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I. SZEMÉLYI RÉSZ 
 
 
79/2006. (IX. 14.) Kgy.                                   Tárgy: A berceli Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
                                                                                     Gondozó Otthon igazgatói feladatainak  
                                                                                     ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 
 
HATÁROZATA 
 
 
1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a berceli 

Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatói feladatainak ellátására kiírt 
pályázatra négy pályázat érkezett, amelyek közül a Sallai Lászlóné által benyújtott 
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek, mivel a 
pályázó képesítéseit igazoló okiratai nem közjegyző által hitelesítettek, továbbá a 
pályázathoz csatolt hatósági erkölcsi bizonyítványa három hónapnál régebbi keltezésű.   

 
2.) A közgyűlés a Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2687 Bercel, Petőfi út 

2.) vezetésével, az igazgatói feladatok ellátásával 2006. október 1-jétől - öt év határozott 
időtartamra - 2011. szeptember 30-ig Szvorád Andrásnét bízza meg.  

         Az intézményvezető illetményét havi 242.480 Ft-ban, vezetői pótlékát a pótlékalap 250 
%-ában, havi 49.000 Ft-ban, munkahelyi pótlékát a pótlékalap 120 %-ában, havi 23.520 
Ft-ban, járandóságát összesen 315.000 Ft-ban állapítja meg. 

         Utasítja elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízással összefüggő munkáltatói 
intézkedéseket tegye meg.  

         Határidő: 2006. október 1. 
         Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
3.) A közgyűlés megköszöni a pályázóknak a berceli Rehabilitációs Intézet és Ápoló 

Gondozó Otthon igazgatói beosztásának ellátására kiírt pályázaton történt részvételét.  
         Utasítja elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízásban nem részesült pályázók részére 

pályázatuk eredeti példányát küldje meg. 

         Határidő: 2006. október 1. 
         Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14.  
 
 
 
 
 
 Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s.k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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80/2006. (IX. 14.) Kgy.                                        Tárgy A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
                                                                                       gazdasági igazgatóhelyettese magasabb   
                                                                                       vezetői megbízásához szükséges   
                                                                                       fenntartói egyetértésről 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Kaszás Sándor a Nógrád Megyei 
Múzeumi Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi, magasabb vezetői beosztásban 2006. 
szeptember 15. napjától határozatlan időtartamra történő megbízásával. 
A közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy e döntés 
következtében szükségessé váló munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Kovács Anna igazgató 
 
 
Salgótarján 2006. szeptember 14. 
 
 
 
 
 
 
 Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
18/2006. (IX. 22.) Kgy. 

r e n d e l e t e  
 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2006. évi költségvetésének módosításáról 

(II. számú módosítás) 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok 
alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2006. évi 
költségvetéséről szóló 2/2006. (II.24.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes 
rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

(1) A Kvr. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
 

kiadási főösszegét 14 683 238  E Ft-ban
bevételi főösszegét 14 097 927  E Ft-ban
hiányának összegét 585 311  E Ft-ban

  
állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, ezen 
belül működési mérlegét az 1/1. számú melléklet, fejlesztési mérlegét az 1/2. sz. 
melléklet tartalmazza.” 

 
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe 

lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete 
helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete 
helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 

2. § 
 

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, 
kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe 
lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. 

 
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt 

előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 6. sz. melléklete helyébe 
lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2.,  3/b., 3/d.,  4., 6. sz. mellékletei tartalmazzák.  
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(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2006. évi alkalmazotti 

létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú 
melléklete tartalmazza. 
 

3. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.   
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
 
 
 
 Dóra Ottó s. k.      Dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
Melléklet 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
19/2006. (IX. 22.) Kgy.  

rendelete 
 

a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog  
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.1.) Kgy. rendelet 

módosításáról 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.1.) Kgy. rendelet 
(továbbiakban: VR) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
A VR 2. § (5) bekezdésében meghatározott mellékletből a XV. sorszám alatti Nógrád Megye 
Önkormányzatának Ellátó Szervezete (továbbiakban Ellátó Szervezet) használatába adott 
ingatlanok felsorolásából a 43. sorszámozású, Salgótarján belterület 3889/2/A/10 hrsz-ú, 79 
m2 területű, iroda megnevezésű Salgótarján, Erzsébet tér 1. szám alatti és az 53. sorszámozású 
Csesztve belterület 218 hrsz-ú 1753 m2 területű lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű Csesztve, Madách út 50. szám alatti ingatlanok törlésre kerülnek, a sorszámozás 
értelemszerű átszámozása mellett.        

2. § 
 

A VR 2. § (5) bekezdésben meghatározott melléklet a következőképpen kiegészül:  

(1) A X. sorszám alatti Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
használatába adott ingatlanok felsorolásában 7. sorszám alatt törzsvagyon és korlátozottan 
forgalomképes minősítés mellett a Szécsény belterület 672/4 hrsz-ú 5718 m2 területű 
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beépített terület megnevezésű, Szécsényben a Varsányi úton található ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadban felvételre kerül. 

(2) A XIII. szám alatti Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet használatába adott ingatlanok 
felsorolásában 10. sorszám alatt törzsvagyon és korlátozottan forgalomképes minősítés 
mellett a Balassagyarmat belterület 437/1 hrsz-ú 235 m2 területű gazdasági épület 
megnevezésű Balassagyarmaton a Rákóczi út 6/A. szám alatt található ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadban felvételre kerül. 

(3) A XV. sorszám alatti Ellátó Szervezet használatába adott ingatlanok felsorolásában 63. 
sorszám alatt törzsvagyon és korlátozottan forgalomképes minősítés mellett a 
Nógrádmarcal külterület 121/1 hrsz-ú 2968 m2 területű, vízmű megnevezésű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadban felvételre kerül.   

 
3. § 

 
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
 
 Dóra Ottó s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei 
 Közgyűlésének elnöke 
 főjegyző  
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 
 

78/2006. (IX. 14.) 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 által – átruházott hatáskörben – módosított 

Nógrád Megye Önkormányzatának 2006. évi összesített közbeszerzési tervét, a Szent 
Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósításával összefüggő 
kiegészítő építési beruházási munkák elvégzésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás megindításáról, valamint a 150 fős bentlakásos szociális intézmény berendezésére 
irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozatait a  2-4. sz. 
mellékletek szerint elfogadja.  

 
4.  A testület a közbeszerzési bíráló bizottság átruházott hatáskörben hozott - a Szent Lázár 

Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósításával összefüggő kiegészítő 
építési beruházási munkák elvégzésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráson 
belül közbenső döntés meghozataláról és az eljárás eredményéről szóló – döntéseit az 5-6. 
sz. mellékletek szerint elfogadja.   

 
5. A közgyűlés a közbeszerzési bíráló bizottság átruházott hatáskörben hozott, a Szent Lázár 

Megyei Kórház rekonstrukcióján belül 1 db sebészeti képerősítő szállítására, üzembe 
helyezésére és kezelésének betanítására irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
megindítására, valamint az eljárás során közbenső döntés meghozatalára és annak 
eredményére vonatkozó döntéseit a 7-8., és 10. sz. mellékletek szerint elfogadja.  

      A testület a közbeszerzési bíráló bizottság 150 fős bentlakásos szociális intézmény 
kivitelezőjének kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatok 
elbírálásáról szóló döntését a 9. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.  

 
6. A közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság – átruházott hatáskörben –

szakvéleményt adott ki a módosított rétsági kistérségi közoktatási intézkedési tervről, 
Buják és Terény, Drégelypalánk és Dejtár, Egyházasdengeleg és Erdőkürt, Érsekvadkert 
és Ipolyvece, Endrefalva és Szécsényfelfalu közoktatási intézményeinek 
intézményfenntartó társulásban történő működtetéséről, valamint a berkenyei általános 
iskola és napközi otthonos óvoda szétválasztásáról. A bizottság döntött a 2006. évi 
Költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének VII/1. pontjában meghatározott források 
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felhasználására vonatkozó javaslatról, és a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola nézsai 
kihelyezett osztályának indítására vonatkozó kezdeményezésről. E döntéseket a testület a 
11-19. sz. mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
7. A közgyűlés a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság a Nógrád Megyei 

Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet éves 
beszámolójáról és 2006/2007. tanévi munkatervéről, a megyei önkormányzat nevelési-
oktatási intézményeiben szervezhető kötelező, választható tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozások 2006/2007. tanévi időkereteire, valamint a 2006. évi költségvetési rendelet 
4. sz. mellékletének VII/1. pontjában meghatározott források felhasználására vonatkozó 
döntéseit a 20-22. sz. mellékletek szerint elfogadja. 

 
8. A testület az egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben, zárt ülés keretében hozott, a 

„Szent Lázár Megyei Kórház Felügyelő Tanácsába – a települési önkormányzatok által – 
jelölt tagok megválasztására” vonatkozó döntését a 23. sz. melléklet szerint tudomásul 
veszi.  

 
9. A közgyűlés a szociális bizottság átruházott hatáskörben, zárt ülés keretében hozott, 

Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja odaítélésére vonatkozó javaslatát a 24. sz. melléklet 
szerint jóváhagyja.  

 
10. A testület tudomásul veszi a gazdasági és költségvetési bizottság munkáltatói lakáscélú    

kölcsönkérelmek elbírálásáról szóló javaslata alapján hozott elnöki döntést.   
 
11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. 

melléklet VII/1. sorában lévő „A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, 
programok támogatása” című keret terhére beérkezett kérelmekről, valamint azok 
támogatásáról szóló tájékoztatót – a 25. sz. melléklet szerint – jóváhagyólag tudomásul 
veszi.  

      Határidő: folyamatos 
      Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke   
 
12. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 55/2006. (VI. 29.) Kgy. határozata 14. 

pontját 2006. szeptember 16. napjától hatályon kívül helyezi.  
 

b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú, 
713 m2 területű lakóház, udvar megnevezésű (Salgótarján, Keszi u. 12. sz. alatti) 
ingatlan elidegenítéssel történő hasznosítása döntését fenntartva a 8/2006. (II. 16.) Kgy. 
határozatban megfogalmazott feltételek mellett az ingatlan hirdetésének az interneten 
való folyamatos megjelentetéséről dönt.  

         Utasítja elnökét, hogy intézkedjen a hirdetés megjelentetésére. Felhatalmazza, hogy az 
ingatlan vételére érdeklődőkkel tárgyalásokat folytasson, amelynek eredményéről 
tájékoztassa a közgyűlést, illetve tegyen javaslatot az elidegenítésre.  

 Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
 Felelős:   a közgyűlés elnöke 
  
13. a) A közgyűlés a nevelési-oktatási intézmények kötelezőóra-beosztásának áttekintése után 

megállapítja, hogy az intézmények közötti pedagógus kirendeléssel a kötelező órák 
szabályszerű ellátása nem megoldható. Az ellátáshoz szükséges megfelelő létszámkeret 
biztosításáról Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének II. számú 
módosítása szerint gondoskodik.      
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b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiegészíti a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. 
számú határozattal elfogadott Nógrád megye módosított közoktatási, feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve 11. számú mellékletét a 
következőkkel: 
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Pásztó* Szlovák 

 
c) A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a kiegészítésnek a közgyűlés 

hivatalos lapjában történő közzétételéről. 
 Határidő: 2006. október 15. 
 Felelős: dr. Barta László főjegyző 

 
14. a) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő 

elnöki keret terhére a Hibó Tamás Művészeti Iskola Alapítvány részére saját kiadású 
könyv megjelentetésének 100.000 Ft-os támogatásáról dönt. 

  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 az Orgona- és Egyházzenei Alapítvány részére a templomi karzat és 
orgona felújításának 100.000 Ft-os támogatásáról dönt. 

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
c) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet VII/1. sorában lévő,  A 

megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatására elkülönített 
keret terhére a Ceredi Segítő Kezek Alapítvány részére a hátrányos helyzetű gyermekek 
táborozásának 84.000 Ft-os támogatásáról dönt. 

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
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15. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a tulajdonában lévő 
viziközművagyon működtetésének formáját nem változtatja meg, annak üzemeltetését 
továbbra is a hatályos szerződések alapján történő használatba adással kívánja biztosítani.  

 A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az ivóvíz távvezeték rendszerek működtetésével 
kapcsolatos körülményeket folyamatosan kísérje figyelemmel, a további intézkedések 
megtételére szükség esetén tegyen javaslatot. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: a közgyűlés elnöke 
 
16. A testület az 57/2006. (VI.29.) Kgy. határozatának 6. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 
 

„6. A közgyűlés utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a módosított 
alapító okirat alapján szükség szerint intézkedjen az intézmény működési engedélyének, 
és vonatkozó szabályzatainak módosításáról.  

 A testület utasítja elnökét, és a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a 4-5. 
pontban nevesített, a struktúra módosításhoz kapcsolódó feladatokat a hatályos 
jogszabályi előírások betartásával hajtsák végre. 

 A testület utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a fenntartói jóváhagyást igénylő 
intézményi szabályzatokat terjessze a hatáskörrel rendelkező bizottság elé. Utasítja 
továbbá, hogy az intézmény szakmai tervét a szervezeti és funkcionális változásokkal 
összefüggésben dolgozza át, és azt legkésőbb 2007. március 31-ig jóváhagyásra 
terjessze a fenntartó elé. 

 A testület utasítja elnökét, hogy a 2007. január1-jétől felálló új struktúra 
működtetéséhez szükséges létszámkeretre legkésőbb a testület decemberi ülésén tegyen 
javaslatot. 

 Határidő: értelemszerű, illetve 2006. decemberi bizottsági ülés 
 Felelős: a közgyűlés elnöke  
 dr. Bercsényi Lajos főigazgató” 

 
17. A közgyűlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kezdeményezésére - hozzájárul a megyei 

kórháznak az Irányított Betegellátási Rendszer fejlesztése, az érdekvédelemben való 
együttműködés, valamint a kommunikáció kiteljesítés érdekében létrehozandó 
konzorciumban való részvételhez, felhatalmazza a megyei kórház vezetését a konzorciumi 
szerződés aláírására.  

 Határidő: 2006. szeptember 30. 
 Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 
 
18. A testület engedélyezi Szakál Georginának, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 

Kara volt hallgatójának az Ösztöndíj Kuratórium által 2005/2006. tanévre megítélt 
támogatás második félévre a 16/2005. (VIII. 26.) Kgy. rendeletben megállapított – 
eljárásrendtől való eltéréssel – történő kifizetését.  

 A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a – Nógrád Megye Önkormányzata és Szakál Georgina 
között létrejött – támogatási szerződés szerinti, még esedékes 50.000 Ft összeg 
kifizetéséről gondoskodjon.  

 Határidő: 2006. szeptember 20. 
 Felelős: értelemszerűen 
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19. A közgyűlés jóváhagyja Nógrád Megye Önkormányzatának az olasz Emilia Romagna 
Régió és a szlovák Besztercebánya Kerület képviselőivel aláírt, a 26. sz. melléklet szerinti 
- a polgári védelem területét érintő - háromoldalú kölcsönös együttműködési szerződést.   

 A testület kéri elnökét, hogy az együttműködési szerződésben foglaltak teljesülését 
folyamatosan kísérje figyelemmel.  

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: a közgyűlés elnöke 
 
20. A közgyűlés jóváhagyja az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nógrád Megye 

Önkormányzata, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, illetve a Váci Mihály 
Gimnázium között, a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Kollégiumi Programjában 
(AJKP) való részvétel tárgyában létrejött megállapodásokat.  

 
Salgótarján, 2006. szeptember 14.  
 
 
 
 
 
 
 Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 19/2006. (VI. 29.) B.B. számú határozata 

 
Nógrád Megye Önkormányzatának 2006. évi összesített közbeszerzési terve 

 I. sz. módosítására 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága 
Nógrád Megye Önkormányzatának 2006. évre vonatkozó 5/2006. (II. 28.) B.B. sz. 
határozattal meghatározott összesített közbeszerzési tervét módosítja, és a 
módosításokkal egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint fogadja el. 

 
2. A bizottság utasítja elnökét, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy továbbra is kísérjék 

figyelemmel a tervben szereplő feladatok teljesülését, valamint indokolt esetben a 
közbeszerzési terv módosítását terjesszék a bizottság elé.  

       Határidő: folyamatos 
       Felelős:   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 
           Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
   Salgótarján, 2006. június 29. 
 
 
             Molnár Katalin 
                   a bizottság elnöke 
 
 
 

A bizottság határozatát kapják: 
    1. Az  SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 

2. Irattár 
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Nógrád Megyei Önkormányzat 
2006. évi összesített közbeszerzési terve 

(az I. számú módosítással egységes szerkezetben) 
 

A közbeszerzési feladat A közbeszerzés becsült 
értéke 

A közbeszerzés formája 

megnevezése (mennyisége) megkezdésének 
várható 

időpontja 
(hónap) 

nettó 
(ezer forint) 

bruttó 
(ezer forint) 

értékhatára szerint fajtája szerint tárgya 
szerint 

1.) A Szent Lázár Megyei Kórház 
rekonstrukciójának záró ütemén 
belül a Rendelőintézet-II. 
orvostechnikai eszközeinek 
szállítása, üzembe helyezése és 
kezelésének betanítása 

február 130.000 156.000 közösségi 
értékhatárt elérő 

nyílt árubeszerzés 

2.) Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai 
telephelyének felújítási munkái 

 

február 16.800 20.160 egyszerű  építési 
beruházás  

3.) A Salgótarjánban építendő 150 
férőhelyes idősek otthona teljeskörű 
lebonyolítójának kiválasztása. 

február  14.000 16.800 hirdetményes 
egyszerű 

 szolgáltatás 
megrendelése 

4.) Balatonföldvári üdülőépület 
homlokzatának részleges felújítása  

 

március 33.333 40.000 egyszerű  építési 
beruházás 

5.) Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai 
telephelye részére bútor beszerzése 

 

április 14.800 17.760 egyszerű  árubeszerzés 

6.) Megyeháza homlokzati nyílászárói 
felújításának II. üteme   

 

április 36.917 44.300 egyszerű  építési 
beruházás 
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A közbeszerzési feladat A közbeszerzés becsült 

értéke 
A közbeszerzés formája 

megnevezése (mennyisége) megkezdésének 
várható 

időpontja 
(hónap) 

nettó 
(ezer forint) 

bruttó 
(ezer forint) 

értékhatára szerint fajtája szerint tárgya 
szerint 

7.) Képtár kialakítása meglévő épület 
átalakításával, valamint fogadótér és 
szociális helyiség felújítása a 
Nógrádi Történeti Múzeumban  

április 25.600 30.700 egyszerű  építési 
beruházás 

8.) A Salgótarjánban építendő 150 
férőhelyes idősek otthona 
kivitelezési munkái 

május 1.200.000 1.440.000 nemzeti 
értékhatárt elérő 

nyílt építési 
beruházás 

9.) Iker lakóotthon építése és járulékos 
épületek felújítása a diósjenői Dr. 
Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet 
és Ápoló Gondozó Otthonban. 

június 133.333 160.000 nemzeti 
értékhatárt elérő 

nyílt építési 
beruházás 

10.) A Salgótarjánban építendő 150 
férőhelyes idősek otthona mobil 
bútorzatának beszerzése 

június 90.500 108.600 közösségi 
értékhatárt elérő 

nyílt árubeszerzés 

11.) Akadálymentesítés, raktár, irattár 
átépítése és szolgálati lakás felújítása 
a berceli Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthonban. 

július 25.000 30.000 egyszerű  építési 
beruházás 

12.) A Szent Lázár Megyei Kórház 
rekonstrukciója záró ütemének 
megvalósításával összefüggő 
kiegészítő építési beruházási munkák

  

július 55.000 66.000 közösségi 
értékhatárt elérő 

hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

építési 
beruházás 
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A közbeszerzési feladat A közbeszerzés becsült 
értéke 

A közbeszerzés formája 

megnevezése (mennyisége) megkezdésének 
várható 

időpontja 
(hónap) 

nettó 
(ezer forint) 

bruttó 
(ezer forint) 

értékhatára szerint fajtája szerint tárgya 
szerint 

13.) A Szent Lázár Megyei Kórház 
rekonstrukciója záró ütemén belül a 
nővérszálló és a gazdasági hivatal 
épületébe bútorok beszerzése 

  

július 10.833 13.000 egyszerű  árubeszerzés 

14.) Számítástechnikai eszközök 
beszerzése a közgyűlés hivatala és az 
Illetékhivatal részére. 

augusztus 17.500 21.000 hirdetményes 
egyszerű 

 árubeszerzés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 20/2006. (VI. 29.) B.B. számú határozata 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének 
megvalósításával összefüggő kiegészítő építési beruházási munkák 

elvégzésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága 
megtárgyalta és dönt arról, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének 
megvalósításával összefüggő kiegészítő építési beruházási munkák elvégzésére – e határozat 
melléklete szerinti ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz benyújtandó, az eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló 
tájékoztatás alapján – a jogerős építési és a biztonsági liftre vonatkozó engedély kézhezvételét 
követően a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
indít, melyre ajánlattevőként a KIPSZER FT. Rt.-t (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) 
hívja fel ajánlattételre. 
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy tegyen eleget a Kbt. 132. §-ában 
foglaltaknak, valamint - a lebonyolító ÉPBER Rt. közreműködésével - biztosítsa a 162/2004. 
(V. 21.) Korm. rendelettel előírt dokumentumok rendelkezésre állását.     
Határidő: értelemszerűen, de legkésőbb 2006. július 10. 
Felelős:   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 
       dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2006. június 29.          
        
 
         Molnár Katalin 
                                                  a bizottság elnöke 
 
 
 
 
A bizottság határozatát kapják: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
3.   Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2 
4.   Irattár  
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 21/2006. (VI. 29.) B.B. számú határozata 
 

150 fős bentlakásos szociális intézmény berendezésére irányuló nyílt közbeszerzési 
eljárás megindítására 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 

150 fős bentlakásos szociális intézmény berendezésére a melléklet szerinti ajánlati 
felhívás és dokumentáció alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít.  
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást – a lebonyolító 
ÉPBER Rt. közreműködésével – a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségének küldje 
meg.  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:   Molnár Katalin, tanácsok 
     dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által 
esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül, a 
főjegyző bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron 
következő ülésén számoljon be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Molnár Katalin, tanácsnok 
      dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
 

Salgótarján, 2006. június 29. 
 
 
 
 
         Molnár Katalin  
                 a bizottság elnöke 
 
 
 
 
A bizottság határozatát kapják: 
 
3. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
4. ÉPBER Rt. (1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.) 
5. Irattár 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 22/2006. (VII. 19.) B.B. számú határozata 
 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósításával 
összefüggő kiegészítő építési beruházási munkák elvégzésére irányuló hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljáráson belül közbenső döntés meghozataláról 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósításával 
összefüggő kiegészítő építési beruházási munkákra irányuló hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás során tett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
 

2. A bizottság az eljárás során a szerződéses feltételeket jelen határozat melléklete szerint 
módosítja.  

      A bizottság utasítja elnökét, hogy a tárgyalást a módosított feltételek   
      alapulvételével folytassa le ajánlattevővel.  

    Határidő:  2006. július 19., 13,00 óra 
    Felelős :   Molnár Katalin tanácsnok 

            

 

Salgótarján, 2006. július 19.        

  

        Molnár Katalin  
                 a bizottság elnöke 
   
 

 

A bizottság határozatát kapják: 

1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján  
2.) ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
3.) Dr. Kónya Ügyvédi Iroda dr. Kónya Tamás ügyvéd – 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. ½. 
4.) Irattár. 
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GENERÁLVÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

IV. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.), képviseli: Dóra Ottó a közgyűlés elnöke, mint Megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő),  
másrészről a KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Rt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-
36.) képviseli: dr. Végh Imre elnök-vezérigazgató (Cégjegyzék száma: Cg 01-10-042638, 
adószáma: 10962787-2-42), mint Generálvállalkozó (továbbiakban: Generálvállalkozó) 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1.) A felek a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósítására 

2005. május 5.-én megkötött – 2005. szeptember 12-én, 2006. január 19-én, továbbá 
2006. május 12-én módosított – generálvállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: 
alapszerződés) 1., 2.22., 3., 5.1., 6.1., 7.2., 7.3., 8.2. pontjait a teljesítéséhez szükséges 
kiegészítő építési beruházás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárásban folytatott 
tárgyalás eredményeként az alábbiak szerint módosítják: 
 
„1.  A szerződés tárgya: 

A Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének (bővítés, 
átalakítás, felújítás, kiviteli tervkészítés, az ezzel összefüggésben esetlegesen 
szükségessé váló engedélyek beszerzése, valamint az orvos-technikai 
berendezések telepítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos generálfeladatok) 
megvalósítása a RI-ZA-LIT Rimely-Zajácz Építész Stúdió Kft. által készített 
tender tervdokumentáció alapján, továbbá a tűzvédelmi előírások változásából, 
és egyéb műszaki szükségességből eredő munkák elvégzése a hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban elfogadott ajánlat szerint. 

 
A szerződés mennyisége: 3 egészségügyi-, 1 konyha-, 1 szállójellegű- 1 gazdasági-, 
összesen 6 épület rekonstrukciója, ezen belül 10170 m2 hasznos alapterület felújítása 
és 2728 m2 hasznos alapterület létrehozása bővítéssel és emeletráépítéssel, 1 kazánházi 
kémény bontása, közmű-rekonstrukció, útépítés, kerítés-felújítás, valamint ezen építési 
feladatok szükség szerinti kiviteli tervdokumentációjának elkészítése.” 
 

Az 1. pont további része változatlan tartalommal marad érvényben. 
 
„2.22. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárások befejezésétől (3.1., 3.3.) számított 1 éven 
belül utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárás megszervezése és 
előkészítése Megrendelő kötelessége.” 

 
„3. A szerződés határidői: 

 
    3.1. Részhatáridők: 
  

3.1.1.Szakorvosi Rendelőintézet átalakítása:              2005. szeptember 15. 
3.1.2.Nővérszálló, Gazdasági Hivatal átalakítása:  2006. július 31. 
3.1.3. Főporta-, kerítés-,  útfelújítás, „E” és „D” jelű 
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          épületek teljeskörű befejezése, közműrekonstrukció, 
          tereprendezés, automatikus tűzjelző és épület- 
          felügyeleti rendszerek üzembe helyezése   2006. augusztus 31. 

 
3.2. Szakaszteljesítési határidő: 
 
         „E”, „D” jelű épületeknek az orvostechnikai  
         eszközöket szállítók teljesítéséhez alkalmas  
         módon történő átalakítása, bővítése:                               2006. július 31. 

          
3.3. Véghatáridő:       

                 Rendelőintézeti felvonó átalakítása                                2006. október 20. 
                        

3.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy szakaszteljesítésnek az „E” és „D” jelű 
épületeknek az orvostechnikai eszközöket szállítók teljesítéséhez alkalmas módon 
történő átalakítását, bővítését tekintik, melyre az előzetes átadás-átvételt lefolytatva 
jegyzőkönyv készül.  
 
3.5.   E szerződés szerinti teljes kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvételekkel      
 teljesül. 
Szerződő felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételt a jelen szerződésben 
meghatározott rész-, illetve véghatáridőre kell generálvállalkozónak sikeresen 
teljesíteni. Amennyiben generálvállalkozó a rész-, véghatáridő lejártát megelőzően az 
átadás-átvételi eljárást megkezdi és azt az előírt határidőben hibátlan és hiánymentes 
teljesítése megrendelő általi igazolásával befejezi, a beruházást határidőben 
teljesítettnek kell tekinteni. Ha az átadás-átvétel elkezdése, és/vagy befejezése 
generálvállalkozónak felróható okból késedelmes, generálvállalkozó a késedelem 
jogkövetkezményeit viseli (kötbér). 
 
3.6. Megrendelő előteljesítést a teljes beruházásra csak előzetes egyetértése esetén   
fogad el. ” 

         
„ 5.1. Generálvállalkozó a 3.1.,  3.2. és 3.3. pont szerint meghatározott részhatáridők, 
szakaszteljesítési határidő illetve véghatáridő - terhére felróható - késedelmes teljesítése 
esetén kötbért köteles megfizetni, melynek mértéke: 
 
a részhatáridő tekintetében: 

                    Szakorvosi Rendelőintézet átalakításánál:         5.698.063,-Ft/nap,   
Nővérszálló, Gazdasági Hivatal átalakításánál: 3.000.000,-Ft/nap 

            Főporta-, kerítés-,  útfelújítás, „E” és „D” jelű 
            épületek teljeskörű befejezése, közműrekonstrukció, 
            tereprendezés, automatikus tűzjelző és épület- 

felügyeleti rendszerek üzembe helyezése  2.200.000,- Ft/nap 
           
 
           a szakaszteljesítési határidő tekintetében: 

„E”, „D” jelű épületeknek az orvostechnikai  
              eszközöket szállítók teljesítéséhez alkalmas  
              módon történő átalakítása, bővítése:                           9.020.507,- Ft/nap 
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véghatáridő tekintetében:              
           Rendelőintézeti felvonó átalakítása:                300.000,- Ft/nap” 

 
„6.1. Szerződő felek a szerződésben rögzített generálvállalkozói feladatok 
ellenértékeként a közbeszerzési eljárásokban elfogadott, tételes költségvetéssel 
alátámasztott 
   ………………………… .- Ft + ÁFA 
 
 azaz ………………………………………………………………. forint + ÁFA, 
a beruházás befejezési határidejére prognosztizált átalányösszegben állapodnak meg.” 
 
„7.2. A részszámlák benyújtására a Generálvállalkozó a Megrendelő lebonyolítója 
teljesítés igazolását követően válik jogosulttá.” 
 
A pont további része törlésre kerül. 
 
„ 7.3. A végszámla benyújtásának feltétele a 8.2. pontban meghatározott jóteljesítési 
bankgarancia egyidejű átadása és a rendelőintézeti felvonó átalakítását igazoló átadás-
átvételi eljárás lefolytatása.” 
 
„ 8.2. Generálvállalkozó a szerződés megkötésekor megvalósulási bankgaranciát         
(4. számú melléklet), a végszámla benyújtásával egyidejűleg pedig jóteljesítési 
bankgaranciát köteles megnyitni Megrendelő javára és azt részére átadni.  
 
A bankgaranciák a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelőek: 
- Visszavonhatatlanok 
- Feltétlenül és azonnal igénybe vehetőek 
- Futamidejük (érvényességük) 

a) a megvalósulási bankgaranciánál a szerződés megkötésétől az átalakított  
          rendelőintézeti felvonóra lefolytatott átadás-átvétel befejezéséig 

b)  jóteljesítési bankgaranciánál az átalakított rendelőintézeti felvonóra lefolytatott  
       átadás-átvételtől az utó-felülvizsgálati eljárás befejezéséig, de legalább 1 év +  
       60 napig tartanak, 

- mértékük 
a)     megvalósulási bankgarancia esetében   499.954.070,- Ft 
b)     jóteljesítési bankgarancia esetében  249.977.035,- Ft 

 
A bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank feltétlen és visszavonhatatlan 
kötelezettségvállalását arra az esetre, ha a Generálvállalkozó teljesítési vagy kijavítási 
kötelezettségének írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem vagy nem 
megfelelően tesz eleget, akkor a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti 
Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia értékhatáráig.” 

  
2.) Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításból eredően az alapszerződés 1. számú 

(műszaki megvalósítási vonalas ütemterv) és a 2. számú (műszaki-pénzügyi ütemterv) 
melléklete változik, így ezek helyébe jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú melléklete 
lép. A 10. számú számlához tartozó szakasz teljesítésigazolásának feltétele az E”, „D” 
jelű épületeknek az orvostechnikai eszközöket szállítók teljesítéséhez alkalmas módon 
történő átalakítása, bővítése. 

 
3.) Generálvállalkozó vállalja, hogy  a szerződésmódosítás megkötésének időpontjára  
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 a biztosítási szerződését módosítja, így az alapszerződés 3. sz. melléklete helyébe jelen     
 szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép.  

 
4.) Az alapszerződés e módosítással nem érintett pontjai és 4. számú melléklete változatlan 

tartalommal maradnak érvényben. 

 

 
 

Salgótarján, 2006. július hó…..nap                                   Budapest, 2006. július hó …nap 
 
 
………………………………………        ……………………………………… 
              Megrendelő              Generálvállalkozó 
                        Dóra Ottó      dr. Végh Imre 
 
  
Ellenjegyezte:      
 
 
……………………………………… 
                 Dr. Barta László 
                 megyei főjegyző 
 
 
A szerződésmódosítás tartalmát az üzemeltető Szent Lázár Megyei Kórház megismerte, 
és a rá vonatkozó feladatokat, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket 
elfogadja. 
 
 
 
…………………………………….. 
                  Üzemeltető 
            Dr. Bercsényi Lajos 

 
 

 
Mellékletek: 

. Műszaki megvalósulási vonalas ütemterv 

. Műszaki-pénzügyi ütemterv 

. Felelősségbiztosítás 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 23/2006. (VII. 19.) B.B. számú határozata 
 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósításával 
összefüggő kiegészítő építési beruházási munkák elvégzésére irányuló hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás eredményére 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósításával 
összefüggő kiegészítő építési beruházási munkák elvégzésére irányuló hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárásban folytatott tárgyalás alapján elfogadja a KIPSZER  
Fővállalkozási és Tervező Rt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) ajánlatát, s így 
mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont szerint értékelt  nettó 
57.091.248,- Ft-os ajánlatot tevőt az eljárás nyertesévé, s ezáltal az eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét – e határozat mellékletét 

képező „összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű dokumentum szerint – 
hirdesse ki, azt ajánlattevő részére adja át, valamint a megyei főjegyző és a lebonyolító 
bevonásával gondoskodjon a Kbt. szerinti tájékoztatók közzétételéről.  

      Határidő:  - az eredményhirdetésre: 2006. július 19., 16,00 óra 
            - a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetésre:  2006. július 26.,   
                         illetve 2006. augusztus 4. 
      - az EU Hivatalos Lapjában való megjelentetésre:  2006. augusztus 4. 
      Felelős :   Molnár Katalin tanácsnok 

                 Dr. Barta László főjegyző 
 

3. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – a 
generálvállalkozási keretszerződés IV. számú módosítását – a tárgyalásról készült 
jegyzőkönyvben rögzítettek szerint -  a KIPSZER  Fővállalkozási és Tervező Rt-vel 
kösse meg. 
Határidő: 2006. július 28. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
              Dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2006. július 19.        
                                                                                                                   
                                                                                                                    Molnár Katalin  
                                                  a bizottság elnöke 
 

A bizottság határozatát kapják: 

5.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján  
6.) ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
7.) Dr. Kónya Ügyvédi Iroda dr. Kónya Tamás ügyvéd – 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. ½. 
8.) Irattár. 
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36. 

 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója 
záró ütemének megvalósításával összefüggő kiegészítő építési beruházási munkák 
elvégzése, ezen belül a tűzvédelmi előírások változásából eredő feladatok végrehajtása 
(1db lift átalakítása biztonsági felvonónak, 2db füstmentesítő rendszer kiépítése), két 
épületet összekötő híd síkalapozása helyett cölöpalapozásának kivitelezése, 116,5 m2-es 
hasznos alapterületű főporta felújítása, valamint 350 fm-es kerítés és 1.600 m2-es útfelület 
felújítása.  

 

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen  
    b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 

       c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
          d)* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): - 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 1 (egy) 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – 

az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:  
KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Rt., 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 
nettó ajánlati ár: 57.091.248,- Ft 

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

 
 c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot : - 

 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Rt., 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 
nettó ajánlati ár: 57.091.248,- Ft 

               A Kbt. 57.§ (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint 
(legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezőbb. 

 

  b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
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9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: - 

 

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt 
követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: - 

 

11. Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125. § (3) 
bekezdés a) pontja rendelkezéseinek figyelembevételével ajánlatkérő hirdetmény 
közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást alkalmazott, mivel a korábban megkötött 
szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmény miatt kiegészítő építési 
beruházás megrendelése vált szükségessé az építési beruházás teljesítéséhez, és a 
kiegészítő építési beruházást műszaki okok miatt ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség 
nélkül nem lehetett elválasztani a korábbi szerződéstől, továbbá a szerződés becsült értéke 
nem haladta meg az eredeti építési beruházás értékének a felét. 

 

12.* Egyéb információk: - 
 
13.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

  

14.* Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének napja: - 

 

15. Az eredményhirdetés időpontja: 2006. 07. 19., 1600 óra 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2006. 07.  19. 

 
  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
választja ki. 
 
 
        …………………………… 
         Molnár Katalin 
                    A Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 24/2006. (VIII. 7.) B.B. számú határozata 
 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül 1 db   
sebészeti képerősítő szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének 

betanítására irányuló hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás megindítására   

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága megtárgyalta és 
dönt arról, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül 1 db sebészeti képerősítő 
szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására – e határozat melléklete szerinti 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz benyújtandó, az 
eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás alapján – a Kbt. 125. § (1) 
bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít, melyre ajánlattevőként az INNOMED 
Medical Rt-t (1146 Budapest, Szabó J. u. 12.) és a GE Hungary Zrt. Healthcare Diviziót (2040 
Budaörs, Akron u. 2.) hívja fel ajánlattételre.   
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy tegyen eleget a Kbt. 132. §-ában foglaltaknak.  
Határidő: haladéktalanul  
Felelős:   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 
       dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2006. augusztus 7.           
 
         Molnár Katalin 
                                                      a bizottság elnöke 
 
 
 
 
A bizottság határozatát kapják: 
6. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
7. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
3.    Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2 
4.    Irattár  
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A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 25/2006. (VIII. 24.) B.B. számú határozata 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül  1 db sebészeti képerősítő 
szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás során közbenső döntés meghozatalára 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül 1 db sebészeti képerősítő 
szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás során tett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
4. A bizottság az eljárás során a „III. Orvostechnológiai műszaki követelmények” 

fejezeten belül az előírt paramétereket nem módosítja. 
      A bizottság utasítja elnökét, hogy e döntés figyelembe vételével a tárgyalás során        
      törekedjen az üzemeltetői igényeket kielégítő legkedvezőbb érvényes ajánlat  
      elérésére annak érdekében, hogy a legkedvezőbb feltételekkel legyen megköthető a     
      szerződés. 

    Határidő:  2006. augusztus 24., 14,30 óra 
    Felelős :   Molnár Katalin tanácsnok 

            

 

 

Salgótarján, 2006. augusztus 24.        

  

        Molnár Katalin  
                 a bizottság elnöke 
   
 

 

A bizottság határozatát kapják: 

9.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján  
10.) ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
11.) Dr. Kónya Ügyvédi Iroda dr. Kónya Tamás ügyvéd – 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. ½. 
12.) Irattár. 
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A Közbeszerzési Bíráló Bizottság 27/2006. (VIII. 24.) B.B. számú határozata 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül 1 db sebészeti képerősítő 
szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás eredményére 
 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül 1 db sebészeti képerősítő 
szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárást eredményesnek minősíti.  

 
5. A bizottság az INNOMED Medical Zrt. (1146 Budapest, Szabó J. u. 12.) ajánlatát a 

Kbt. 88. § (1) bek. e) és f)  pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem az 
előírt paraméterű monitorokkal és képerősítővel rendelkezik a megajánlott termék.  

 
6. A bizottság megállapítja, hogy a GE Hungary Zrt. Healthcare Divízió (2040 Budaörs, 

Akron u. 2.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 
így mint az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont szerint értékelt 
nettó 15.800.000 Ft-os ajánlatot tevőt az eljárás nyertesévé nyilvánítja. 

 
7. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét – e határozat mellékletét 

képező „összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű dokumentum szerint – 
hirdesse ki, azt az ajánlattevők részére kézbesítse, valamint a megyei főjegyző és a 
lebonyolító bevonásával gondoskodjon a Kbt. szerinti tájékoztatók közzétételéről.  

      Határidő:  - az eredményhirdetésre: 2006. augusztus 24., 15,30 óra 
- a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetésre: 2006. augusztus 31. 
- az EU Hivatalos Lapjában való megjelentetésre:  2006. szeptember 11. 

      Felelős :   Molnár Katalin tanácsnok 
                 dr. Barta László főjegyző 

 
5. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – a  
       szállítási-szerelési szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.  
       Határidő: 2006. szeptember  4.,  10,00 óra 

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

 
 
Salgótarján, 2006. augusztus 24.        
                                                                                                                   
                                                                                                                    Molnár Katalin  
                                                  a bizottság elnöke 
A bizottság határozatát kapják: 

13.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján  
14.) ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
15.) Dr. Kónya Ügyvédi Iroda dr. Kónya Tamás ügyvéd – 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. ½. 
16.) Irattár. 
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

2. Az ajánlatkérő neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36. 

 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Szent Lázár Megyei Kórház 

rekonstrukcióján belül 1 db sebészeti képerősítő szállítása, üzembe helyezése és 
kezelésének betanítása (CPV-kód: 33.10.00.00-1, 33.11.10.00-1). 

 
4. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen  
    b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 

       c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
          d)* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): - 
 

7. A benyújtott ajánlatok száma: 2 (kettő) 
 
8. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – 

az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:  
GE Hungary Zrt. Healthcare Divízió (2040 Budaörs, Akron u. 2.) 
nettó ajánlati ár: 15.800.000,- Ft 

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

 
 c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a 
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a 
ponthatárok közötti pontszámot : - 

 
9. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  

INNOMED Medical Zrt. (1146 Budapest, Szabó J. u. 12.) 
nettó ajánlati ár: 13.900.000,- Ft 
Az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bek. e) és f)  pontja alapján érvénytelen, mivel nem az előírt 
paraméterű monitorokkal és képerősítővel rendelkezik a megajánlott termék. 

 

10. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
GE Hungary Zrt. Healthcare Divízió (2040 Budaörs, Akron u. 2.) 
nettó ajánlati ár: 15.800.000,- Ft 

               A Kbt. 57.§ (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint 
(legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezőbb. 

 

  b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
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9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: - 

 

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt 
követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: - 

 

11. Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125. § (1) 
bekezdése figyelembevételével ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül induló 
tárgyalásos eljárást alkalmazott, mivel a korábbi nyílt eljárás a jelen eljárás tárgyát 
képező orvostechnikai eszköz tekintetében a Kbt. 92. § b) pontja alapján 
eredménytelen volt, ugyanakkor a felhívás és a dokumentáció feltételei időközben 
lényegesen nem változtak meg, továbbá ajánlatkérő mindkét, a nyílt eljárásban a Kbt. 
88. § (1) bek. f) pontja alapján érvénytelen ajánlatot tevőt a tárgyalásra meghívta.  

 
12.* Egyéb információk: - 
 
13.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

  

14.* Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének napja: - 

 

15. Az eredményhirdetés időpontja: 2006. 08. 24., 1530 óra 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2006. 08. 24. 

 
  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
választja ki. 
 
 
        …………………………… 
         Molnár Katalin 
                    A Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
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81/2006. (IX. 14.) Kgy.                                          Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata                  
                                                                                                   2006. évi költségvetésének  
                                                                                                   I. félévi teljesítéséről készült  
                                                                                                   tájékoztató elfogadásáról 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 
2006 első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1/1., 1/ 2., 
3/a., 3/b., 3/d., 4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d. sz. mellékletei, valamint a 2. sz. tábla szerinti 
részletezéssel elfogadja. 
A testület felhatalmazza elnökét, hogy az első félévi tényadatok ismeretében az év hátralévő 
részében jelentkező működési feszültségek kezelésére a szükséges intézkedéseket tegye meg 
és az ehhez szükséges költségvetés módosításokat szükség szerint kezdeményezze. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
 
 
 
 Dóra Ottó s.k. dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
Melléklet 
 
 
82/2006. (IX. 14.) Kgy.                                      Tárgy: A 2006. évi költségvetés II. sz. 
                                                                                               módosítása végrehajtásához  
                                                                                               kapcsolódó intézkedésekről 
 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2006. (VI.29.) Kgy. határozat 3.) a) 

bekezdésén belül a Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján létszámkeretének 
csökkentését az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi eredeti 
előirányzat szerint: 

904 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 59 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret emelkedése: 15 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított 
előirányzat szerint: 

860 fő
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Létszámcsökkentéssel megszűnő 
munkakör: 

 
 

Összesen 

Összesenből 
feladatátadás 
miatt 
megszűnő 
munkakör 

Összesenből 
intézmény által 
végrehajtandó 
álláshely 
megszüntetés 

Orvos 4 fő 4 fő
Főnővér 3 fő 3 fő
Ápoló – szakápoló 23 fő 21 fő 2 fő
Asszisztens 5 fő 5 fő
Segédasszisztens 1 fő 1 fő
Beteghordó 1 fő 1 fő
Gépkezelő 2 fő 2 fő
Adminisztrátor-orvosírnok 4 fő 4 fő
Élelmezésvezető 1 fő 1 fő
Könyvelő 1 fő 1 fő
Raktáros 1 fő 1 fő
Szakács 1 fő 1 fő
Gépkocsivezető 1 fő 1 fő
Kazánfűtő 1 fő 1 fő
Felszolgáló-konyhalány 5 fő 1 fő 4 fő
Portás 3 fő 3 fő
Takarító 2 fő 1 fő 1 fő
Összesen: 59 fő 43 fő 16 fő

 
2. a) A közgyűlés a 2006. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedések 

következő ütemében az alábbi intézmény munkakör szerinti létszámkeretének 
csökkentését határozza el: 

 
 
 

 
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi I. módosított 
előirányzat szerint: 

860 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi II. módosított 
előirányzat szerint: 

856 fő

 
 
Létszámcsökkentéssel megszűnő 
munkakör: 

 
 

Összesen 

Összesenből 
feladatátadás 
miatt 
megszűnő 
munkakör 

Összesenből 
intézmény által 
végrehajtandó 
álláshely 
megszüntetés 

Pénztáros 1 fő 1 fő
Telephelyi gazdaság vezető 1 fő 1 fő
Adminisztrátor 1 fő 1 fő
Könyvtáros 1 fő 1 fő
Összesen 4 fő 4 fő
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b) Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések 
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók 
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 
 
c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, 
az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli  
munkáltatónál az érintett munkavállaló – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatásra nincs lehetőség. 

 
d) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy az önkormányzat 
pályázatában olyan közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásához nem igényel 
támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 
CLIII. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle személyi 
kifizetések jogcímcsoportban megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe. 

 
3.  A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az 1.-2. pont végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: a közgyűlés elnöke 
 
4.  A közgyűlés dönt arról, hogy a Szent Lázár Megyei Kórháznál a Megyei Tüdőgyógyintézet 

bezárása miatt végrehajtásra kerülő létszámleépítéssel kapcsolatban felmerülő 
kiadásokhoz 63.500 E Ft soron kívüli, egyszeri támogatást biztosít. A testület dönt arról, 
hogy a Megyei Tüdőgyógyintézet dolgozóinak létszámleépítése miatt a IV. ütemű, „Helyi 
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás” 
pályázatból befolyó – az intézmény által jelzett 36.900 E Ft – központi támogatást az 
önkormányzat hiányának csökkentésére kell fordítani. 

      Határidő: a támogatás utalására 2006. szeptember 15. 
      Felelős:   a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
 Dóra Ottó s. k.  dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
          
 
83/2006. (IX. 14.) Kgy.                                     Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási   
                                                                                            Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
                                                                                            2007. évi fordulójához való   
                                                                                            csatlakozásról 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007-ben is részt vesz a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban. A 
közgyűlés felhatalmazza elnökét a melléklet szerinti megállapodás aláírására. 
Határidő: 2006. szeptember 30. 
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Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
2. A közgyűlés javasolja, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra a 2007. évi 

költségvetésében 3,5 millió Ft kerüljön elkülönítésre. Felhatalmazza elnökét, hogy a 
költségvetés előkészítése során tegyen javaslatot a fenti összeg biztosítására. 
Határidő: a közgyűlés 2007. évi költségvetést tárgyaló ülése 
Felelős: a közgyűlés elnöke 
 

 
 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 

 
 
                             Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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84/2006. (IX. 14.) Kgy.                          Tárgy: A 76/2003. (II. 13.) Kgy határozattal  
                                                                                  elfogadott, a Nógrád Megyei  
                                                                                  Önkormányzat Közgyűlésének 2002-2006.   
                                                                                  évekre szóló ciklusprogramja  
                                                                                  végrehajtásáról  
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a 2002-2006. évekre 

szóló programjában kitűzött célok és alapértékek helyesek voltak. Az elhatározott 
feladatok többségében megvalósultak, egyes feladatok végrehajtása jellegükből fakadóan 
a cikluson túlmutatóan lehetségesek. 

 
      A közgyűlés mindezek érdekében indokoltnak tartja, hogy tovább erősödjön a 

forrásteremtést és forrásbevonást elősegítő tevékenység. Tovább kell szorgalmazni a 
megye adaptációs és alkalmazandó képességét és nyitottságát annak érdekében, hogy 
integráljon minden olyan értéket, amely a megyét előbbre viheti a kitűzött célok 
megvalósításában. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond a megye 

önkormányzatainak, a megyében működő állami szerveknek, az önkormányzat 
intézményeinek, a közgyűlés hivatalának, a gazdasági, tudományos és kulturális élet 
képviselőinek, a sajtónak, a társadalmi és civil szervezeteknek, a pártoknak, akik a 
program végrehajtásában és megvalósításában közreműködtek. 

 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a program végrehajtásáról a sajtó útján adjon 

tájékoztatást a megye lakosságának és gondoskodjon arról, hogy e dokumentumot a 
közgyűlés leendő tagjai megismerjék. 

 
      Határidő: azonnal, illetve az alakuló ülés időpontja 
      Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
 
 
 
                             Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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85/2006. (IX. 14.) Kgy.                       Tárgy: Az Állami Számvevőszék „Nógrád Megye  
                                                                               Önkormányzata gazdálkodási rendszerének  
                                                                               átfogó ellenőrzéséről” szóló jelentéséhez  
                                                                               kapcsolódó Intézkedési Terv végrehajtásáról 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megye 
Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről készült jelentéshez 
kapcsolódó Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló beszámolót.  
Megállapítja, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltakat igazolva az önkormányzat 
gazdálkodásának szabályozása, gyakorlata továbbra is jó színvonalúnak minősíthető, 
amelyhez hozzájárult az Intézkedési terv végrehajtása is. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az átfogó ellenőrzésről készült 
jelentésben megfogalmazott javaslatokat a gazdálkodási munka során a továbbiakban is vegye 
figyelembe és azokat hasznosítsa. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:     a közgyűlés elnöke 
                  megyei főjegyző  
 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 

 
 
 

                             Dóra Ottó s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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86/2006. (IX. 14.) Kgy.                       Tárgy: Hollókő belterület 375, 407, 408, 392, 38, 
                                                                               40/1, 41 hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról 
 
 
HATÁROZATA 
 
1.a) A közgyűlés a 108/2003. (IX.27.) Kgy. határozat 1.b) pontját hatályon kívül helyezi. 
 
   b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hollókő belterület 375 hrsz-ú Petőfi út 

10., 407, 408 hrsz-ú Petőfi út 7-9.,  392 hrsz-ú Petőfi út 30. szám alatti turistaszállások, 
és a   38, 40/1 és 41 hrsz-ú Kossuth út 94. szám alatti Szövőház ingatlanok használatára 
Hollókő Község Önkormányzatával fennálló jogviszonya további egy évre, 2007. 
december 31-éig szóló meghosszabbításáról dönt.  

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a Nógrád Megye Önkormányzata és 
Hollókő Község Önkormányzata között 2003. november 5-én létrejött megállapodás 5. 
pontjának a fentiek szerinti módosítására. Felhatalmazza a megállapodás-módosítás 
aláírására.  

Határidő: 2006. október 31. 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
 
 
 
                             Dóra Ottó s. k.  dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

87/2006. (IX. 14.) Kgy.                    Tárgy: Csitár belterület (Nógrádgárdony) 501/5, 503,  
                                                               505, 501/1 és 065/5 hrsz-ú ingatlanok 

                                                                    elidegenítésére kiírt pályázat elbírálásáról 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csitár 501/5, 503, 505, 501/1 és 065/5 hrsz-ú 
ingatlanok elidegenítésére 2006. július 07-én nyilvánosan közzétett pályázatot a következők 
szerint bírálja el. 

a) A Csitár belterület 501/5 hrsz-ú 58.769 m2 területű, szanatórium és az 503 hrsz-ú 
5.978 m2 területű, szennyvíztisztító megnevezésű ingatlanok együttes vételére 15 %-
os foglalkoztatási kedvezmény biztosítása mellett, továbbá az 505 hrsz-ú 609 m2 
területű, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan vételére az OPINION 
INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Alkony u. 9., 
cégjegyzékszám: 13-09-107377) ajánlatát fogadja el. 
Az eladási árat az 501/5 és 503 ingatlanok esetében az alábbi táblázat szerint, az 505 
hrsz-ú ingatlan esetén 3.333.333 Ft + 666.667 Ft áfa, összesen 4.000.000 Ft összegben 
határozza meg. 

501/5 és 503 hrsz-ú ingatlan 

 Ajánlati ár foglalkoztatási 
kedvezmény 

megfizetendő 
vételár 

adóalap 110.000.000 Ft 16.500.000 Ft 93.500.000 Ft 
áfa 22.000.000 Ft 3.300.000 Ft 18.700.000 Ft 
Összesen: 132.000.000 Ft 19.800.000 Ft 112.200.000 Ft 

 
b) A Csitár, belterület 501/1 hrsz-ú, 945 m2 területű építési terület és a Csitár, külterület 

065/5 hrsz-ú, 10779 m2 területű gyümölcsös megnevezésű ingatlanok vételére Dr. 
Takács Zoltán Miklós (lakik: 2100 Gödöllő, Arany János út 48.) ajánlatát fogadja el. 
Az eladási árat az 501/1 hrsz-ú ingatlan esetében 833.333 Ft + 166.667 Ft áfa, 
összesen 1.000.000 Ft összegben, a 065/5 hrsz-ú ingatlan esetén 1.000.000 Ft 
összegben (mentes az áfa alól) határozza meg. 
 

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a Csitár Község Önkormányzatát törvény 
alapján megillető elővásárlási jog gyakorlásának biztosítására, az adásvételi szerződés 
megszövegezésére. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. 

Határidő: 2006. október 31.  
Felelős:   a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
                             Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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88/2006. (IX. 14.) Kgy.                                   Tárgy: Csitár belterület 512/A/2 hrsz-ú  
                                                                                            önkormányzati lakás átminősítéséről 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csitár belterület 512/A/2 hrsz-ú Csitár, 
Kórház út Tömbépület 4. szám alatti 40 m2-es önkormányzati bérlakást a „közgyűlés 
rendelkezése alá tartozó” lakásnak minősíti. 

A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a változás átvezetésére a lakások egyedi 
minősítéséről vezetett nyilvántartásban intézkedjen. 

Határidő: 2006. szeptember 30. 
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
                             Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
89/2006. (IX. 14.) Kgy.                                Tárgy: Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú   
                                                                                         ingatlan vételére érkezett ajánlatok  
                                                                                         elbírálásáról 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú 2013 
m2 alapterületű üdülőépület és udvar megnevezésű, a természetben Hajdúszoboszló, 
Damjanich út 58. szám alatt található ingatlan vételére a Hajdú Park Szállodaipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 2/a-b, cégjegyzékszám: 
09-09-010262) 58.333.333 Ft + 11.666.667 Ft áfa, összesen 70.000.000 Ft összegű, a 
szerződéskötéssel egyidejű fizetés feltételét tartalmazó ajánlatát fogadja el. 

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát 
törvény alapján megillető elővásárlási jog gyakorlásának biztosítására, az adásvételi szerződés 
előkészítésére. Felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: 2006. október 31.  
Felelős:   a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
                             Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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90/2006. (IX. 14.) Kgy.                          Tárgy: Nógrád Megye Középtávú Sportfejlesztési 
                                                                                   Koncepciójában foglalt célkitűzések 
                                                                                   időarányos teljesüléséről 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 38/2004. (IV.22.) Kgy. határozatával 

elfogadott – a Nógrád Megye Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójában foglalt 
célkitűzések teljesüléséről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. Felkéri a megyei sport irányításáért felelős szerveket, hogy a továbbiakban is tegyenek 

meg mindent annak érdekében, hogy Nógrád megyében a sportolás feltételei javuljanak. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: szöveg szerint 

 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
                             Dóra Ottó s. k.  dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
 
91/2006. (IX. 14.) Kgy.                               Tárgy: A 2006. évi ifjúságpolitikai cselekvési 
                                                                                        program időarányos végrehajtásáról 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a – a 16/2006. (II. 16.) Kgy. határozattal 
elfogadott – 2006. évi ifjúságpolitikai cselekvési program időarányos végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
 
 
 
                             Dóra Ottó s. k.  dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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92/2006. (IX. 14.) Kgy.                                   Tárgy: Nógrád Megye Közgyűlésének  
                                                                                           14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelete 
                                                                                            tárgyalásának napirendre tűzéséről 
HATÁROZATA 
 
A közgyűlés a Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozásának tárgyalása 
közben lefolytatott vita során döntött arról, hogy e téma tárgyalását felfüggeszti, s – tekintettel 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának emlékére – napirendre tűzi a 
megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló, Nógrád Megye Közgyűlése 
14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendeletének módosítását.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a közgyűlés 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
                             Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
93/2006. (IX. 14.) Kgy.                                                   Tárgy: Kitüntető cím odaítélésére  
                                                                                                            vonatkozó döntésről 
 
HATÁROZATA 
 
 
A testület az SzMSz 21.§ (6) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a téma bizottságok által 
történő megtárgyalásától eltekint.  
 
 
 
Salgótarján, 2006. szeptember 14. 
 
 
 
 
                             Dóra Ottó s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyi Közoktatási Közalapítvány 2006. évi nyertes listái és 2005. évi 
közhasznúsági jelentése   
 
Melléklet 
 
Melléklet 
 
Melléklet 
 
 

VII. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL 
 
 A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványt 1998-ban vette a Nógrád Megyei 
Bíróság közhasznú szervezetként nyilvántartásba. A közalapítvány a közhasznú 
szervezetekről szóló CLVI. törvény 26. § c) 1. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végez, 
nevezetesen: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 
  
 A változás éve volt közalapítványunk számára a 2005. esztendő. Ennek oka, hogy 
tavasszal lejárt a kuratóriumi tagok négy évre szóló megbízatása. Közülük az alapítók öt tagot 
újabb négy évre megbíztak, rajtuk kívül öt új kuratóriumi tag és új elnök került megbízásra. A 
Bratinkáné Magyar Éva elnökletével újjáalakult kuratórium – Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megfelelően – alelnököt választott Kapás Imre személyében. 
 A régi kuratórium kétszer, az új négy alkalommal ülésezett. 
 A pályázati rendszer működtetésének alapjául a tárgyévben is a költségvetési törvény 
szerint rendelkezésre álló keret szolgált. Összege 45 268 305 Ft volt, melyet négy részletben 
kapott meg a közalapítvány a megyei önkormányzaton keresztül. A törvény előírása szerint a 
támogatást a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, 
üzemeltetési célokra, feladatokra lehetett fordítani. Az összeg 2 %-a volt felhasználható a 
kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és 
egyéb szervezési feladatok). A kuratórium az éves támogatási összeg felhasználására 
vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet készített, amelyet az új összetételű 
kuratórium egy ízben módosított. A tervet és annak módosítását a pályázati témakörök és a 
bennük megfogalmazott célokra előirányzott keretösszegek alkották.  
A pályázatok kiírására két alkalommal került sor. Tavasszal a régi kuratórium megismételt két 
olyan pályázati kiírást, amely 2004-ben a pályázók között igen népszerű volt. Ezek:  
egészséges életmódra nevelési programok megvalósításához szükséges feltételek támogatása, 
valamint nevelési, oktatási intézmények külső környezetének esztétikusabbá tételéhez, 
akadálymentesítéséhez szükséges anyagok vásárlásának támogatása. A két témakörben 
beérkezett több mint 200 pályázatra 13,5 millió forint támogatás került kiosztásra. 
Az új kuratórium májusban az alábbi 4 témakörben hirdetett pályázatot: 

1. A gyógypedagógiai intézményhálózat átszervezésével összefüggő, a feltételrendszer 
korszerűsítését célzó fejlesztések, beszerzések támogatása 

2. Eszközfejlesztések támogatása 

a) az óvodák játszóudvari eszközei szabványosításának – átalakításának, 
cseréjének - támogatása 

b) a matematika és a természettudományos tantárgyak oktatásának hatékonyságát 
növelő, korszerű taneszközök beszerzésének támogatása 



 32

3. Hagyományosan megrendezésre kerülő megyei, térségi színtű tanulmányi és 
művészeti versenyek támogatása 

4. Közoktatási innovációk terjesztése, megyei és kistérségi szintű szakmai rendezvények, 
konferenciák szervezésének támogatása 

 
A fenti témakörökben beérkezett 171 pályázatból 151-et támogatott a kuratórium 23,3 millió 
Ft-tal. Két egyedi kérelmet is támogattak. 
Az év során beérkezett támogatási igény 5 millió Ft-tal haladta meg az előző évit. Ennek 53 
%-át sikerült kielégíteni, ami megegyezik a megelőző év hasonló adatával. Az összesen 
benyújtott 374 pályázat 85%-a nyert. 
A pályázati aktivitás – az utóbbi évekhez hasonlóan - Salgótarján és Balassagyarmat 
kistérségekben volt a legélénkebb és legeredményesebb. A 2005. év pályázatairól szóló 
részletes adatokat a melléklet tartalmazza. 
 
 A pályázatok értékelése 2 fős szakértői teamek közreműködésével történt. A 
benyújtott pályázatok színvonala nagy változatosságot mutat. Sajnos elég sok a formai hibás 
és/vagy tartalmilag gyenge pályázat, annak ellenére, hogy a pályázati csomagban 
megtalálható pályázati útmutató felhívja a figyelmet a hibaforrásokra. A kuratórium – a még 
sikeresebb pályáztatás érdekében – elhatározta és elkezdte az eddig használt 
formanyomtatványainak felülvizsgálatát, szükséges átalakítását. Az eddiginél még 
részletesebb, a bírálat szempontjaira is kitérő pályázati kiírással, részletesebb pályázati 
adatlap megszerkesztésével kívánja segíteni, hogy a beérkező pályázatok színvonalasabbak, 
átgondoltabbak, pontosabbak legyenek.   
A tárgyévben 11 pályázó nyújtott be módosítási kérelmet, melyeket – egy kivétellel – a 
kuratórium elfogadott.  
 
 A pályázati támogatással történő elszámolás során a múlt évben is lehetett élni a 
személyes elszámolással, mely sok pályázót ment meg a szerződésszegéstől, az esetleges 
visszafizetési kötelezettségtől. Általános tapasztalat, hogy az elszámolások sok kisebb-
nagyobb hibát tartalmaztak. Az elmúlt évben 40 pályázónak kellett visszafizetnie a támogatás 
egy részét amiatt, hogy nem teljes egészében, vagy nem a pályázati célnak megfelelően 
használta fel. A közalapítvány fennállása óta még egyetlen évben sem volt ilyen magas ez a 
szám. A visszafizetett összeg összesen mintegy 475 000 Ft, amely nagyságrendjében 
megegyezik az előző évivel. 
 
 2005-ben a kuratórium tagjai 19 intézményben végeztek helyszíni ellenőrzést, 
melynek során 30 db, 2003-ben nyújtott pályázati támogatás felhasználásának vizsgálatára 
került sor. Ezen kívül a kuratórium egy intézménylátogató körúton végzett monitoring 
tevékenységet, és szerzett személyes tapasztalatokat néhány nyugat-nógrádi nevelési, oktatási 
intézményben folyó munkáról.  Az ellenőrzések összességében megnyugtató eredménnyel 
zárultak. 
 
 A hagyományos pályázati rendszer működtetésén túl a közalapítvány részt vett a 
budapesti Elméleti és Műszaki Mérnöki Iroda Kkt. adományának a megye általános iskoláiba 
történő eljuttatásában, melynek keretében minden hetedik osztályos tanuló egy-egy 
zsebszámológépet kapott (2600 db).  
 
 
Melléklet 
 


