a Nógrád megye számára támogatható igény ami 

együtt kell járjon a 21. sz. főút kiemelt szerepkörének megfelelő fejlesztésével. 

- A közlekedés lényeges elemeként hiányoljuk a vasúthálózat szerepének értékelését, 

lehetőségeinek érvényesítését.  

 
 
Salgótarján, 2006. május 15. 
 
 
         dr. Rozgonyi József s.k. 
          tanácsnok 
              a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 10. sz. melléklet 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK  
GAZDASÁGI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA 
 
 
5/2006. (V. 16.) GKB sz. Tárgy: az Észak-magyarországi Idegenforgalmi 

és Gazdaságfejlesztési Kht. 2005. évi 
működéséről 

 
HATÁROZAT 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 
megtárgyalta és tudomásul veszi az Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési 
Kht. 2005. évi működéséről szóló tájékoztatót. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 
Kht. számviteli beszámolójának elfogadása után arról –az elnöki jelentés útján- tájékoztassa a 
közgyűlést. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2006. május 16. 
 
 
                                                                                      Zsédely Lajos s. k. 
                                                                                            tanácsnok 
                                                                                     a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37/2006. (V. 25.) Kgy. Tárgy: a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. 2005.   
                                                                                        évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról, 

                                                                                    a 2006. évi üzleti tervének megállapításáról,   
                                                                             az ügyvezető igazgató javadalmazásáról 

 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító - megtárgyalta a Nógrádi 
Tüzeléstechnikai Kft. 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2006. évi üzleti tervet és a 
következő határozatot hozta: 
 
1.) A NOTŰZ Kft. 2005. évi beszámolóját a beterjesztett, a könyvvizsgáló által hitelesített – az 

ügyvezető részére 2005. év terhére kifizethető prémiumot és járulékait, társasági adófizetést és a 
tulajdonosnak fizetendő osztalékot nem tartalmazó – értékkel egyezően 34.746 E Ft mérleg 
főösszeggel és 4.118 E Ft számított adózás előtti eredménnyel veszi tudomásul.  

 
 
2.) Az ügyvezető igazgató a 2005. évre kitűzött prémium feladatokat részben teljesítette, kizáró ok 

nem merült fel, ezért Szklenár Józsefnek a 33/2005. (IV.21.) Kgy. határozat 5.) pontja alapján 
számított 1.188 E Ft – mely a munkaadói járulékokat is tartalmazza – prémium fizethető ki. A 
közgyűlés utasítja elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
 
3.) A közgyűlés a Kft. 2005. évi mérlegét 34.532 E Ft mérleg főösszeggel, 2.716 E Ft adózott 

eredménnyel fogadja el. Az adózott eredmény 75 %-a, azaz 2.037 E Ft osztalékként történő 
kifizetését rendeli el, így a Kft. mérleg szerinti eredményét 679 E Ft-ban határozza meg. Utasítja a 
Kft. igazgatóját, hogy a döntést követő 15 napon belül gondoskodjon az osztalék a tulajdonos 
részére történő átutalásáról. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Szklenár József, ügyvezető igazgató 

 

 

4.) A NOTŰZ Kft. 2006. évi üzleti tervét 71.330 E Ft összes árbevétellel, valamint az 
alaptevékenységből származó 61.430 E Ft-os árbevétellel, a kifizethető prémium összegét és annak 
járulékait még nem tartalmazó 4.420 E Ft adózás előtti eredménnyel fogadja el. Osztalékként a 
ténylegesen teljesült adózott eredmény 70 %-át határozza meg. A közgyűlés utasítja a Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a számviteli politika évközi megváltoztatásáról, valamint az üzleti tervet 
lényegesen érintő változásokról a közgyűlés alelnökét soron kívül tájékoztassa. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Szklenár József, ügyvezető igazgató 

 

 

5.) a.) A 2006. évi üzleti tervben meghatározott adózás előtti eredmény (4.420 E Ft) és az  
alaptevékenységből származó bevétel (61.430 E Ft) végrehajtásáért az ügyvezető igazgató részére 
az adózás előtti eredmény 35%-a fizethető ki prémiumként, mely tartalmazza a munkaadói 
járulékokat is, ez megoszlik az eredmény és az alaptevékenységi árbevétel alakulásának 
függvényében: 
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aa.) 50 % kifizetése az eredmény teljesüléstől függ: ha az eredmény a kitűzött szintet nem éri 
el, minden 1 % elmaradás 2 % prémium csökkenést von maga után.  

ab.) 50 % kifizetése az alaptevékenységi árbevétel alakulásnak a függvénye, oly módon, hogy 
a 2006. évi tervhez viszonyított minden 1%-os alaptevékenységi árbevétel elmaradás 2%-
os prémium megvonást, és minden 1%-os alaptevékenységi árbevétel növekedés 2%-os 
prémium növekedést eredményez.  

b.)   Kizáró oknak minősül a Kft. saját tőkéjének csökkenése.  

c.) További prémiumfeltétel, a rendőrségi eljárás során kirendelt  tüzelés- és kéménytechnikai 
szakértő által feltárt műszaki hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetésére tett 
intézkedések teljesítése. 

d.)  A prémiumfeladat végrehajtásának értékelése a 2006. évi beszámoló elfogadásakor történik. 

Határidő:  2007. május 31. 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 

6.) A közgyűlés az ügyvezető igazgató havi bérét 2006. január 1-jétől 360.000 Ft/hóban állapítja meg. 
Utasítja elnökét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2006. május 31. 

Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 

7.) A közgyűlés kinyilvánítja, hogy a 33/2005. (IV.21.) Kgy. határozat 7.) pontja szerinti üzletrész 
értékesítését jelenleg nem tartja aktuálisnak.  

 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
                                                                                                         
 
 
  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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39/2006. (V. 25.) Kgy.   Tárgy:  Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthon (Bercel) intézményvezetői 
megbízásához szükséges pályázat kiírásáról  

 
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet a Rehabilitációs Intézet 
és Ápoló Gondozó Otthon (2687 Bercel, Petőfi út 2.) vezetésére, igazgatói beosztással az alábbiak 
szerint: 
 

Pályázati feltételek: 
  

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 
9. pontjában előírt végzettség,                                                                                                              

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve közoktatás területén végzett 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- büntetlen előélet. 
 
Előnyt jelent:  
 
- fogyatékos ellátás területén szerzett legalább három éves szakmai és vezetői 

gyakorlat, 
- szociális menedzseri végzettség, 
- szociális szakvizsga. 
 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

- a pályázó szakmai önéletrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 
- szakképesítést igazoló oklevelek közjegyző által 3 hónapnál nem régebben 

hitelesített másolatait, 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

 
A pályázat benyújtásának határideje a Szociális Közlönyben történő közzétételétől számított 30. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a közgyűlés szeptemberi ülése. 
 
Az igazgatói megbízás 2006. október 1. napjától – határozott időre, öt évre - 2011. szeptember 30. 
napjáig szól. Az illetmény és vezetői pótlék az 1992. évi XXXIII. törvény figyelembe vételével 
megegyezés szerint kerül megállapításra. 

 
A pályázatot zárt borítékban „igazgatói pályázat” megjelölésével a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökéhez címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) lehet benyújtani. 
Felvilágosítás a 32/620-156-os telefonszámon kérhető. 
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2. A közgyűlés a pályázat véleményezésére három fős eseti bizottságot hoz létre, amelyben a 
pályáztató képviseletével Borenszki Ervin alelnököt bízza meg. A közgyűlés felhatalmazza 
alelnökét, hogy kérje fel a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Nógrád Megyei 
Tagozatának vezetőjét, a berceli Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Közalkalmazotti Tanácsának képviselőjét a bizottság munkájában történő részvételre. 
Határidő: 2006. június 15. (a bizottság tagjainak felkérésére) 
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szociális 

Közlöny szerkesztősége részére történő megküldéséről. 
Határidő: 2006. június 15. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
4. A közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4.§ (10) 

bekezdésében foglaltak biztosítása mellett tegyen javaslatot az intézmény igazgatói 
beosztásának ellátásra. 
Határidő: a közgyűlés 2006. szeptemberi ülése 
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  
 
 
 
  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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40/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy:  A Szent Lázár Megyei Kórház pénz- 
ügyi-gazdasági 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 bevételeket növelő teljesítmény fokozása mellett további kiadáscsökkentő 
intézkedéseket tegyen, s erről, valamint az aktuális pénzügyi-gazdasági helyzetről a Közgyűlés 
2006. szeptemberi ülésén számoljon be. 

     Határidő: szöveg szerint 
     Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 
 
2.  A testület elrendeli, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház, a költségvetésében megállapított 904 fő 

eléréséhez szükséges intézkedéseket a jogszabályi előírásoknak betartásával tegye meg. 
     Határidő: folyamatos  
     Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 
 
3.  A testület utasítja elnökét, hogy a költségvetés soron következő – 2006. júniusi -    

módosításakor tegyen javaslatot a megyei kórház 2006 évi intézményi engedélyezett    
létszámkeretének (álláshely) újbóli meghatározására.  

      Határidő: szöveg szerint 
      Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
4.   A testület a 3/2006. (II.16.) Kgy. határozat II/3. c) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  

      „c) Nógrád Megye Önkormányzata a 2006. évi létszám racionalizálással kapcsolatos 
            intézkedések első ütemében a Szent Lázár Megyei Kórház költségvetési   
            létszámkeretének csökkentését határozza meg az alábbiak szerint: 

Szent Lázár Megyei Kórház 2005. évi engedélyezett költségvetési létszáma  966 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése a 2005. december 31-én 
üres álláshelyek számának megszűntetésével 

-18 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:                                              -44 fő
                  Ebből: létszámcsökkentési pályázatban szereplő létszám 44 fő
Szent Lázár Megyei Kórház 2006. évi engedélyezett költségvetési létszáma  904 fő

 
             A felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentéssel érintett dolgozók  
             munkakör szerinti megoszlása: 

Megszűnő munkakör Létszámcsökkentéssel 
érintettek létszáma 

Villanyszerelő 1 fő 
Takarítónő 16 fő 
Szakmunkás 2 fő 
Segédmunkás 3 fő 
Fűtő 2 fő 
Portás 1 fő 
Könyvelő 2 fő 
Gépkocsivezető 3 fő 
Osztályvezető helyettes 1 fő 
Statisztikus 1 fő 
Szakasszisztens 2 fő 
Gyógyszertári szakasszisztens 1 fő 
Technikus 1 fő 



 

Szakápoló 1 fő 
Főnővér 1 fő 
Adminisztrátor 2 fő 
Segédasszisztens 1 fő 
Raktáros 1 fő 
Felvonókezelő 2 fő 
Intézmény/Önkormányzat összesen 44 fő 

„    
 

Salgótarján, 2006. május 25.  
 
 
 
  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet 
2. melléklet 
3. melléklet 
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41/2006. (V. 25.) Kgy.   Tárgy:  A megyei fekvőbeteg-ellátó rendszer 
   struktúrájának átalakítására vonatkozó 

    koncepcióról  
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Szent Lázár Megyei Kórház 

struktúrájának 2007. január 1-jei hatállyal történő – előterjesztésben foglalt tartalmú – átalakítását, 
valamint 2006. szeptember 1-ei hatállyal a Megyei Tüdőgyógyintézetnek helyet biztosító 
nógrádgárdonyi telephely egészségügyi ellátási feladatból történő kivonását.  
Utasítja a megyei kórház főigazgatóját, illetve a közgyűlés elnökét, hogy jelen határozat 2-3, 
továbbá 5. pontjában részletezett feladatok végrehajtása után véglegesítsék javaslatukat a megyei 
önkormányzat egészségügyi ellátórendszerének struktúrájára. 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:  dr. Bercsényi Lajos, főigazgató  

Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
   

2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a nógrádgárdonyi telephely fekvő-, illetve járóbeteg 
szakellátási kapacitásának a balassagyarmati dr. Kenessey Albert Kórház, Rendelőintézet és a 
Szent Lázár Megyei Kórház közötti megosztásához szükséges tárgyalásokat a balassagyarmati 
kórházzal és a fenntartó önkormányzattal – a megyei kórház vezetőinek bevonásával - folytassa le. 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a struktúra módosításához, valamint a nógrádgárdonyi 

telephely megszüntetéséhez szükséges tárgyalásokat, egyeztetéseket az egészségügyi hatósággal, a 
szakmai szervekkel és a kamarákkal, valamint az érdekképviseleti szervekkel – a megyei főjegyző 
bevonásával - kezdje meg, a szükséges véleményeket szerezze be. 

 
4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a 2. és 3. pont szerinti tárgyalások, egyeztetések lefolytatását 

követően a döntésre vonatkozó javaslatát terjessze a testület júniusi ülése elé. 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
   

5. A közgyűlés utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház vezetőit, hogy a Közalkalmazotti Tanáccsal, 
valamint a szakszervezettel szükséges egyeztetéseket folytassák le, és annak eredményéről 
tájékoztassák a közgyűlés elnökét. 
Határidő:  2006. június 2. 
Felelős:  dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
  Kaszás Erika, gazdasági igazgató 

 
 
6. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat Salgótarján Megyei Jogú Város 

vezetésével, illetve a kistérségi társulás képviselőivel a városi és kistérségi központi orvosi ügyelet 
megyei kórház szervezeti keretein, vagy épületén belül történő ellátása érdekében, majd ennek 
eredményéről folyamatosan, első alkalommal a közgyűlés szeptemberi ülésén adjon tájékoztatást.  
Határidő:  kezdeményezésre 2006. május 31, illetve szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2006. május 25.  
 
 
  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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42/2006. (V. 25.) Kgy.      Tárgy:  Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú 
ingatlan (Hajdúszoboszló, Damjanich 
u. 54/B. sz. alatti üdülő) 
hasznosításáról  
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú 

Hajdúszoboszló, Damjanich út 54/B. szám alatti üdülő hasznosítására a zártkörű ajánlattételi 
felhívásról, és annak eredménytelenségéről tett beszámolót elfogadja. 
 
A testület utasítja elnökét, hogy az 5/2006.(II.16.) Kgy. határozatnak szükség szerint tegyen 
eleget. 

Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú ingatlan 
(Hajdúszoboszló, Damjanich út 54/B. sz. alatti üdülő) elidegenítésére, illetve bérleti hasznosítására 
ismételt nyilvános pályázat kiírásáról dönt. 

A nyilvános pályázat keretfeltételeit az alábbiakban határozza meg. 

a) A pályázati felhívás közzététele a Hajdú-Bihari Naplóban és az interneten. 

b) A pályázati felhívás közzététele legkésőbb 2006. 05. hó 30-ig. 

c) Pályázat benyújtásának határideje: 2006. 06. 06. 1000 óra  

d) Meghirdetésre kerülő bruttó (áfá-val növelt) induló ára:  74.000 E Ft 
(Az altalaj értéke 30.500 E Ft, a felépítmény értéke 43.500 E Ft) 

Meghirdetésre kerülő éves bérleti díj, bruttó induló ár: 2.500 E Ft 

e) Értékesítés feltétele a pályázó által a szerződéskötéssel egyidejűleg a vételár       20%-ának, 60 
napon belül a teljes összegének kiegyenlítése. 

f) Ajánlati kötöttség 90 nap.  

g) A pályázat érvényességének feltételei: 
− A pályázó azonosítási adatainak közlése (szerződéskötéshez szükséges), az eredeti 

dokumentumok bemutatása mellett 
− Az ajánlati ár számszerűsítése 
− Nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról 
− Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tulajdonszerzésének jogi korlátja nincsen 
− A pályázat benyújtásának határnapjáig 250 E Ft bánatpénz megfizetése, 

és annak igazolása (az összeg a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít, a 
pályázattól visszalépő a bánatpénzt elveszíti, a többi pályázó esetében a bánatpénz 
visszajár). 

− Bérlet esetén: bérlő tervezett ráfordításainak részletes ismertetése, bérlő által bérbeadó 
részére intézményesen biztosított üdülési szolgáltatással kapcsolatos díj és keretférőhely 
(üdülési idényben és idényen kívül) nevesítése, üdülő, kereskedelmi szálláshely 
üzemeltetéséről referencia igazolása. 

h) Bérlet esetén a bérleti jogviszony 5 éves határozott időre szól, a bérleti díjat negyedévente 
előre kell megfizetni. 
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i) Bérlet esetén kiíró a bérlő értéknövelő ráfordításait külön megállapodás alapján a megfizetett 
bérleti díj 50 %-ának mértékéig megtéríti. 

j) Kiíró a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján, azaz a bontás időpontjában az 
érvényes pályázatot benyújtók körében, közjegyző jelenlétében versenytárgyalást szervez. 

k) A pályázat elbírálása során vétel esetén előnyt élvez a magasabb vételárat vállaló pályázó. 
Bérlet esetén a pályázat elbírálása a megajánlott bérleti díj, pályázó ráfordításai, vállalt üdülési 
szolgáltatása és igazolt referenciái alapján történik. 

l) A pályázat elbírálása legkésőbb a közgyűlés júniusi ülésén. 

m) Jogfenntartás a pályázat eredménytelennek minősítésére. 

n) Figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elővásárlási jogra. 

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére, közzétételére, a 
pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatának értékelését végeztesse el, és a pályázat 
elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a közgyűlés elé.  

Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  
 
 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 
 
  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k.  
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
 
 
43/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy: Balassagyarmat belterület 1046/5/A/12  

hrsz-ú garázs megvásárlásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
személygépkocsija tárolásának megoldására a Balassagyarmat belterület 1046/5/A/12 hrsz-ú, 18 m2-es 
garázs megnevezésű ingatlan 900.000 Ft vételáron történő megvásárlásáról dönt.  

A vételárból 100.000 Ft az intézmény, 800.000 Ft a megyei önkormányzat költségvetéséből kerül 
finanszírozásra. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megyei önkormányzat költségvetésének soron 
következő módosításakor a források biztosítása érdekében az előirányzatok szükséges 
átcsoportosítására tegyen javaslatot.  

A közgyűlés felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő:  szöveg szerint, folyamatos 
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  
 
  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke 
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44/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy:  Salgótarján  belterület  1251  hrsz-ú (a  
Nógrád Megyei Hadkiegészítő 
Parancsnokság elhelyezését szolgáló) 
ingatlan térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó döntés 
módosításáról  

 
HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 1251 hrsz-ú (a Nógrád Megyei 
Hadkiegészítő Parancsnokság elhelyezését szolgáló) ingatlan államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 109/K § (9) bekezdés alapján történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 
kéréséről szóló 102/2004. (XI.25.) Kgy. határozat 15. pontját, valamint az azt módosító 41/2005. 
(IV.21.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi. 
A testület utasítja elnökét, hogy a döntésről a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatalát 
értesítse. 

Határidő:  8 napon belül 
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 
  Dóra Ottó s k.       dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
 
 
 
45/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy:   Salgótarján  belterület  3896/A hrsz-ú   

(a Salgótarján, Múzeum tér 2. szám 
alatti Nógrádi Történeti Múzeum) 
ingatlanon iroda használat 
biztosításáról  
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Palóc Út Egyesület részére tevékenysége 
folytatásához az önkormányzat tulajdonát képező, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet használatába 
adott, a Nógrádi Történeti Múzeum elhelyezését szolgáló Salgótarján belterület 3896/A hrsz-ú 
ingatlanon Salgótarján, Múzeum tér 2. szám alatt egy irodahelyiség használatának jogát ingyenesen, 
határozatlan időre biztosítja. 

Felhatalmazza elnökét, hogy szükség esetén bírósági, hatósági eljárás során a használat jogát igazolja. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  
 
 
  Dóra Ottó s. k.       dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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46/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy: A Borbély Lajos Szakközépiskola,  
Szakiskola és Kollégium kollégiumi 
feladatainak a Lorántffy Zsuzsanna 
Kollégiumban történő ellátásáról  

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben szereplő indokokra, különösen a 

középiskolai kollégiumi férőhelyek alacsony kihasználtságára tekintettel a 2006/07. tanévtől a 
Salgótarjánban megoldandó kollégiumi feladatait a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban kívánja 
ellátni, úgy, hogy megszünteti a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
alaptevékenységei közül a diákotthoni, kollégiumi ellátást. 

 
2. A Közgyűlés – az előzetes intézkedéseket jóváhagyva – utasítja a főjegyzőt, hogy a tervezett 

intézkedésekre szerezze be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által javasolt 
független közoktatási szakértő véleményét, továbbá gondoskodjon a megyei gazdasági kamarai 
vélemény beszerzéséről is. 
Határidő: 2006. május 29. 
Felelős: Dr. Barta László főjegyző 

 
3. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Közoktatási, 

Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság megyei fejlesztési tervre épített szakvéleményének 
beszerzésére. 
Határidő: 2006. május 31. 
Felelős: Dr. Barta László főjegyző 

 
4. A Közgyűlés – jóváhagyva a már előzetesen megtett intézkedéseket – utasítja a Borbély Lajos 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatóit, 
hogy folytassák le a szükséges munkáltatói egyeztetéseket, szerezzék be az intézmény 
alkalmazotti közössége, a szülői szervezete (közössége), kollégiumi diákönkormányzata 
véleményét a tervezett átszervezéssel kapcsolatban. 
Határidő: 2006. május 31. 
Felelős: Fazekas György igazgató 
             Gecse Gabriella igazgató 

 
5. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a szükséges egyeztetéseket, véleménykéréseket követően 

tegyen javaslatot a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Lorántffy 
Zsuzsanna Kollégium alapító okiratának módosítására, az átszervezéssel összefüggő konkrét 
feladatok meghatározására.  
Határidő: a közgyűlés 2006. júniusi ülése 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 

  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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47/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy:  A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány- 
ság 2005. évi tevékenységének 
értékeléséről  
 
 
 

 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a 

közbiztonság megerősítése, megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadta. Egyben –a két képviselőcsoport által is - megköszöni a főkapitányság 2005. évben végzett 

áldozatos, színvonalas és eredményes munkáját. 

 

 

Salgótarján, 2006. május 25.  
 
 
 

  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
 
 
 
 
48/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy:  Az Országos Mentőszolgálat Nógrád  

Megyei Szervezete 2005. évi 
munkájáról és az elkövetkezendő 
feladatokról  
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette az Országos 

Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete 2005. évi munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról 

szóló tájékoztatót. A testület megköszöni a megyei vezető mentőtiszt és a mentőszolgálat valamennyi 

munkatársának munkáját.  

 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 

  Dóra Ottó s. k.       dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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49/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy:  A Magyar Olimpiai Bizottság Nógrád  
megyei képviselőjének 2005. évben 
végzett tevékenységéről  
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul vette a MOB Nógrád megyei képviselőjének 

2005. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót. A közgyűlés megköszöni dr. Gótai Lászlónak 

a Magyar Olimpiai Bizottságban végzett munkáját, a Nógrád megyei sportolók támogatására irányuló 

erőfeszítését, és további eredményes, jó munkát kíván.  

 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 

  Dóra Ottó s. k.       dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
 
 
 
 
50/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy:  A  Nógrád  Megyei  Munkaügyi  Köz- 

pont tevékenységéről, kiemelten a 
foglalkoztatás elősegítéséről, a 
munkanélküliség csökkentésének 
lehetőségeiről  
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Munkaügyi 

Központ tevékenységéről szóló tájékoztatót. A testület megköszöni a foglalkoztatás elősegítése, a 

munkanélküliség csökkentése érdekében végzett munkáját, és kéri a Munkaügyi Központ vezetőjét, ha 

lehet fokozza tovább ezeket az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a megyei munkaerő-piaci 

helyzet javuljon. 

 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 

  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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51/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy:  Az  ITD  Hungary Magyar Befektetési  
és Kereskedelemfejlesztési Kht. 
Nógrád megyei képviseletének a 
megyében végzett tevékenységéről  
 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az ITD Hungary Magyar 

Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Nógrád megyei képviseletének a megyében végzett 

tevékenységéről készített beszámolóját. Megköszöni a Kht. munkatársainak az együttműködését a 

megye befektetési lehetőségeinek minél szélesebb körben történő propagálásában. 

 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 

  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
 
 
 
 
52/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy: A Balassagyarmati Határőr Igazgató- 

ság 2005. évben végzett munkájáról 
 
 

 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Balassagyarmati Határőr 

Igazgatóság igazgatója tájékoztatóját a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom 

alakulásáról. Megállapítja, hogy az igazgatóság az Európai Unióhoz való teljes csatlakozás 

követelményeit folyamatosan teljesíti, törvényes és szakszerű munkájával hozzájárul a megye 

közbiztonságának, a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez, eredményesen együttműködik a 

rendvédelmi szervekkel, a lakossággal. További eredményes munkát kívánva megköszöni Dúzs József 

dandártábornok úrnak és az igazgatóság személyi állományának tevékenységét. 

 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 

  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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53/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád megyében élő szlovákság  
helyzetéről  
 
 

 
HATÁROZATA 
 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megyében élő 

szlovákság helyzetéről szóló tájékoztatót. Megköszöni a kisebbség képviselőjének az elmúlt években 

végzett kiemelkedő munkáját.   

 
 
Salgótarján, 2006. május 25.  

 
 
 

  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
 
 
 
 
54/2006. (V. 25.) Kgy.  Tárgy: Nógrád megye lakosságának egészségi 

állapotáról  
 
 
 

 
HATÁROZATA 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette Nógrád megye 

lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztatót.  

A testület megköszöni a megyei tisztifőorvos asszony és az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézetének 

eddigi munkáját, azt az együttműködést, amely a megye és a megyei közgyűlés felé megnyilvánul, 

azokat a javaslatokat, amelyeket folyamatosan és kitartóan tesz a közgyűlés irányába. 

 

 

Salgótarján, 2006. május 25.  
 
 
 

  Dóra Ottó s. k.      dr. Barta László s. k. 
          Nógrád Megyei Önkormányzat           Nógrád megyei főjegyző 
                 Közgyűlésének elnöke  
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NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ TÁJÉKOZTATÓJA 
 
 
 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 
Rendelet 4. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom a megye lakosságát, hogy Cered Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete az 5/2006. (III. 31.) sz. rendeletével a ceredi Idősek 
Otthonában az ellátásért fizetendő intézményi térítési díj összegét 2006. április 1-től havi 45. 000. –
Ft-ban (napi 1.500.-Ft.) állapította meg. 
 
 
Salgótarján, 2006. május 22. 
 
 
 
                                                                                                          Dr. Barta László s. k. 
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