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I. SZEMÉLYI RÉSZ
2/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó
Szervezetének igazgatói
pályázatok elbírálásáról

állásra

benyújtott

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó
Szervezetének vezetésével, az igazgatói beosztás ellátásával 2007. február 14-től határozatlan
időtartamra Virágh Krisztina, 3100 Salgótarján Losonci út 22. szám alatti lakost bízza meg.
Garantált illetményét havi 119.200 Ft-ban, garantált illetményen felüli illetményét 100.700 Ftban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ában 49.000 Ft-ban, illetményét
mindösszesen 268.900 forintban állapítja meg.
Felhatalmazza elnökét az áthelyezéssel kapcsolatos megállapodás megkötésére, egyben
utasítja a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. február 14.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
1/2007. (II. 19.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata
2006. évi költségvetésének módosításáról
(IV. 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. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
kiadási főösszegét
bevételi főösszegét
hiányának összegét
állapítja meg.”

14.750.040 E Ft-ban
14.585.978 E Ft-ban
164.062 E Ft-ban

(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., 5. sz. melléklete helyébe
lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák.
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen
2006. december 31. napjával kell alkalmazni.
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
melléklet
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2007. (II. 19.) Kgy. rendelete
egyes intézmények alapító okiratának módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat fenntartásában
működő egyes intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)
A Közgyűlés – a 19/2000. (XII. 01.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 29/1992.(VI.11.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
2. §
Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)
A Közgyűlés – a 28/2006. (XII. 15.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – a 23/1997. (IX. 25.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
3. §
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola (Balassagyarmat)
A Közgyűlés – a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 45/1999. (VII. 01.) Kgy. számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.
4. §
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat)
A Közgyűlés – a 28/2006. (XII. 15.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 47/1999. (VII. 01.) Kgy. számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet
4. számú melléklete lép.
5. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. március 1. napján lép
hatályba. A hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 19/2000. (XII. 01.) Kgy.
rendelet 17.§-a, a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 18.§-a, a 28/2006. (XII. 15.) Kgy.
rendelet 2.§-a.
(2) A rendelet 2.§-a 2007. július 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti a 28/2006. (XII. 15.) Kgy. rendelet 7.§-a.
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
melléklet

23

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2007. (II. 19.) Kgy.
RENDELETE
a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet
módosítására
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: Vr.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Vr. 2. § (5) bekezdésben meghatározott melléklet a következőképpen módosul:
A XV. szám alatti Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete használatába adott
ingatlanok felsorolásából
a) a 23. sorszámozású Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú, 2013 m2 területű, üdülő
megnevezésű, Hajdúszoboszló, Damjanich út 54/b szám alatt,
b) az 54. sorszámozású Csitár külterület 065/5 hrsz-ú, 10.779 m2 területű, gyümölcsös
megnevezésű Csitár Nógrádgárdony településrészen,
c) az 55. sorszámozású Csitár, belterület 501/1 hrsz-ú, 945 m2-es építési terület
megnevezésű, Csitár Nógrádgárdony településrészen
található ingatlan törlésre kerül, a sorszámozás értelemszerű átvezetése mellett.
2. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2007. (II. 19.) Kgy rendelete
a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló
14/2001. (X. 1.) Kgy rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és
támogatásokról szóló 14/2001. (X. 1.) Kgy rendeletét (a továbbiakban: JR) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§
A JR 5.§ (1) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„e) szociális támogatás, melynek éves keretösszege a költségvetési rendeletben a hivatal
részére meghatározott személyi juttatások 0,5%-át nem haladhatja meg,”
2.§
Jelen rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a JR 5.§ (1)
bekezdésének b) és c) pontja hatályát veszti.

Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2007. (II. 19.) Kgy. rendelete
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről
szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendeletét (továbbiakban GYR.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1)

A GYR 3. § (2) bekezdés ad) pontja az alábbiak szerint módosul:
„ad) Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonai:
3100 Salgótarján, Móricz Zs. út 2.
• „ Jövőért” Lakásotthon
3078 Bátonyterenye, Csokonai út 7
• „Ábel” Lakásotthon
3078 Bátonyterenye, Határ út 7.
• „Szivárvány” Lakásotthon
2660 Balassagyarmat, Munkás út 2.
• „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon
3073 Tar, Szondi Gy. út 140.”
• „Vadvirág” Lakásotthon

(2)

A GYR 3. § (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat:
Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (3100
Salgótarján, Ruhagyári út 9.) és telephelye: Megyei Gyermekvédelmi Központ
Területi Irodája (2660 Balassagyarmat, Munkás út 2.)”

(3)

A GYR 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A szociális és egészségügyi bizottság a közgyűlés által átruházott hatáskörben
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátását – a külön jogszabályban
foglaltakra figyelemmel - évente átfogóan értékeli. Az értékelésről szóló határozatának
megküldésével tájékoztatja az Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala Nógrád Megyei Területi Kirendeltségét.”
2.§
(1)

Jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kihirdetése napján lép hatályba.
(2)

A rendelet 1. § (1) bekezdése 2007. július 1-jén lép hatályba.

Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
dr. Barta László s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Nógrád megyei főjegyző
Közgyűlésének elnöke
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
6/2007. (II. 19.) Kgy.
38

RENDELETE
Nógrád Megye Önkormányzata
2007. évi költségvetéséről
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről a következő
rendeletet alkotja:
I.

FEJEZET

Nógrád Megye Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek
fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
1. § (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
kiadási főösszegét
bevételi főösszegét
hiányának összegét

12.035.093 E Ft-ban
11.061.433 E Ft-ban
973.660 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.
számú melléklet tartalmazza.
2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti,
kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú
mellékletek tartalmazzák.
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt
előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5., 6. számú
mellékletek tartalmazzák.
(2) Az intézmények 2007. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a 3/c. számú
mellékletben foglaltak szerint irányozza elő.
(3) Az általános tartalék - a 4. számú melléklet IX/2. során lévő összeg (2007. évi
eredeti előirányzata: 20.000 E Ft) - az év közben jelentkező többletfeladatokra,
előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.

3. §

A közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1. §-ban foglalt hiány kezelésére, ahhoz
kapcsolódó intézkedésekre:
(1) a működési hiánynál:
Az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel,
illetve 500.000 E Ft erejéig folyószámla-hitelkeret biztosítására intézkedjen.
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A működési hiány nagyságára tekintettel az évközben jelentkező esetleges
működési zavarok esetén az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter
„Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási keretére” pályázatot
nyújtson be, valamint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra elkülönített
központosított előirányzatból lehetőség szerint kiegészítő állami támogatást
igényeljen.
(2) a fejlesztési hiánynál:
A bevételek realizálásától függően – figyelembe véve a hitelkorlát felső határát –
felhalmozási célú hitel felvételére intézkedjen.
(3) A szükséges hitelfelvételek bonyolítására, illetve a szabad pénzeszközök 3 hónapot
meg nem haladó lekötésére.
(4) Felhalmozási célú hitel felvétele esetén a közbeszerzési törvény szerint kell eljárni.
(5) A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök a
kiadások finanszírozásába bevonhatók.
4. § A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének
időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a többi kiadást
megelőzően a költségvetések összeállításánál betervezi és jóváhagyja.
II.

FEJEZET

Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak megállapításával,
teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
5. § (1) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a III/14. sorszám
alatti Elnöki keret címen elkülönített 7 millió Ft erejéig, az előre nem látható egyéb
feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és
teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról félévente beszámol a
közgyűlésnek.
(2) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a III/4. sorszám
alatti „Díjak, szakértői díjak, rendezvények”, a III/7. sorszám alatti „Megyei
kiemelt rendezvények”, – a térségi együttműködési tanácsnokok javaslata alapján –
a VII/1. sorszám alatti „A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek,
programok támogatása” elkülönített keretekből történő támogatások biztosítására,
kiadások felhasználására, melyekről az éves költségvetési beszámolóval
egyidejűleg tájékoztatja a testületet.
(3) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. sz. mellékletében a III/17. sorszám alatti
„Marketing és kommunikációs rendszer működtetése” elkülönített keretből
szerződések, megállapodások megkötésére.
(4) A közgyűlés hozzájárulást, támogatást engedélyez gazdálkodó szervek,
vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, önkormányzatok és intézményei
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részére utólagos számadási kötelezettség előírása mellett az (1)-(2) bekezdésben
jelzett keretek terhére. A támogatás kiutalására csak írásbeli szerződés alapján
kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit
és módját. Az elszámolási kötelezettség nem teljesítése esetén további támogatás
nem adható.
(5) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretekből alapítvány részére történő
támogatás átadására csak a közgyűlés hozzájáruló döntését követően kerülhet sor. A
közgyűlés által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval
egyidejűleg kötelesek számadást adni a közgyűlés által részükre 2007. évben
nyújtott pénzeszközök felhasználásáról.
(6) A költségvetési évben egy támogatott részére egybeszámított kettőszázezer forintot
meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követő 60 napon belül a
közgyűlés közlönyében, vagy honlapján közzé kell tenni.
6. § Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkező bevételi többlet
felhasználásáról a közgyűlés dönt, a döntésnél a legfontosabb rendező elv a hiány
csökkentése.
7. § (1) A közgyűlés döntése szerinti időközönként, de legkésőbb a tárgyévet követő év
február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének
módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt előirányzatainak
módosításáról.
(1) Az intézmények a felújítási előirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás
előirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni.
(2) Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási
előirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható, ennek
betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt
előirányzatokon belül a részelőirányzatokat – belső határozat alapján – a közgyűlés
tájékoztatása nélkül is módosíthatják.
(3) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során
nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlettámogatást
igényelnének a 2007., illetve a következő évekre.
(4) Az intézmények vezetői belső határozat alapján, saját hatáskörükben
kezdeményezett kiemelt előirányzat változtatásról a megyei főjegyzőt esetenként
vagy külön felhívás alapján, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig
tájékoztatják.
8. § A közoktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény előírása szerint
számított
tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásra
felhasználható órakeretek megtartásához szükséges fedezetet az intézményi
keretszámok tartalmazzák.
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9.§

(1) A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
foglaltakat figyelembe véve 2007. évben a köztisztviselői illetményalap összegét
továbbra is 36.800 Ft-ban állapítja meg.
(1) A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
költségvetésén belül a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes
étkeztetésének biztosítására 500 E Ft szociális keretet különít el.

10. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye 2007. évi
előfizetési díját 2007. január 1. napjától 5.600 Ft-ban állapítja meg.
III.

FEJEZET

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
pénzellátása
11. § (1) A rendelet 3/a. számú melléklete szerinti költségvetési támogatás összegét – a (2),
(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az intézmények által készített heti, havi
finanszírozási ütemterv figyelembe vételével az érvényes finanszírozási rendszer
keretében kell biztosítani.
(2) A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez
kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.
(3) Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell
finanszírozni.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a közgyűlés elnökének a hozzájárulásával – az
önkormányzati költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel – indokolt esetben
el lehet térni.
(5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását
a közgyűlés hivatala vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a
várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal
terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
(6) Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források –
támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén
indíthatók. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret
terhére a közgyűlés elnökének jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás
nyújtható.
IV.

FEJEZET

Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja
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12. § A közgyűlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II.24.) Kgy.
rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakások fajlagos bérleti díját 2007. évre
vonatkozóan az alábbiakban határozza meg.
A lakások havi fajlagos bérleti díja:
Ft/hó/m2

Városban
(a)
(b)
(c)
(d)

összkomfortos lakás esetén
komfortos lakás esetén
félkomfortos lakás esetén
komfort nélküli lakás esetén

185
132
100
58

Községben
(a)
(b)
(c)
(d)

összkomfortos lakás esetén
komfortos lakás esetén
félkomfortos lakás esetén
komfort nélküli lakás esetén

170
116
77
39

V. FEJEZET
Záró és egyéb rendelkezések
13.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási
előirányzatok 2007. január 1-jétől – visszamenőleges hatállyal – érvényesek.
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nógrád Megye Önkormányzata 2006.
évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) és a 2007. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló 27/2006. (XII.15.) Kgy. rendelet 3.§-a hatályát veszti.
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

melléklet
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III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
1/2007. (II. 13.) 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 szóló beszámolót
jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit
a 3-5. sz. melléklet szerint elfogadja.
3. A közgyűlés a 135/2006. (XII. 14.) Kgy. határozatával jóváhagyott 2007. évi üléstervét az
alábbiakban módosítja:
2007. április 26-ai napirendjére felveszi:
„6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Szabályzata módosítására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László főjegyző
Az előterjesztést megtárgyalja: pénzügyi ellenőrző bizottság
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt
pályázat elbírálására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU
bizottság, valamint pénzügyi ellenőrző bizottság
8.

Javaslat a NOTÜZ Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat
elbírálására
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU
bizottság, valamint pénzügyi ellenőrző bizottság

9. A megye fejlesztési esélyeinek, lehetőségeinek áttekintése a Nemzeti Fejlesztési Terv
tükrében
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU
bizottság, idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok, valamint pénzügyi ellenőrző
bizottság”
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2007. májusi 24-ei üléséről leveszi:
„2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt
pályázat elbírálására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU
bizottság, valamint pénzügyi ellenőrző bizottság
3.a)Javaslat a NOTÜZ Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat
elbírálására
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU
bizottság, valamint pénzügyi ellenőrző bizottság”
2007. november 22-ei ülésnapja 4. sz. napirendi pontja helyesen az alábbi:
„4. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó rendelet – a
szolgáltatások alkalmazandó díjtételeit tartalmazó mellékletének – módosítására
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU,
ügyrendi és jogi bizottság”
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyva a közgyűlés elnökének megtett
intézkedéseit az alábbiakról dönt:
a) A közgyűlés az Észak-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottságba Valenta
Linda, 3100 Salgótarján, Forgách A. út 35. szám alatti lakost delegálja.
b) A közgyűlés a Budapest-Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottságba
Fazekas János, 2694 Magyarnándor, Fő út 5. szám alatti lakost delegálja.
c) A testület megköszöni Végh József és Majoros István uraknak a regionális
idegenforgalmi bizottságokban végzett munkáját, egyúttal őket tagságukból
visszahívja.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a bizottságok elnökeit, valamint az érintetteket a
közgyűlés döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2007. február 16.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
1. a) A közgyűlés a 7. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Szécsény Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulásával a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás
tárgyában létrejött megállapodás módosítását. Felhatalmazza elnökét a megállapodás
módosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnök
b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét Pásztó Kistérség Többcélú Társulásával a
pedagógiai szakszolgálatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás olyan tartalmú
módosítására, melyben a szolgáltatás díja a 2007. évre 4747 Ft/óra.
Határidő: haladéktalanul
Felelős:, a közgyűlés elnök
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c) Amennyiben a megállapodásokat 2007. március 1-jéig nem sikerül megkötni, a
közgyűlés felkéri elnökét, hogy a legközelebbi ülésen tegyen javaslatot az érintett
szolgáltató intézmény alkalmazotti létszámkeretének az ellátandó feladatokhoz igazodó
módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
d) A közgyűlés utasítja a szolgáltató intézmények igazgatóit, hogy a Megállapodás 9.
pontja alapján a szakszolgálati intézmény és a társulás között létrejött, a szolgáltatás
igénybevételének rendjéről szóló megállapodást – a tapasztalatok figyelembe vételével –
tekintse át, és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra.
Határidő: a társulások és a megyei önkormányzat közötti megállapodás-módosítások
aláírását követő két héten belül
Felelős: Koós Istvánné, Diósi László igazgatók
2. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata és Hollókő
Község Önkormányzata között 2001. december 28-án ingatlanok használatáról létrejött
megállapodás – a 8. sz. mellékletként csatolt – II. számú módosítását jóváhagyólag
elfogadja. Felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő:
2007. március 14.
Felelős:
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lapostető felújítás a pásztói Óvoda,
Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthonban tárgyú
pályázatához a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatásából 735
Ft-ról lemond. Utasítja elnökét a lemondáshoz kapcsolódó intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata és a
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek között a feladatellátás tárgyában 2005. február
22-én létrejött szerződés következő módosításáról dönt.
A szerződés 8/b) pontja az alábbiak szerint módosul:
„8.b) A támogatás összege a 2007. évben 11.500.000,- Ft azaz, tizenegymillió-ötszázezer
forint.”
A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen a szerződés módosítás előkészítéséről, egyben
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 141.§ (2) bekezdésének o) pontja alapján – a felügyelőbizottság felkérése
alapján, a társaság költségeinek terhére – elrendeli, hogy a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft.
gazdálkodását független könyvvizsgáló tekintse át.
A testület felhatalmazza elnökét a könyvvizsgáló felkérésére, a vonatkozó szerződés
megkötésére, illetve utasítja, hogy a vizsgálat eredményéről a befejezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb a testület májusi ülésén adjon számot, illetve a
felügyelőbizottságot arról tájékoztassa.
Határidő: a könyvvizsgáló felkérésére február 28., egyebekre szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
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6. A közgyűlés nem tűzi napirendjére az Esztergom Város polgármestere által javasolt, a
NÓGRÁD Volán Rt. önkormányzati tulajdonba vételéről szóló indítványt.
Felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.
Határidő: 2007. február 16.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. A testület a Nógrád Megye Önkormányzata és Balassagyarmat Város Önkormányzata
között a Balassagyarmati Területi Iroda további működtetése tárgyában megkötött
együttműködési megállapodást a 9. sz. melléklet szerint utólagosan jóváhagyja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. A közgyűlés a – helyi munkaügyi tanács tagjának megválasztásáról szóló –
142/2006.(XII.14.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.
1. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy Bátonyterenye Város
Önkormányzatának kezdeményezésére tárgyalás kezdődött a Fáy András
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Váci Mihály Gimnázium további
működtetésével kapcsolatban. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Bátonyterenye
Város Képviselő-testületének döntésétől függően folytasson tárgyalásokat az intézmények
átadás-átvételével kapcsolatban.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Balassagyarmat Város Polgármesterének újabb
megkeresésére, az átadni szándékozott intézmények konkrét ismeretében kezdjen
tárgyalást a település által nem vállalt feladatok és a feladatokat ellátó intézmények
átadás-átvételéről.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy Pásztó Város Önkormányzata átadni kívánja a
középiskolai és kollégiumi ellátást, illetve az ellátást végző Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumot, valamint az alapfokú művészetoktatási
feladatot, illetve az ellátást végző Rajeczky Benjamin Művészeti Iskolát.
A közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2007. július 1-jétől a feladatokat és az azt
ellátó intézményeket átveszi.
A testület felhatalmazza elnökét, hogy Pásztó Város Polgármesterének megkeresésére
kezdjen tárgyalást a település által nem vállalt feladatok és a feladatokat ellátó
intézmények átadás-átvételéről, valamint a múzeumi feladatokkal kapcsolatos, hatályos
megállapodásokról.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Szécsény Város Polgármesterének
megkeresésére kezdjen tárgyalást az alapfokú művészetoktatási feladatok, valamint a
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium által ellátott feladatok
ellátásáról szóló megállapodások időtartamának meghosszabbításáról.
Határidő: 2007. március 16.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
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5. a) A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Salgótarján és vonzáskörzetének szakképzésfejlesztési terve és beruházási koncepciója című pályázathoz kapcsolódóan a 125/2006.
(XII. 14.) Kgy. számú határozat 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés
elnöke Kriston Péter alelnök urat delegálta a 10 tagú Konzorciumi Tanácsba.
b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Konzorciumi Tanács tagjaként folytasson
egyeztetést a konzorcium tagjaival a három évre szóló fejlesztési terv végrehajtása
érdekében egy konzorciumi Programiroda létrehozásáról, helyszínének meghatározásáról,
a működési költségek biztosításáról és azok megosztásáról, valamint a megnyíló pályázati
forrásokhoz az önrész biztosításáról és megosztásáról.
Határidő: 2007. március 1.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
c) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Konzorciumi Tanács tagjaként – a
Konzorcium vezetését segítve – folytasson egyeztetést a Balassagyarmaton hasonló céllal
létrejött Konzorcium vezetésével a két konzorcium együttműködésének lehetőségéről.
Határidő: Konzorcium vezetője által meghatározott időpontban
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
7-8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
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3/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának
2006-2010. évi ciklusra szóló gazdasági
programjáról

128

HATÁROZATA

1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - áttekintve a megye gazdasági és
kulturális helyzetét, változó közéleti szerepét, mérlegelve a megyében élők mindenek
felett álló érdekeit és a megyei önkormányzat által biztosított szolgáltatásokkal szemben
támasztott igényeket, valamint az önkormányzat tényleges pénzügyi lehetőségeit – a
2006-2010. évekre szóló gazdasági programját a határozat melléklete szerint elfogadja.
A Közgyűlés felkéri Nógrád megye települési önkormányzatait, az önkormányzatok
társulásait, a megyében működő államigazgatási szervezeteket, a megye intézményeit és
civil szervezeteit, valamint valamennyi állampolgárát, hogy működjenek együtt a
programban megfogalmazott – és a közgyűlés szándékai szerint Nógrád megye
gazdasági felzárkózását elősegítő – közép- és hosszú távú célok megvalósításában.

2.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a gazdasági programról a sajtó útján a nyilvánosságot
tájékoztassa. Utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a programnak – az önkormányzat
honlapján történő – közzétételéről.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke,
dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

melléklet
4/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy:
Balassagyarmat
Kistérség
Többcélú Társulásával feladatátadásátvételi megállapodás megkötéséről
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HATÁROZATA

A közgyűlés tudomásul veszi Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 24/2006. (VII.
19.) számú határozatát, mely szerint 2007. január 1-jétől vállalja a társulás
önkormányzatainak illetékességi területén a gyógytestnevelés és a tanulási, pályaválasztási
tanácsadás ellátását.
Felhatalmazza elnökét a feladatátadás-átvétel tárgyában a mellékelt megállapodás
megkötésére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

melléklet

5/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2007.
évi költségvetésének végrehajtásáról
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HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi
költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 19.) Kgy. rendeletének (továbbiakban: Kvr.)
végrehajtásához kapcsolódóan a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása
érdekében az alábbi határozatot hozza:
I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához
1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. sz. mellékletében „A
működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” keretből, a 2007. évi
költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány miatt a feltételektől függően
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztertől kiegészítő állami támogatást
igényeljen.
Határidő: a pályázat benyújtására kiadott részletes útmutatótól függően
Felelős:
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. a) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az egyes szakágazatokon belül
vizsgálják meg a feladat ellátások további ésszerűsítésének lehetőségeit, szükség szerint
intézményi összevonások, illetve egyes feladat ellátások szolgáltatásként történő
megvásárlásának figyelembe vételével is. A vizsgálatok megállapításait, az ezzel
kapcsolatos javaslataikat a közgyűlés 2007. áprilisi ülésére, illetve folyamatosan
terjesszék be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit a költségvetés végrehajtására általuk
hozott intézkedési tervek haladéktalan és ütemes végrehajtására. A tervezett álláshely
megszüntetésekre az intézkedési tervben ütemezettek szerint, az oktatási
intézményeknél a tanév kezdetéhez igazodóan kerüljön sor.
Határidő: folyamatos
Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

3. A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt felülvizsgálat
érdekében, illetve az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függően az
intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl –
amennyiben indokolt – további adatszolgáltatást, információt kérjen.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző,
az érintett intézmények vezetői
II. Bér és létszám változással összefüggő intézkedések
4. a) A 2007. évi költségvetés helyzetére tekintettel folytatni kell a garantált illetményen
felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek, pótlékok folyamatos
megszüntetését. Ezen intézkedéseket a változatlan bértábla mellett a kötelező soros
lépésekkel, átsorolásokkal egyidejűleg kell megtenni. A jogszabályi lehetőségek és az
ellátotti létszámok alakulásának függvényében további intézkedéseket kell tenni a
vezetői szintek számának csökkentésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:
valamennyi megyei intézmény vezetője
b) Az intézmények költségvetése tartalmazza a közalkalmazottakat érintő 2 %-os kereset
kiegészítést, illetve az oktatási törvény figyelembe vételével a minőségi munkavégzésért
járó kereset-kiegészítést. Ezek felhasználásáról az intézmények vezetői saját
hatáskörben döntenek. A tényleges felhasználásokról a 2007. évi zárszámadás során
kötelesek számot adni.
Határidő: értelemszerű
Felelős:
valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője
c) Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES,GYED), vagy véglegesen betöltetlen
munkakörökről – a megüresedés első napjától számított – 5 munkanapon belül értesíteni
kell a megyei főjegyzőt. A tartósan, 6 hónapnál hosszabb ideje üres álláshely az
intézménytől elvonásra kerül. A hiány szakmák miatt tartósan (1 hónapon túl) üres
álláshelyek csak a meghatározott kategóriába tartozó szakemberekkel tölthetők be,
ideiglenesen sem csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe.
Határidő: értelemszerű
Felelős:
valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője
Dr Barta László megyei főjegyző
5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézmények működésével kapcsolatosan a költségés létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve (takarítás, konyha,
portaszolgálat, stb…) folytatódjon az egyes üzemeltetési feladatok más formában történő
ellátása lehetőségének vizsgálata.
Határidő: 2007. június 30., illetve folyamatos
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetője

6. a) A tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen
egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni.
Határidő: folyamatos
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Felelős:

Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetője

b) Az önkormányzat a költségvetés helyzetére tekintettel a nyugdíjazások és egyéb
munkaviszony megszüntetések során, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 33. §-a alapján, a munkavégzés alóli mentesség esetén a felmentési
idő felére vonatkozó kiadásokat finanszírozza.
Határidő: folyamatos
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetője
7. A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a jóváhagyott költségvetési
támogatás és álláshelyek, valamint a 4.c) pontban foglaltak betartására. A közgyűlés
utasítja elnökét, hogy a jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés vagy
átcsoportosítás esetén kezdeményezze az intézmény vezetőjének felelősségre vonását.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője
8. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az intézményi dolgozók továbbtanulásának
támogatására elkülönített keret felosztásáról az intézmények (beleértve a Szent Lázár
Megyei Kórházat is) által beküldött igények alapján döntsön. Felhívja az intézmények
figyelmét, hogy törekedjenek a továbbképzéseknél a költségvetés szűkös lehetőségeihez
jobban igazodó beiskolázásokra, azok ütemezésére.
Határidő: az igények benyújtására 2007. március 31. és folyamatos
a döntésre 2007. április 30. és folyamatos
Felelős: az érintett intézmények vezetői
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
9. a) A közgyűlés felhatalmazza elnökét az intézményvezetők munkájának differenciált
anyagi elismerésére, jutalmazására, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
b) A közgyűlés az intézményeknél az szja mentes adható juttatások egységesítése
érdekében (a megyei kórház kivételével) a 2007. január 1-jén ténylegesen
foglalkoztatott létszámot figyelembe véve biztosít a költségvetésükben pénzügyi
lehetőséget. Ezek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.
Határidő: értelemszerű
Felelős: intézmények vezetői
10. a) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a 12/2002. (IV.25.) Kgy.
határozat 8. pontjának maradéktalan betartására.
a) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az intézményi saját dolgozóval a
munkaköri leírásban nem szereplő feladatokra kötött megbízási szerződésekről
negyedévente, utólag - negyedévet követő hó 15-éig - tájékoztassa a közgyűlés elnökét
a feladatot ellátó személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás és a megbízás
időtartama pontos megjelölésével.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: az érintett intézmények vezetői
III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal összefüggő intézkedések
11.a) A közgyűlés a 2007. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt
feladatként kezeli
• a salgótarjáni 150 fh-es idősek otthona beruházásának ütemes végrehajtását,
valamint a Szent Lázár Megyei Kórház záró rekonstrukciójának lezárását.
• a 2007. évben kiírásra kerülő pályázatok függvényében:
o a Reménysugár Otthon fűtéskorszerűsítését,
o az intézmények akadálymentesítését, a kapcsolódó felújításokat,
o a salgótarjáni kemping korszerűsítését,
• a megnyíló európai uniós forrásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges
projektek, tervek előkészítését.
b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében céljelleggel
elkülönített pályázati sajáterős rész terhére a pályázatokhoz szükséges saját forrás
biztosítására kötelezettséget vállaljon.
c) A testület felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került
pályázatokról a közgyűlést utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó zsolt, a közgyűlés elnöke
12. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a berceli Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó
Otthon igazgatóját, hogy – az elkülönített keret esetleges további pályázati lehetőséggel
történő kiegészítésével – a mikrobusz beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket
tegyék meg.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: az előirányzat biztosítására Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
a beszerzés végrehajtására Szvorád Andrásné, az intézmény vezetője
13. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szabad vis-maior keret terhére – indokolt
esetben – az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kezelésére, ehhez kapcsolódóan a
tárgyi eszközök beszerzésére, javítására soron kívüli támogatást biztosítson. Erről a
közgyűlést utólagosan tájékoztatni köteles.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

14. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és
biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésének folytatására, a kockázat
értékelésre, keresve az önkormányzati szintű egységes rendezés lehetőségét.
Határidő: 2007. október 30.
Felelős:
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
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IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések
15.a) A testület utasítja elnökét és a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy – a
kapacitások optimálisabb kihasználása érdekében – kezdeményezzék a Szlovákiában
működő egészségügyi intézményekkel, biztosítókkal olyan megállapodások megkötését,
melyek kölcsönös előnyöket jelenthetnek és azok révén az intézmény saját bevétele
növekedhet. Az intézkedések eredményéről tájékoztassák a közgyűlést.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Bercsényi Lajos, főigazgató
b) A közgyűlés utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy az alapító okirat
módosításával összhangban intézkedjen a Tüdőgondozó és Szűrőállomás (Salgótarján,
Május 1 út 56.) ingatlan mielőbbi kiürítéséről. Utasítja elnökét, hogy Salgótarján
Megyei Jogú Város vezetésével kezdeményezzen tárgyalást a Tüdőgondozó épületében
még működő fogászati alapellátás kiköltöztetéséről, az erre vonatkozó megállapodás
felmondásáról.
Határidő: értelemszerű
Felelős:
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Bercsényi Lajos főigazgató
c) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Tüdőgondozó és Szűrőállomás (Salgótarján, Május
1 út 56.) épületének megüresedését követően az ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázati felhívást a testület ülésére terjessze be.
Határidő: értelemszerű
Felelős:
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
16.a) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a salgótarjáni 150 férőhelyes idősek
otthona működésére vonatkozó, Salgótarján Megyei Jogú Várossal történő szolgáltatási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy legkésőbb a novemberi ülésen tegyen javaslatot a
salgótarjáni 150 férőhelyes idősek otthona szervezeti struktúrájának kialakítására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

17. A testület utasítja elnökét, hogy kezdjen egyeztetéseket Balassagyarmat Város
Önkormányzatának vezetőivel a Reménysugár Otthonban kialakítandó fogyatékosok
nappali otthoni ellátása feltételeinek biztosítására.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
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18. A közgyűlés szükségesnek tartja megvizsgálni a Salgótarjánban működtetett Lorántffy
Zsuzsanna Kollégium kihasználatlansága miatt a költségtakarékosabb üzemeltetés
lehetőségét. Utasítja elnökét, hogy tegyen javaslatot a jelenleginél gazdaságosabb feladat
ellátásra.
Határidő: 2007. május 31.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
érintett intézmények vezetői
19. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
feladatellátásához való anyagi hozzájárulás céljából vegye fel a kapcsolatot azokkal a
települési önkormányzatokkal, ahol kihelyezett osztályok működnek. Szécsény Város
Önkormányzatánál kezdeményezze az érvényben lévő szerződés felülvizsgálatát. A
tárgyalások eredményéről a közgyűlés áprilisi ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
20. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Megyei Gyermekvédelmi Központnál az
átszervezést követően felszabaduló ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást a
testület soron következő ülésére terjessze be.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
21. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy vizsgálja meg a Palócföld folyóirat tartalmi, formai
megjelenését, szervezeti működésének más lehetőségét.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
22. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2007. évre meghatározott kötött normatív
támogatásokat az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – szükség
szerint, egyszeri céljellegű pótelőirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsa. Az
előirányzat átrendezésére év közben tegyen javaslatot a közgyűlésnek.
Határidő: folyamatos
Felelős: az előirányzat biztosításáért Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetői,
23. a)A közgyűlés utasítja a térségi együttműködési tanácsnokokat, hogy a Kvr. 4. sz.
mellékletének VII/1. pontjában meghatározott források felhasználására tegyenek
javaslatot a közgyűlés elnökének.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bíró Márk térségi együttműködési tanácsnok
Grenács Ágnes térségi együttműködési tanácsnok
Varga Krisztina térségi együttműködési tanácsnok
a) A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/6.
pontjában meghatározott forrás figyelembe vételével a 2007. júniusi ülésen – a
főjegyzővel együtt – tegyen javaslatot a Nógrád megyében élő – felsőoktatási
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intézményekbe járó – diákok ösztöndíjrendszerének átdolgozására, a vonatkozó
rendelet módosítására és a pályázat kiírására.
Határidő: a közgyűlés 2007. júniusi ülése
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
V. A megye egyes településeivel kapcsolatos közös feladatok
24. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladat ellátásában
érintett települési önkormányzatok vezetőivel a területükön található megyei fenntartású
intézmények és egyéb feladatok közös megoldása érdekében folytasson egyeztetéseket,
ezen belül kiemelten kezelve a megye városaiban található múzeumok fenntartásához
való települési önkormányzatok hozzájárulásának kérdését, figyelemmel a települési
érdekekre is. Az egyeztető megbeszélésekről a közgyűlést megfelelő formában
tájékoztassa.
Határidő: a közgyűlés júniusi ülése, illetve folyamatos
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
25. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár közös
működtetésére 2008. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó megállapodásról
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterével folytasson előzetes egyeztetéseket és a
Megállapodás tervezetet a közgyűlés novemberi ülésére terjessze be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
VI. Egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai
26. A közgyűlés a 3/2006. (II.16.) Kgy. határozat VI/1.-2. pontjait hatályon kívül helyezi, és
egyúttal dönt az alábbiakról:
a) Az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári és a berekfürdői üdülőt Nógrád
Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja.
b) Az üdülők alapvetően a közgyűlés tagjai, a közgyűlés hivatalában és az
önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult
alkalmazottakat is), valamint a velük egy háztartásban élő házastársuk, élettársuk,
gyermekük, szüleik kedvezményes üdülését szolgálják.
c) Az üdülők kihasználtságának biztosítása érdekében külön meghatározott díjtételek
mellett – a kedvezményezett körön túl – az üdülő igénybevételének lehetőségét
mindenki számára biztosítja.
d) Szüleivel együtt üdülő gyermek 18 éves korig kedvezményben, 3 éves kor alatt
díjmentességben részesül.
e) A balatonföldvári üdülő esetében az iskolai kirándulások szervezésének segítésére
minimum 15 fős egyidejű igénybevétel esetén a csoport tagjai részére – ideértve a
felnőtt-korú kísérőket is – a gyermekdíjjal azonos díjtétel alkalmazását teszi lehetővé.
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f) A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú balatonföldvári üdülő 2007. évi szolgáltatás
díját – amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az
üdülőhelyi díjat – a következőkben határozza meg:

2007. főidényben (július 5. – augusztus 23.)
– Teljes díj
– Kedvezményes díj
– Gyermek és csoportos diák díj

Ft/fő/nap
2500
1750
1000

főidényen kívül
– Teljes díj
– Kedvezményes díj
– Gyermek és csoportos diák díj

Ft/fő/nap
1900
1300
1000

g) A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú berekfürdői üdülő 2007. éves szolgáltatás
díját – amely tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülőhelyi
díjat – a következőkben határozza meg:
Ft/fő/nap
2500
1750
1000

Teljes díj
Kedvezményes díj
Gyermek díj

h) Az üdülési szolgáltatás előjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás
igénybevételének rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg.
a) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a
költségvetésről szóló rendelettel egy időben a közgyűlés elé kell terjeszteni.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Ellátó Szervezet igazgatója
27. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping 2007. éves szolgáltatási
díjait – amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az
üdülőhelyi díjat – a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete által történő
üzemeltetésről szóló 127/2003. (XII.18.) Kgy. határozat 1. pontja alapján a következőkben
határozza meg:
Panzió épület
- két ágyas
- apartman

4.600
10.000

Ft/szoba/éj
Ft/apartman/éj

Kőmotel

1.750 Ft/fő/éj

Famotel és üdülőház
Sátorozási díj:
- sátor területhasználat
- lakókocsi területhasználat

1.300 Ft/fő/éj
800 Ft/sátor/nap
1.600 Ft/lakókocsi/nap
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- szállásdíj felnőtt
- szállásdíj gyermek (14 év alatt)

650
380

Ft/fő/éj
Ft/fő/éj

Csoportos, minimum 15 fős szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít.
Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható.
VII. Záró intézkedés
28. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok
végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekről folyamatosan
tájékoztassa a testületet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

6/2007. (II. 13.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: A helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról

HATÁROZATA

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendelete 3/c.számú melléklete
tartalmazza a 2007. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.
b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret
betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések
fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás
igénylésére pályázatot nyújt be.
2. a) A közgyűlés a 2007. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései
során az alábbi intézmények munkakör szerinti létszámkeretének csökkentését
határozza el:
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:
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856 fő

15 fő
841 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Közreműködői szerződés miatt – Orvosok

15 fő

Összesen:

15 fő
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

98 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

3 fő
95 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Takarítónő
Raktáros
Pénzügyi csoportvezető

1 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

3 fő
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

207 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

4 fő
203 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Mosodai alkalmazott
Élelmezésvezető
Gyógymasszőr

2 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

4 fő

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

173 fő

8 fő
165 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Portás
Festő
Fűtő
Kertész
Konyhai alkalmazott
Mosodai alkalmazott
Ápolónő

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő

Összesen:

8 fő

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

110 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:

11 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

99 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Közhasznú foglalkoztatott
Szennyvíztelep kezelő
Karbantartó
Gondozónő
Fejlesztő pedagógus

5 fő
1 fő
2 fő
2 fő
1 fő
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Összesen:

11 fő
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

76 fő

5 fő
71 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Karbantartó
Ápoló
Portás

2 fő
2 fő
1 fő

Összesen:

5 fő
Százszorszép Általános Iskola, Szátok

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

73 fő

7 fő
66 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Gyermekfelügyelő
Pedagógus

4 fő
3 fő

Összesen:

7 fő

Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthon, Pásztó
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

90 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:

10 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

80 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Pedagógus
Szabadidő-szervező
Gyógypedagógiai asszisztens
Takarító
Szakácsnő
Pszichológiai asszisztens
Pszichológus
Portás

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő

Összesen:

10 fő
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, Balassagyarmat

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

61 fő

1 fő
60 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Pedagógus

1 fő

Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Balassagyarmat
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Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

46 fő

4 fő
42 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Pedagógus
Pedagógiai munkát segítő

3 fő
1 fő

Összesen:

4 fő
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

155 fő

9 fő
146 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Raktáros
Telefonközpont kezelő
Portás
Takarító
Szakoktató

1 fő
1 fő
1 fő
4 fő
2 fő

Összesen:

9 fő

Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátonyterenye
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

78 fő

5 fő
73 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Karbantartó
Udvari munkás
Takarító
Mozgóőr
Pedagógus

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

5 fő

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

60 fő

2 fő
58 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Pedagógus

2 fő

Összesen:

2 fő
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

24 fő

3 fő
21 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Portás
Nevelő

1 fő
1 fő
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Gyermek és ifjúsági felügyelő

1 fő

Összesen:

3 fő
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

146 fő

13 fő
133 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Takarító
Otthonvezető
Nevelő
Gyermekvédelmi asszisztens
Gyermekfelügyelő
Hivatásos nevelőszülő
Nevelőszülői tanácsadó
Családgondozó
Fejlesztő pedagógus
Gyermekvédelmi ügyintőző

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

13 fő

Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

32 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör

3 fő
29 fő

Pedagógus
Pszichológus
Közművelődési szakember

1 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

3 fő
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

64 fő

5 fő
59 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Turisztikai feladat
Főmuzeológus
Gazdasági ügyintéző
Takarító

2 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

5 fő

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:
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33 fő

4 fő
29 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Levéltári kezelő (2 részmunkaidős)
Rendszergazda
Segéd levéltáros
Restaurátor

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

4 fő
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

42 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:

5 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

37 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Könyvtáros
Könyvkötő
Szerkesztő

2 fő
1 fő
2 fő

Összesen:

5 fő
Ellátó Szervezet, Salgótarján

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

43 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:

4 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

39 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Gépkocsimosó (részmunkaidős)
Takarító (részmunkaidős)
Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak miatti átcsoportosítás
Raktáros, anyagkönyvelő
Karbantartó, műszerész

0,75 fő
0,75 fő
0,5 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

4 fő

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított előirányzat szerint:

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi eredeti előirányzat szerint:

60 fő

4 fő
56 fő

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör
Köztisztviselők

4 fő

Összesen:

4 fő

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 munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
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d) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy az önkormányzat
pályázatában olyan közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásához nem igényel
támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi
CXXVII. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle személyi
kifizetések jogcímcsoportban megjelölt forrásból támogatást vesz igénybe.
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési
hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a
legközelebbi benyújtási határidőben – nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

7/2007. (II. 13.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatánál
végzendő
könyvvizsgálói
tevékenység
pályázati kiírásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatnál
könyvvizsgálói tevékenység ellátására a következő pályázatot írja ki.

végzendő

„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzatnál végzendő
állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására.
A megbízás időtartama: 2007. július 1. – 2010. június 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 20.
Részvételi feltételek:
• A pályázaton belföldi természetes és jogi személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek
a magyar jogszabályok szerinti könyvvizsgálói jogosultsággal és pályázatukban
hitelesen igazolják a Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagságukat, valamint e mellett
költségvetési minősítéssel is rendelkeznek.
•

A pályázathoz csatolni kell
természetes személy esetén:
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szakmai önéletrajzot,
szakképesítést igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolatait,
költségvetési minősítést igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt,
vállalkozói igazolvány másolatát,
költségvetési szerveknél végzett könyvvizsgálatokról referenciajegyzéket,
vállalási díj havi, illetve éves bruttó összegét,
szerződés-tervezetet,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/B § (2) bekezdése
szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a
kamara igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről.
gazdasági társaság esetén:
cégbírósági bejegyzés közjegyző által hitelesített másolatát,
a társaságon belül az önkormányzat vizsgálatánál közreműködő,
könyvvizsgálattal megbízott személy(ek) szakképesítéseit igazoló
okleveleinek közjegyző által hitelesített másolatait, költségvetési
minősítését igazoló dokumentum másolatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványát, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92/B § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi
nyilatkozatát,
a cég referenciajegyzékét, kiemelve az önkormányzatoknál végzett
könyvvizsgálói tevékenységeket,
vállalási díj havi, illetve éves bruttó összegét,
szerződés-tervezetet,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a
kamara igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről.
A pályázatok bontása: a pályázatok felbontására a pályázati leadási határidő lejártát
követően a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos helyiségében kerül sor. A
bontási eljáráson kizárólag a pályázat kiírójának képviselője vehet részt.
A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követően a kiíró képviselői szükség szerint
tárgyalnak a pályázókkal, majd ezután a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatot tesz a
közgyűlésnek a pályázat nyertesére. A nyertes pályázóról a közgyűlés dönt.
Egyéb információk:
•

A pályázatokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökéhez 2007.
március 20-án 16.00 óráig kell benyújtani 2 példányban „Önkormányzat
Könyvvizsgálata” megjelöléssel. Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

•

Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a fenti címen írásban, vagy a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Pénzügyi Gazdasági Főosztályán a
(32) 620-106 telefonszámon Szabó Zoltán főosztályvezetőtől kérhető.

•

A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés áprilisi ülése.

•

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.”

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Nógrád Megye
Önkormányzatának Közlönyében, valamint az önkormányzat honlapján való
megjelentetéséről.
Határidő: 2007. február 28.
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Felelős: Dr. Barta László, megyei főjegyző
3. A közgyűlés felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy véleményezze a beérkező
pályázatokat. A pályázatok elbírálása során a vállalási díj mértéke önmagában nem
meghatározó szempont. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a bizottság véleményét
megismerve az áprilisi ülésre tegyen javaslatot a könyvvizsgáló személyére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
8/2007. (II. 13.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: A NOTÜZ Kft-nél az ügyvezetői
feladatok ellátására vonatkozó pályázat
kiírásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetői
feladatainak ellátására a következő pályázatot írja ki.
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító tulajdonos - pályázatot hirdet a
Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség;
- minimum 3 éves vezetői gyakorlat;
- büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell, illetve a pályázatnak tartalmazni kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, az eddigi szakmai tevékenységének
ismertetését;
- a Kft. vezetésére, tevékenységére vonatkozó szakmai programot;
- Nógrád megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás minőségének javítására
vonatkozó javaslatot;
- a pályázati feltételek meglétét bizonyító dokumentumok egyszerű másolatát;
- a díjazásra szóló igényt;
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát;
- összeférhetetlenségről (Gt. 25.§) szóló nyilatkozatot.
Az ügyvezetői megbízatás 2007. július 1-jétől 2011. június 30-ig szól.
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A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban „Pályázat a NOTÜZ Kft. ügyvezetői feladatainak
ellátására” megjelöléssel 2007. április 16-án 16.00 óráig beérkezően az alábbi címre kérjük
megküldeni:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; Pf.: 95.
Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a fenti címen írásban vagy a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Beruházási Főosztályán a (32) 620-102
telefonszámon Guzmicsné Csonka Ágnes főosztályvezetőtől kérhető.
A pályázatok bontása: a pályázat leadási határidejének lejártát követően, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos helyiségében. A bontási eljáráson kizárólag a
pályázat kiírójának képviselői vehetnek részt.
A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követően a kiíró képviselői szükség szerint
tárgyalnak a pályázókkal, majd ezután a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottsága valamint a
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság javaslatot tesz a pályázat nyertesére. A nyertes pályázóról a közgyűlés dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2007. májusi ülése.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.”
2.

A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a
www.nograd.hu honlapon, valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönyében
történő közzétételéről.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

3.

A közgyűlés felkéri a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottságát valamint a Költségvetési,
Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottságot, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságot, hogy véleményezzék a beérkező pályázatokat. A közgyűlés utasítja
alelnökét, hogy a bizottságok véleményét megismerve tegyen javaslatot az ügyvezető
személyére.
Határidő: a Felügyelőbizottság tekintetében 2007. április 26.
a bizottságok esetén 2007. májusi ülések időpontja
Felelős: Dudás Vilmos, a Felügyelőbizottság elnöke
Szandai József, a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság
elnöke
dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
Barna János, a közgyűlés alelnöke

Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
9/2007. (II. 13.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: A NOTÜZ Kft-nél a könyvvizsgálói
feladatok ellátására vonatkozó pályázat
kiírásáról
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HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft.
könyvvizsgáló feladatainak ellátására a következő pályázatot írja ki
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító tulajdonos - pályázatot hirdet a
Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
A pályázaton részt vehet:
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben
szereplő természetes személy;
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben
szereplő szervezet.
A pályázathoz csatolni kell, illetve a pályázatnak tartalmazni kell:
Természetes személy esetén:
-

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
szakképesítést igazoló oklevelek egyszerű másolatait;
vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát;
gazdasági társaságoknál végzett könyvvizsgálatok referenciajegyzékét;
szerződés tervezetet a könyvvizsgálói feladatok ellátására, kiemelve a vállalási díj
igényét, havi és éves bruttó díjazást is megjelölve;
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a kamara
igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről;
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.

Gazdasági társaság esetén:
-

-

cégbírósági bejegyzés másolatát;
a társaságon belül a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. vizsgálatánál közreműködő,
könyvvizsgálattal megbízott személy(ek) szakképesítéseit igazoló okleveleinek
másolatait,
három
hónapnál
nem
régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítványát/bizonyítványait;
a cég referenciajegyzékét, kiemelve a gazdasági társaságoknál végzett könyvvizsgálói
tevékenységeket;
szerződés tervezetet a könyvvizsgálói feladatok ellátására a vállalási díj
megjelölésével, havi és éves bruttó díjazást is megjelölve ;
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a kamara
igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről.

A könyvvizsgáló megbízatása 2007. június 1-jétől 2011. május 31-ig szól. Díjazása
megegyezés szerint - a pályázók által tett bruttó vállalási ajánlatok alapján a közgyűlés
döntésétől függően - kerül megállapításra.
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban „Pályázat a NOTÜZ Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátására” megjelöléssel 2007. március 20-án 16.00 óráig beérkezően az alábbi
címre kérjük megküldeni:
165

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; Pf.: 95.
Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a fenti címen írásban, vagy a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Pénzügyi, Gazdasági Főosztályán a (32) 620-273
telefonszámon Bácskai Katalin címzetes főtanácsostól kérhető.
A pályázatok bontása: a pályázat leadási határidejének lejártát követően, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos helyiségében. A bontási eljáráson kizárólag a
pályázat kiírójának képviselői vehetnek részt.
A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követően a kiíró képviselői szükség szerint
tárgyalnak a pályázókkal, majd ezután a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottsága valamint a
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság javaslatot tesz a pályázat nyertesére. A nyertes pályázóról a közgyűlés dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2007. áprilisi ülése.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.”
2. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a
www.nograd.hu honlapon, valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönyében
történő közzétételéről.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
3. A közgyűlés felkéri a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottságát valamint a Költségvetési,
Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottságot, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottságot, hogy véleményezzék a beérkező pályázatokat. A közgyűlés utasítja alelnökét,
hogy a bizottságok véleményét megismerve tegyen javaslatot a könyvvizsgáló
személyére.
Határidő: a Felügyelőbizottság tekintetében 2007. március 30.
a bizottságok esetén a 2007. áprilisi ülések időpontja
Felelős: Dudás Vilmos, a Felügyelőbizottság elnöke
Szandai József, a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság
elnöke
dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
Barna János, a közgyűlés alelnöke
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
10/2007. (II. 13.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: A NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottsága
ügyrendjének jóváhagyásáról
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HATÁROZATA
A közgyűlés a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjét megtárgyalta, azt a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja. Felkéri
alelnökét és a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a Felügyelőbizottság tevékenységét kísérje
figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot az ügyrend módosítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Barna János, a közgyűlés alelnöke
Dudás Vilmos, a Felügyelőbizottság elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

melléklet

11/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy: a balassagyarmati Óvoda, Általános
Iskola
és
Pedagógiai
Szakszolgálat
intézményvezetőjének
megbízásához
szükséges pályázat kiírásáráról
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HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet a
balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (2660
Balassagyarmat, Patvarci út 2.) vezetésére igazgatói beosztással, magasabb vezetői
megbízással az alábbiak szerint:
Pályázati feltétel:
- pszichológus vagy gyermekpszichiáter szakképesítés,
- a szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett legalább öt év szakmai
gyakorlat,
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
gyógypedagógiai vagy pedagógiai szakszolgálati intézményben szerzett
vezetői gyakorlat,
pszichológus szakképesítés esetén klinikai, pedagógiai vagy tanácsadói
szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a vezetési programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
- szakképesítést igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolatait,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtási határideje az Oktatási Közlönyben való közzétételtől számított 30
nap. A pályázat elbírálásának határideje 2007. június 30.
Az igazgatói megbízás 2007. augusztus 1. napjától — határozott időre, öt évre — 2012.
július 31. napjáig szól. Az illetmény és vezetői pótlék az 1992. évi XXXIII. törvény
figyelembe vételével megegyezés szerint kerül megállapításra.
A pályázatot zárt borítékban „Igazgatói pályázat” megjelöléssel a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez címezve lehet benyújtani (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.).
Felvilágosítás a 32/620-100-as telefonszám 323-as mellékén kérhető.
A Közgyűlés fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
2. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak az Oktatási Közlöny
Szerkesztősége részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: dr. Barta László, főjegyző
3. A Közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102.§-ának (3) bekezdésében, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§-ának (10)
bekezdésében foglaltak biztosítása mellett tegyen javaslatot a balassagyarmati Óvoda,
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Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében az igazgatói feladatok
magasabb vezetői megbízással történő ellátására.
Határidő: 2007. június 28.
Felelős: Barna János, a Közgyűlés alelnöke
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

12/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy: a Megyei Gyermekvédelmi
Központ
intézményvezetőjének
megbízásához szükséges pályázat
kiírásáráról

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet a Megyei
Gyermekvédelmi Központ (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) vezetésére, igazgatói
beosztással, magasabb vezetői megbízással az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek:
-

-

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II.
Szakellátások cím 2.-3. pontjában előírt felsőfokú 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:
-

gyermekvédelemben, szociális ellátásban, vagy a közoktatásban szerzett
vezetői gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
-

a pályázó szakmai életrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
végzettséget igazoló oklevelek közjegyző által 3 hónapnál nem régebben
hitelesített másolatait,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázat benyújtásának határideje a Szociális Közlönyben történő közzétételétől számított
30. nap. A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a közgyűlés júniusi ülése.
Az igazgatói megbízás 2007. július 1. napjától – határozott időre, öt évre – 2012. június 30.
napjáig szól.
Az illetmény és vezetői pótlék, illetve a beosztáshoz kapcsolódó egyéb juttatások az 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
figyelembevételével - közös megegyezés szerint - kerülnek 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.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
1.A közgyűlés a pályázat véleményezésére három fős eseti bizottságot hoz létre, amelyben a
pályáztató képviseletével Varga Béla alelnököt bízza meg. A közgyűlés felhatalmazza
alelnökét, hogy kérje fel a Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (8674. Nágocs, Park
utca 2.) megbízottját, a Megyei Gyermekvédelmi Központ Közalkalmazotti Tanácsának
képviselőjét a bizottság munkájában történő részvételre.
Határidő: 2007. április 15. (a bizottság tagjainak felkérésére)
Felelős: Varga Béla, a közgyűlés alelnöke
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szociális
Közlöny, valamint az Oktatási Közlöny szerkesztősége részére történő megküldéséről.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző
4. A közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4.§ (9)-(10)
bekezdésében foglaltak biztosítása mellett tegyen javaslatot az intézmény igazgatói
beosztásának ellátásra.
Határidő: a közgyűlés 2007. júniusi ülése
Felelős: Varga Béla, a közgyűlés alelnöke
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

13/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy: a 2007. évi ifjúságpolitikai
cselekvési programról

173

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi ifjúságpolitikai cselekvési
program végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Velenczei Norbert, tanácsnok
2. A Közgyűlés a 2007. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot és az
ifjúsági feladatok támogatását a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.
Utasítja elnökét és az ifjúsági ügyekért felelős tanácsnokát a program végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy adjon tájékoztatást a
Közgyűlésnek az éves program megvalósításáról.
Határidő: folyamatos, illetve legkésőbb a közgyűlés 2008. februári ülése
Felelős: Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke
Velenczei Norbert, ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka
1. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat 2. számú mellékletében rögzített
Együttműködési megállapodás aláírására a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanáccsal.
Határidő: 2007. február 27.
Felelős: Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés a 2007. évi költségvetésében biztosított, ifjúságpolitikai feladatokra
elkülönített összeg felhasználásáról az alábbiak szerint határoz, egyben felhatalmazza
elnökét, hogy az egyes feladatok aktualitása esetén – a meghatározott pénzügyi keret
erejéig – gondoskodjon azok finanszírozásáról:
Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács működési támogatása
A cselekvési program céljainak támogatása
Ifjúsági feladatok támogatása összesen:
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke

200 000 Ft
1 300 000 Ft
1 500 000 Ft

Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

melléklet
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14/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy:
Nógrád
Megye
Önkormányzata
közoktatási intézményrendszere működésének
módosított Minőségirányítási Programjának
elfogadásáról
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HATÁROZATA
1. A közgyűlés a határozat melléklete szerint elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata
közoktatási intézményrendszere működésének – módosításokkal egybeszerkesztett Minőségirányítási Programját (ÖMIP).
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hívja fel az érintett intézmények vezetőinek figyelmét,
hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11), 85. § (7) és a 133. §
(5) bekezdéseiben előírt, az intézményi minőségirányítási program módosítására
vonatkozó kötelezettség teljesítése során a módosított ÖMIP-et vegyék figyelembe.
Határidő: 2007. február 20.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés utasítja az intézmények igazgatóit, hogy 2007. március 31-éig az
intézmények minőségirányítási programjait terjesszék be jóváhagyásra a fenntartóhoz.
Határidő: szöveg szerint.
Felelős: a megyei önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények igazgatói
4. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, gondoskodjon arról, hogy az ÖMIP-ben elfogadott
rendelkezések átvezetésre kerüljenek a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Hivatala működését meghatározó szabályzatokba.
Határidő: 2007. április 30.
Felelős: dr. Barta László főjegyző
5. A határozat 2007. március 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
15/2004. (II.12.) Kgy. határozat.

Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

melléklet
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15/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy: a megyei önkormányzat tulajdonában
lévő
viziközmű
rendszerek
működési
tapasztalatairól,
illetve
az
elvégzett
karbantartási, felújítási munkákról
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HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. jelentését a
„Dunai vízátvezetés” és műtárgyai vízellátó rendszer működéséről, üzemeltetéséről, illetve
a rendszeren 2006. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról jóváhagyólag
tudomásul veszi.
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Északmagyarországi Regionális
Vízművek ZRt. jelentését a Közép-Nógrádi és a Ménesvölgyi vízellátó rendszerek
működéséről, üzemeltetéséről, illetve a rendszereken 2006. évben végzett karbantartási és
felújítási munkáiról jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A közgyűlés utasítja Elnökét, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. tartozásának rendezése
érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg és arról számoljon be.
Határidő: a közgyűlés 2007. áprilisi ülése
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlése elnöke
3. A közgyűlés utasítja Elnökét, hogy a viziközmű fejlesztési hozzájárulás különbözetének
rendezésére az AGROSERVICE Kft. felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlése elnöke
4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a „Dunai vízátvezetés” és műtárgyai vízellátó
rendszeren, valamint a Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszereken 2007.
évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról, az üzemeltető Nyugat-Nógrád Vízmű
Kft-t és az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-t számoltassa be, ennek alapján
adjon jelentést a közgyűlésnek.
Határidő: a közgyűlés 2008. februári ülése
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy a Pásztó várost megkerülő ivóvíz expressz
vezeték térítésmentes átvételéhez szükség esetén a Kincstári Vagyon Igazgatóságnál
közvetlenül járjon el és az eredményről adjon tájékoztatást.
Határidő: a közgyűlés 2007. szeptemberi ülése
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlése elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
16/2007. (II. 13.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: a 2006. évi nemzetközi kapcsolatokról
szóló tájékoztatóról, és javaslat a 2007. évi
nemzetközi kapcsolatokra
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HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2006. évi nemzetközi kapcsolatokról
szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A közgyűlés a nemzetközi kapcsolatok 2007. évi programját a határozat melléklete szerint
állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a végrehajtással összefüggő feladatok
ellátására, a nemzetközi partnerekkel történő tárgyalások lefolytatására, együttműködési
megállapodások – a közgyűlés utólagos jóváhagyásával történő – aláírására; utasítja, hogy
az év során szükség szerint adjon tájékoztatást a program időarányos teljesítéséről. A
célkitűzések megvalósulásáról szóló értékelést terjessze elő a közgyűlés 2008. februári
ülésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

melléklet

17/2007. (II. 13.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád megyei fekvőbeteg-ellátás
struktúrájának áttekintéséről

HATÁROZATA

214

1. A Nógrád megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fekvőbeteg-ellátás struktúrájának
áttekintéséről, az átalakítás folyamatáról, illetőleg a végrehajtás módjáról folytatott
egyeztetésekről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az egészségügyi ellátórendszer átalakításáról folytatott
tárgyalások során törekedjen a megyében működő egészségügyi intézmények, szakmai
szervezetek-, hatóságok és a megyei önkormányzat álláspontjának – a Nógrád megyében
élő állampolgárok mindenek felett álló érdekei szerinti – képviseletére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Regionális Egészségügyi Tanácsban és a
szakminisztériumban folytatott egyeztetéseken, valamint a határmenti kapcsolatok
fejlesztése során helyezzen hangsúlyt az egészségpolitikailag és szakmailag indokolt – a
megye sajátosságait figyelembe vevő – megoldások kidolgozására, a rendelkezésre álló
egészségügyi kapacitások optimális kihasználására. Elsődleges cél az egészségügyi
intézményeket fenntartó önkormányzatokkal egyeztetett, konszenzuson alapuló racionális
és finanszírozható struktúra kialakítása.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Nógrád megyei fekvőbeteg-ellátó intézmények
képviseletében kezdeményezzen egyeztetést a megyei többletigények befogadására az
egészségügyi miniszternél.
Határidő: 2007. február 28.
5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az egészségügyi ellátórendszer átalakításáról folyó
tárgyalások eredményéről a testület áprilisi ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: a közgyűlés 2007. április ülése
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. A testület utasítja a megyei kórház főigazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és működési
szabályzatának módosítását a korábbi fenntartói döntéseknek megfelelően, az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv.-ben foglaltak,
illetve az egészségügyi miniszter vonatkozó döntése alapján készítse el, és jóváhagyásra
terjessze a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé.
Ezzel egyidejűleg a 137/2006. (XII.14.) Kgy. határozat 6. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: a közgyűlés 2007. áprilisi ülése
Felelős: dr. Becsényi Lajos, főigazgató
Salgótarján, 2007. február 13.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
18/2007. (II. 13.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: a Nógrád megyei fekvőbeteg-ellátás
struktúrájának áttekintéséről
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HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Észak-Magyarországi Regionális
Egészségügyi Tanácsnak a 2007. január 24-én kelt, az egészségügyi miniszternek az ÉszakMagyarországi Régióra – az egészségügyi fekvőbeteg szakellátás aktív és krónikus ágyai
számáról és megosztásáról – szóló ajánlata elutasítására vonatkozó döntését.
A közgyűlés támogatja a RET azon döntését is, amely a régióban a biztonságos
betegellátásához szükséges pótlólagos aktív ágyak igényének az egészségügyi miniszterhez
történő felterjesztésére vonatkozik.
A testület utasítja elnökét, hogy döntéséről a RET elnökét tájékoztassa.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

19/2007. (II. 13.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház egyes
egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról
és
megállapításának
rendjéről
szóló
szabályzata módosításának jóváhagyásáról
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HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a határozat melléklete szerint egységes
szerkezetben - 2007. február 15-ei hatállyal jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórház
egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről
szóló szabályzata módosítását. A testület ezzel egyidejűleg a 138/2006. (XII.14.) Kgy.
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A közgyűlés utasítja a megyei kórház főigazgatóját a szabályzat nyilvánosságra
hozatalához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató
3. A közgyűlés utasítja a megyei kórház főigazgatóját, hogy a szabályzat és a
jogszabályok összhangját folyamatosan kísérje figyelemmel, és szükség szerint tegyen
javaslatot annak módosítására.
A testület egyúttal felkéri,
hogy a szabályzatban foglaltak bevezetésének
tapasztalatairól, hatályosulásáról a májusi ülésen számoljon be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

melléklet
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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 – a települési önkormányzatok fenntartásában
működő tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben megállapított intézményi térítési
díjak összegéről – az alábbi tájékoztatást adom:

napi (Ft)

havi (Ft)

1. Városi Idősek Otthona
Balassagyarmat

1.825.-

54.750.-

2. Idősek Otthona
Cered

1.667.-

50.000.-

3. Idősek Otthona
Nógrádmegyer

1.767.-

53.000.-

Salgótarján, 2007. február 14.

dr. Barta László s. k.
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Kivonat
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7/2007. (II. 13.) Kgy. határozatából
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzatnál végzendő
állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására.
A megbízás időtartama: 2007. július 1. – 2010. június 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 20.
Részvételi feltételek:
• A pályázaton belföldi természetes és jogi személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek
a magyar jogszabályok szerinti könyvvizsgálói jogosultsággal és pályázatukban
hitelesen igazolják a Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagságukat, valamint e mellett
költségvetési minősítéssel is rendelkeznek.
•

A pályázathoz csatolni kell
természetes személy esetén:
szakmai önéletrajzot,
szakképesítést igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolatait,
költségvetési minősítést igazoló dokumentum egyszerű másolatát,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt,
vállalkozói igazolvány másolatát,
költségvetési szerveknél végzett könyvvizsgálatokról referenciajegyzéket,
vállalási díj havi, illetve éves bruttó összegét,
szerződés-tervezetet,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/B § (2) bekezdése
szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a
kamara igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről.
gazdasági társaság esetén:
cégbírósági bejegyzés közjegyző által hitelesített másolatát,
a társaságon belül az önkormányzat vizsgálatánál közreműködő,
könyvvizsgálattal megbízott személy(ek) szakképesítéseit igazoló
okleveleinek közjegyző által hitelesített másolatait, költségvetési
minősítését igazoló dokumentum másolatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványát, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92/B § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi
nyilatkozatát,
a cég referenciajegyzékét, kiemelve az önkormányzatoknál végzett
könyvvizsgálói tevékenységeket,
vállalási díj havi, illetve éves bruttó összegét,
szerződés-tervezetet,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a
kamara igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről.
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A pályázatok bontása: a pályázatok felbontására a pályázati leadási határidő lejártát
követően a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos helyiségében kerül sor. A
bontási eljáráson kizárólag a pályázat kiírójának képviselője vehet részt.
A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követően a kiíró képviselői szükség szerint
tárgyalnak a pályázókkal, majd ezután a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatot tesz a
közgyűlésnek a pályázat nyertesére. A nyertes pályázóról a közgyűlés dönt.
Egyéb információk:
•

A pályázatokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökéhez 2007.
március 20-án 16.00 óráig kell benyújtani 2 példányban „Önkormányzat
Könyvvizsgálata” megjelöléssel. Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

•

Pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a fenti címen írásban, vagy a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Pénzügyi Gazdasági Főosztályán a
(32) 620-106 telefonszámon Szabó Zoltán főosztályvezetőtől kérhető.

•

A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés áprilisi ülése.

•

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.”

Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Kivonat
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8/2007. (II. 13.) Kgy. határozatából
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„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító tulajdonos - pályázatot hirdet a
Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség;
- minimum 3 éves vezetői gyakorlat;
- büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell, illetve a pályázatnak tartalmazni kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, az eddigi szakmai tevékenységének
ismertetését;
- a Kft. vezetésére, tevékenységére vonatkozó szakmai programot;
- Nógrád megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás minőségének javítására
vonatkozó javaslatot;
- a pályázati feltételek meglétét bizonyító dokumentumok egyszerű másolatát;
- a díjazásra szóló igényt;
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát;
- összeférhetetlenségről (Gt. 25.§) szóló nyilatkozatot.
Az ügyvezetői megbízatás 2007. július 1-jétől 2011. június 30-ig szól.
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban „Pályázat a NOTÜZ Kft. ügyvezetői feladatainak
ellátására” megjelöléssel 2007. április 16-án 16.00 óráig beérkezően az alábbi címre kérjük
megküldeni:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; Pf.: 95.
Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a fenti címen írásban vagy a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Beruházási Főosztályán a (32) 620-102
telefonszámon Guzmicsné Csonka Ágnes főosztályvezetőtől kérhető.
A pályázatok bontása: a pályázat leadási határidejének lejártát követően, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos helyiségében. A bontási eljáráson kizárólag a
pályázat kiírójának képviselői vehetnek részt.
A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követően a kiíró képviselői szükség szerint
tárgyalnak a pályázókkal, majd ezután a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottsága valamint a
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság javaslatot tesz a pályázat nyertesére. A nyertes pályázóról a közgyűlés dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2007. májusi ülése.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.”
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Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Kivonat
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
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9/2007. (II. 13.) Kgy. határozatából
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító tulajdonos - pályázatot hirdet a
Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
A pályázaton részt vehet:
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben
szereplő természetes személy;
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben
szereplő szervezet.
A pályázathoz csatolni kell, illetve a pályázatnak tartalmazni kell:
Természetes személy esetén:
-

a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
szakképesítést igazoló oklevelek egyszerű másolatait;
vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát;
gazdasági társaságoknál végzett könyvvizsgálatok referenciajegyzékét;
szerződés tervezetet a könyvvizsgálói feladatok ellátására, kiemelve a vállalási díj
igényét, havi és éves bruttó díjazást is megjelölve;
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a kamara
igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről;
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.

Gazdasági társaság esetén:
-

-

cégbírósági bejegyzés másolatát;
a társaságon belül a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. vizsgálatánál közreműködő,
könyvvizsgálattal megbízott személy(ek) szakképesítéseit igazoló okleveleinek
másolatait,
három
hónapnál
nem
régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítványát/bizonyítványait;
a cég referenciajegyzékét, kiemelve a gazdasági társaságoknál végzett könyvvizsgálói
tevékenységeket;
szerződés tervezetet a könyvvizsgálói feladatok ellátására a vállalási díj
megjelölésével, havi és éves bruttó díjazást is megjelölve ;
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolvány másolatát, vagy a kamara
igazolását a kamarai nyilvántartásba vételről.

A könyvvizsgáló megbízatása 2007. június 1-jétől 2011. május 31-ig szól. Díjazása
megegyezés szerint - a pályázók által tett bruttó vállalási ajánlatok alapján a közgyűlés
döntésétől függően - kerül megállapításra.
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban „Pályázat a NOTÜZ Kft. könyvvizsgálói
feladatainak ellátására” megjelöléssel 2007. március 20-án 16.00 óráig beérkezően az alábbi
címre kérjük megküldeni:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; Pf.: 95.
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Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a fenti címen írásban, vagy a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Pénzügyi, Gazdasági Főosztályán a (32) 620-273
telefonszámon Bácskai Katalin címzetes főtanácsostól kérhető.
A pályázatok bontása: a pályázat leadási határidejének lejártát követően, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos helyiségében. A bontási eljáráson kizárólag a
pályázat kiírójának képviselői vehetnek részt.
A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követően a kiíró képviselői szükség szerint
tárgyalnak a pályázókkal, majd ezután a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottsága valamint a
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság javaslatot tesz a pályázat nyertesére. A nyertes pályázóról a közgyűlés dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2007. áprilisi ülése.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.”
Salgótarján, 2007. február 13.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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SZERZŐDÉSEK KÖZZÉTÉTELE (6)
Nógrád Megye Önkormányzata – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve – az alábbiakban teszi közzé a nettó ötmillió forintot elérő
vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatait:

Szerz.kötés
dátuma

SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
A szerződés tárgya
Szerződéses partner

Lejárat

Ft/
EUR

2006.
5.

Szerződés

2006. január 30.

6.

Megbízási

2006. március 6.

7.

Megállapodás

2006. március 16.

8.

Megállapodás

2006. március 30.

9.

Megbízási

2006. április 12.

10.

Vállalkozási

2006. április 18.

Kincstári vagyonba tartozó ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról (Salgótarján, Május 1. út 41.
földszint 1. sz. alatti ingatlan, az
ingatlanhoz tartozó társasházi közös
tulajdon 1643/10000 eszmei hányada)
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukció záró üteme kivitelezésével
összefüggő lebonyolítási és műszaki
ellenőrzési feladatok ellátására
(2004.aug.9-én megkötött megb.szerz.
módosítása)

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

2006. március 15.

10.000.000 Ft
(nyilvántartási érték)

ÉPBER Építőipari Beruházási
Szervező Rt.

- 2006. december 31.,
illetve a kivitelezési
munkák ütemezéséhez igazodva
- utófelülvizsgálat:
2007. december 31.

15.840.000 Ft

Balassagyarmat kistérség településeit
érintően a nevelési tanácsadás és a
logopédiai ellátás pedagógiai
szakszolgálati feladatok megszervezése
(a megyei önkormányzat fenntartásában
működő intézmény által)
A pásztói kistérség településeit érintően a
pedagógiai szakszolgálatok körébe tartozó
logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás
feladatainak ellátása (a megyei
önkormányzat fenntartásában működő
intézmény által)
Bentlakásos szociális intézmény címzett
támogatásból megvalósuló építésével,
kivitelezésével, bútorozásával és első
beszerzéssel összefüggő lebonyolítási és
műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
Nógrád Megye Önkormányzata Hivatali
Üdülőjének (Balatonföldvár) I. felújítási
ütembe tartozó munkáinak elvégzése

Balassagyarmat Kistérség
Többcélú Társulása

Határozatlan idejű

18.485.000 Ft/év
(havonta 1.540.000
Ft)
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Pásztó Kistérség Többcélú
Társulása

Határozatlan idejű

6.480.000 Ft/év
(havonta 540.000 Ft)

ÉPBER Építőipari Beruházási
Szervező Rt.

- 2008. március 30.
- éves utófelülvizsgálat: 2009.
március 31.

8.500.000 Ft

UNIVERZÁL Építő- és
Szolgáltatóipari Kft.

2006. május 27.

18.753.479 Ft

11.

Vállalkozási

2006. április 18.

Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai
telephely felújítási munkáinak elvégzése

12.

Vállalkozási

2006. május 11.

Reménysugár Otthon csőalagútjában lévő
hidegvízvezeték cseréjének kivitelezése

13.

Szállítási-szerelési

2006. május 12.

14.

Szállítási-szerelési

2006. május 12.

15.

Szállítási-szerelési

2006. május 12.

16.

Generálvállalkozási
keretszerződés

2006. május 12.

Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukcióján belül a Nukleáris
medicina orvostechnikai eszközeinek
szállítására, szerelésére, üzembe
helyezésére és kezelésének betanítására
(2005. nov.25-én megkötött - 2006.
március 14-én módosított – szállításiszerződés II. sz. módosítása)
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukcióján belül E épület
orvostechnikai eszközeinek szállítására,
szerelésére, üzembe helyezésére és
kezelésének betanítására (2005. nov.25-én
megkötött - 2006. február 23-án
módosított - szerződés II. sz. módosítása)
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukcióján belül a D épület
orvostechnikai eszközeinek szállítására,
üzembe helyezésére és kezelésének
betanítására (2006. január 3-án megkötött
- 2006. február 23-án módosított szerződés II.sz. módosítása)
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukciója záró ütemének
megvalósítására (a 2005. május 9-én
megkötött - 2005. szeptember 12-én és
2006. január 19-én módosított generálvállalkozási keretszerződés III. sz.
módosítása)

17.

Adásvételi

2006. május 17.

Salgótarján, Erzsébet tér 5. 1. em.2.sz.
alatti társasházi külön tulajdonú ingatlan,
a társasház közös tulajdonából
hozzátartozó 14/100 eszmei hányaddal
együtt történő értékesítése
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Salgótarjáni AGROBER
Vállalkozási, Tervező és
Kereskedelmi Kft.
THERMSMED
Épületgépészeti és Gazdasági
Szolgáltató Bt.
MEDISO Kft.

2006. június 20.

19.400.000 Ft

2006. június 22.

6.269.643 Ft

2006. július 31.

95.800.000 Ft

KORTEX Mérnöki Iroda Kft.

2006. július 31.

113.152.889 Ft

KORTEX Mérnöki Iroda Kft.

2006. július 31.

46.388.243 Ft

KIPSZER Fővállalkozási és
Tervező Rt.

TACEPAÓHÁZ Tarjáni
Centrum Parkolóház
Befektetési és Szolgáltató Kft.

Részhatáridők:
- Szakorvosi
Rend.int.átalak.:
2005. szept.15.
- „E”jelű épület
átalakítása és
bővítése: 2006.
július 31.
Véghatáridő: 2006.
július 31.
2006. május 25.

2.010.992.282 Ft

14.500.000 Ft

18.

Adásvételi

2006. május 30.

19.

Vállalkozási

2006. június 8.

20.

Szállítási-szerelési

2006. június 12.

21.

Szállítási-szerelési

2006. június 12.

22.

Szállítási-szerelési

2006. június 12.

23.

Szállítási-szerelési

2006. június 12.

24.

Szállítási-szerelési

2006. június 14.

25.

Vállalkozási

2006. június 22.

26.

Vállalkozási

2006. június 30.

27.

Vállalkozási

2006. július 17.

Cserhátsurány, Szabadság úti ingatlan
értékesítése
Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai
telephely felújítási munkáinak
megvalósítása (2006. április 18-án
megkötött szerződés I. sz. módosítása)
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukcióján belül a RendelőintézetII. orvostechnikai eszközeinek
szállítására, üzembe helyezésére és
kezelésének betanítására (5. részajánlat)
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukcióján belül a RendelőintézetII. orvostechnikai eszközeinek
szállítására, üzembe helyezésére és
kezelésének betanítására (4. részajánlat)
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukcióján belül a RendelőintézetII. orvostechnikai eszközeinek
szállítására, üzembe helyezésére és
kezelésének betanítására (2. részajánlat)
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukcióján belül a RendelőintézetII. orvostechnikai eszközeinek
szállítására, üzembe helyezésére és
kezelésének betanítására (3. részajánlat)
Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai
telephelyére bútorbeszerzés
Balassagyarmati Reménysugár Otthon
csőalagútjában lévő hidegvízvezeték
cseréje (2006. május 11-én megkötött
szerződés I.sz. módosítása)
Hollókő Ófalu rekonstrukció műszaki
terveinek elkészítése

Nógrádi Történeti Múzeum épületében
képtár kialakítása és meglévő vizesblokk
felújítása kiviteli tervdok. készítése
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DYNAMITE Tanácsadó és
Kereskedelmi Kft.
Salgótarjáni AGROBER
Vállalkozási, Tervező és
Kereskedelmi Kft.

2006. június 7.

27.662.000 Ft

2006. július 17.

22.862.000 Ft

KORTEX Mérnöki Iroda Kft.

2006. július 12.

63.619.016 Ft

Sanamij Budapest Kft.

2006. július 12.

7.641.250 Ft

KORTEX Mérnöki Iroda Kft.

2006. július 12.

25.532.000 Ft

Johnson&Johnson Kft.

2006. július 12.

11.220.500 Ft

Ondrék és Tóth Kft.

2006. július 24.

7.500.020 Ft

THERMSMED
Épületgépészeti és Gazdasági
Szolgáltató Bt.

2006. július 10.

6.571.175 Ft

QUADRÁT Építőipari és
Kereskedelmi Kft.

Részhatáridők:
- diákszálló és
kézműves udvar:
2006. július 7.
- tanösvény: 2006.
augusztus 7.
Véghatáridő:
2006. augusztus 31.
2006. szeptember 10.

36.000 EUR

ÉP-GÉP-SZER ’97 Építőipari
és Szolgáltató Kft.

24.994.769 Ft

28.

Vállalkozási

2006. július 18.

Hollókő-ófalu minőségi fejlesztése 1.
komponens megnevezésű létesítmény
(megvalósításra 2005. december 30-án
kötött szerződés I. sz. módosítása)

Hollókő Község
Önkormányzata, Kincstári
Vagyonigazgatóság,
Reneszánsz Kőfaragó Zrt.

2006. szeptember 20.

106.864 EUR

29.

Vállalkozási

2006. július 18.

106.864 EUR

Generálvállalkozási
keretszerződés

2006. július 28.

Hollókő Község
Önkormányzata, Kincstári
Vagyonigazgatóság,
Reneszánsz Kőfaragó Zrt.
KIPSZER Fővállalkozási és
Tervező Rt.

2006. szeptember 20.

30.

2006. október 20.

2.068.083.530 Ft

31.

Megállapodás

2006. július 28.

KIPSZER Fővállalkozási és
Tervező Rt.

2006. augusztus 31.

34.208.170 Ft

32.

Szállítási szerződés

2006. augusztus 23.

PROFESSIONAL Computer
Kft.

2006. szeptember 1.,
illetve 15.

5.540.870 Ft

33.

Vállalkozási

2006. szeptember 1.

Hollókő-ófalu minőségi fejlesztése 1.
komponens megnevezésű létesítmény
(megvalósításra 2005. december 30-án
kötött szerződés II. sz. módosítása)
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukció
záró ütemének megvalósítása (2005.
május 5-én megkötött, 2005. szept. 12-én,
2006. január 19-én, 2006. május 12-én
módosított keretszerződés alapján)
Szent Lázár Megyei Kórház
Rendelőintézetét, konyhaépületét, „D”
épületét érintő feladatok elvégzése (2005.
május 5-ei szerződés)
Informatikai eszközök szállítása, üzembe
helyezése és szoftverek telepítése a
Nógrád Megyei Önkormányzat részére
Bentlakásos szociális intézmény
(Salgótarján, Petőfi út 92-94.) kiviteli
tervének elkészítése és építése

2007. december 28.

979.081.434 Ft

34.

Szállítási-szerelési

2006. szeptember 4.

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

1+1 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft,
Lakóházépítő Kft.,
Styl-Bau Kft.
GE Hungary Zrt. Healthcare
Divízió

2006. október 4.

15.800.000 Ft

35.

Adásvételi

2006. szeptember 26.

OPINION INVEST
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

2007. november 26.

110.000.000 Ft

36.

Szerződéses megállapodás

2006. szeptember 27.

Reneszánsz Kőfaragó Zrt.

2006. szeptember 30.

5.292 EUR

37.

Szállítási-szerelési

2006. szeptember 29.

Csitár Község Nógrádgárdony
településrészén található szanatórium,
ehhez tartozó szennyvíztisztító, gazdasági
épület, udvar ingatlanok értékesítése
Hollókő Ófalu minőségi fejlesztése 1.
komponens kiegészítő munkák
Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukciója záró ütemén belül a
Nővérszálló és a Gazdasági Hivatal
épületébe bútorok, felszerelési tárgyak
beszerzése, szállítása, szerelése, adott
helyiségekbe történő telepítése

I. ütem: 2006.
október 16.
II. ütem: 2006.
október 31.

7.269.250 Ft
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NÓGRÁDKER Zrt.

38.

Szállítási-szerelési

2006. október 9.

39.

Adásvételi

2006. október 31.

40.

Adásvételi

2006. december 29.

Bentlakásos szociális intézmény bútor,
berendezés, első beszerzése szállításiszerelési munkái, félipari mosógép
beüzemelése
Hajdúszoboszló üdülőépület és udvar
megnevezésű ingatlan értékesítése
Nógrád Megyei Illetékhivatalnak
ingóságok értékesítése

Nógrádtrade Plus Kft.

2008. március 30.

111.070.746 Ft

Hajdú Park Szállodaipari
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
APEH Budapest

2006. október 30.

58.333.333 Ft

2007. január 1.

10.320.525 Ft

0
Nógrád Megye Önkormányzata - az államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII. tv. 15/A.§, valamint a 6/2007. (II.19.) Kgy. rendelet 5.§ (6) bekezdése szerint – az alábbiakban teszi közzé az
általa kettőszázezer forintot meghaladó összegben nyújtott támogatást:

Szerz.kötés
dátuma

A szerződés tárgya

Szerződéses partner

2007. január 24.

Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség sportbál megrendezése

Nógrád Megyei Sportági
Szakszövetség

Elszámolás
határideje

Ft

2007.
1.

Támogatási
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2007. március 30.

400.000 Ft

KÖZLEMÉNY
AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
578/2006. (XII. 5.) OVB HATÁROZATÁVAL
KITŰZTE A

TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A választás időpontja: 2007. MÁRCIUS 4. (VASÁRNAP).
A választáson választó és választható,
aki működő települési kisebbségi önkormányzat tagja (elektor).
Listát azok a kisebbségi jelölő szervezetek állíthatnak, amelyek erre való
jogosultságát az Országos Választási Bizottság az 578/2006. (XII. 5.) OVB
határozatában megállapította.
Az Országos Választási Bizottságnál – nyilvántartásba vétel céljából –
be kell jelenteni azon szervezeteket, melyek több megyében, vagy valamely
megyében és a fővárosban kívánnak listát állítani, valamint az országos kisebbségi
önkormányzati választáson induló jelölő szervezeteket.
A területi választási bizottságnál kell bejelenteni azokat a szervezeteket, melyek
kizárólag egy megyében kívánnak listát állítani.
A szervezetek bejelentési kötelezettségüket a társadalmi szervezetek bírósági
nyilvántartásából a választás kitűzését követően kiállított kivonattal teljesíthetik.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni a helyi választási bizottság által kijelölt helyiségben lehet.
Az elektor csak azon a településen szavazhat,
ahol a települési kisebbségi önkormányzat tagja.
Az elektor mind a területi, mind az országos
kisebbségi önkormányzati választáson egy listára szavazhat.
Budapest, 2006. december 5.
Dr. Halmai Gábor
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese
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A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdése, valamint a 38. § (1) bekezdés a) c) pontja alapján a területi választási bizottság tagjainak, póttagjainak nevét, hivatali helyiségének
címét, a területi választási iroda vezetőjének, helyetteseinek nevét, hivatali helyiségének címét,
továbbá a megyei listát állító jelölő szervezetek és jelöltjeik listáját az alábbiakban teszem közzé:

dr. Barta László
főjegyző

A NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI
VÁLASZTÁSI SZERVEK

Területi Választási Bizottság [TVB]1
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Választott tagok:
Póttagok:

dr. Adamkó István (Salgótarján) [elnök]
dr. Bódis Pál (Balassagyarmat) [elnökhelyettes]
Petrás László (Szécsény)
dr. Bálintné Hübner Judit (Pásztó)
Tóthné Kállói Mária (Bátonyterenye)

Területi Választási Iroda [TVI]
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Tel: (32) 620-126, fax: (32) 620-152
A TVI vezetője: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző
A TVI vezetőjének jogi helyettese: dr. Nagy Zsuzsanna, Nógrád megyei aljegyző
A TVI vezetőjének informatikai helyettese: Fábiánné dr. Balogh Mária
A TVI vezetőjének pénzügyi helyettese: Bácskai Katalin
Választási Információs Szolgálat: dr. Kalocsai Péter
Tel: (32) 620-255, fax: (32) 620-211, e-mail: nogtitkarsag@xmail.profinter.hu

A NÓGRÁD MEGYEI (TERÜLETI) CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSON LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK ÉS JELÖLTEK:
1

A Területi Választási Bizottság tagjait és póttagjait a Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlése 1/2006. (II.16.) Kgy. határozatával választotta meg.
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1. „LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉG
[Rácz Attila, Klajbán Róbert János, Szőrös Zoltán, Farkas László, Jusztin Istvánné, Bangó
Béla Tamás, Oláhné Kállai Mónika, Klajbán Ildikó, Oláh István]

2. MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA
[Rácz Dezső, Daróczi Sándor Józsefné, Csikós Árpád, Baranyai Elza, Oláh Viktor, Csikós
Annamária, Bogdán Sándor, Csikós András, Szilvási István]

* * *
A NÓGRÁD MEGYEI (TERÜLETI) SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSON LISTÁT ÁLLÍTÓ JELÖLŐ SZERVEZET ÉS JELÖLTEK:

1. MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE – NÓGRÁD-HEVESI
SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA –
PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS KULTURÁLIS
KÖZPONTJA
[Pleva Mihályné, dr. Egyed Ferdinánd, Lászka Pál, Budai József, Gulácsiné Fabulya Hilda,
Kovács Tibor, Völgyesiné Pribisán Katalin, Radics Gusztávné, Szabóné Csorba Erika]
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