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I.

SZEMÉLYI RÉSZ

109/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezethez
tartozó Kubinyi Ferenc Múzeum igazgató magasabb
vezetıi
megbízásához
szükséges
fenntartói
egyetértés

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért Gusztiné Dr. Toronyi Juditnak 2010. január 1.
napjától 2014. december 31-ig, öt évre a Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatójává (magasabb vezetıvé)
történı megbízásával.
A közgyőlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy e döntés következtében
szükségessé váló munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Dr. Szirácsik Éva megyei múzeumigazgató

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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110/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezethez
tartozó Palóc Múzeum igazgató magasabb vezetıi
megbízásához szükséges fenntartói egyetértés

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért Dr. Limbacherné Dr. Lengyel Ágnesnek 2010.
január 1. napjától 2014. december 31-ig, öt évre a Palóc Múzeum igazgatójává (magasabb vezetıvé)
történı megbízásával.
A közgyőlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy e döntés következtében
szükségessé váló munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Dr. Szirácsik Éva megyei múzeumigazgató
Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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111/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezethez
tartozó Pásztói Múzeum igazgató magasabb vezetıi
megbízásához szükséges fenntartói egyetértés

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért Dr. Hír Jánosnak 2010. január 1. napjától 2014.
december 31-ig, öt évre a Pásztói Múzeum igazgatójává (magasabb vezetıvé) történı megbízásával.
A közgyőlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy e döntés következtében
szükségessé váló munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Dr. Szirácsik Éva megyei múzeumigazgató

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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II.
A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
29/2009. (XII. 22.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének módosításáról
(VI. számú módosítás)
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése
alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi költségvetésérıl
szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására az alábbi rendeletet
alkotja:

1. §
A Kvr. 2. § (3) bekezdésében elıirányzott, az intézmények 2009. évi alkalmazotti létszámkeretelıirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.

2.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

Fı

Teljes munkaidıben
foglalkoztatott
Ssz.

INTÉZMÉNY

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
1 fı pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-tıl 2 éves idıtartamra
2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
1.

3. "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján
4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

Részmunkaidıben
foglalkoztatott

Állományon kívüli

2009.évi V. 2009.évi VI. 2009.évi V. 2009.évi VI. 2009.évi V. 2009.évi VI. 2009.évi V.
módosított módosított módosított módosított módosított módosított módosított
elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat

782

782

156

156

99

99

144

144

19

1

19

2

2

1
1

2009.évi VI. módosított
elıirányzatból

Összesen

1

2009.évi VI.
módosított
elıirányzat

Szakmai
tevékenységet
ellátó létszám

803

803

640

156

156

101

100

100

72

145

145

118

ebbıl
pedagógus

5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat

76

76

77

77

60

6. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

96

96

96

96

60

6

7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

65

65

65

65

38

3

152

152

1

1

60

60

7

7

195

195

6

6

30

30

2

2

55

55

2

2

1

66

66

4

4

118

118

13

13

1

1

8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
10. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény
12.
1fı 2009/2010. tanévre
13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
15. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
16.
2 fı június 1-tıl szeptember 30-ig
17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

61

6

6

207

207

165

151

1

1

33

33

25

24

1

58

58

39

36

70

70

50

50

118

118

106

36

15

15

11

10

1

1

7

56

56

31

2

28

28

26

31

31

29

12

12

88

88

9

9

55

55

7

7

54

54

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat
Baglyaskı Idısek Otthona Salgótarján
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján
Ellátó Szervezet Salgótarján

77

62

7

31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

126

75

2

76

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

153

75

49

31

22. Védelmi Iroda

153

26

76

1

1

2351

2351

Közcélú foglalkoztatás
43
43
4
4
1
1
6
6
2
2
21
21
3
3
1
1
8
8

2
1

1

66

66

6

8

8

49

18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
21.
1 fı projekt menedzser, 1 fı pénzügyi, ügyviteli ügyintézı 2009. Július 1-jétıl 18 hónapra

1

26

19. Ellátó Szervezet Salgótarján
20. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése

1

22

2

22

1

1

2439

2439

1759

43
4
1
6
2
21
3
1
8

43
4
1
6
2
21
3
1
8

43
4
1
3

460

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
30/2009. (XII. 22.) Kgy.
rendelete
a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet
módosítására
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
71. § (2) bekezdésében és a 79. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.01.)
Kgy. rendelet (továbbiakban: Vr.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Vr. 2. § (5) bekezdésben mellékletként meghatározott kimutatás (Vagyonkódex) helyébe jelen
rendelet melléklete lép.
2. §
Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 30/2009. (XII. 22.) Kgy. rendelet melléklete

Vagyonkódex
Nógrád Megye Önkormányzata ingatlan vagyonának minısítése

Sorszám

Hrsz

Ingatlan-nyilvántartás szerinti
megnevezés

Cím

Használó: önkormányzat intézménye
Terület
Tul.
Vagyon jellege
hányad
(m2)

Forgalomképessége

1
2
3
4
5

2165
2300
2302
395/1
1793

Udvar, gazdasági épület
Beépítetlen terület
Kórház
Tüdıgondozó
Egészségház (kórház)

I. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
Salgótarján
1/1
3 717 Egyéb vagyon
Salgótarján
1/1
89 Egyéb vagyon
Salgótarján, Füleki út 54-56.
1/1
41 417 Törzsvagyon
Rétság, Korányi út 6.
1/1
1 103 Törzsvagyon
Salgótarján, Május 1. u. 56.
1/1
1 012 Egyéb vagyon

Forgalomképes
Forgalomképes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Forgalomképes

1

2080

Park (Ezüstfenyı Otth.)

II. Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye
Kazár-Mizserfa Május 1. út
1/1
20 053 Törzsvagyon

Korlátozottan forg. képes

1
2

343
2303

Idısek otthona
Idısek otthona

III. "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján
Salgótarján, Petıfi út 92.
1/1
12 389 Törzsvagyon
Salgótarján, Füleki út 52.
1/1
1 277 Törzsvagyon

Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes

1
2
3

341/6
341/7
841

Lakóház, udvar (lakóotthon)
Lakóház, udvar (lakóotthon)
Szociális Otthon (Áp.gond.i.)

IV. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.
1/1
939 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.
1/1
972 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.
1/1
72 703 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes

1

1037/48

Udvar és lakóotthon

V. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
Balassagyarmat, Szontágh út 44.
1/1
32 192 Törzsvagyon

1
2
3

0141
0143
0144

VI. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon,
Termıföld
Diósjenı (külterület)
1/1
39 774 Egyéb vagyon
Szoc. fogl., udvar, gazd. épületek Diósjenı (külterület)
1/1
29 847 Törzsvagyon
Szociális otthon (Rehab.int.)
Diósjenı (külterület) Kastély
1/1
53 588 Törzsvagyon

1
2

541
914

Nevelıintézet (Rehab.int.)
Szociális Otthon (Rehab.int.)

1
2

2873/1
1046/5/A/12

VIII. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó
Általános Iskola és Diákotth.
Pásztó, Fı út 138.
1/1
14 716 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Garázs
Balassagyarmat
1/1
18 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes

1
2

6072
3730

Középiskola (szakm.képz.)
Kollégium

1
2
3
4
5
6

015
016
107/2
672/4/A
672/4/B
672/4

X. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény
Vízmő
Szécsény, Ancsa-major
1/1
5 548 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Major
Szécsény, Ancsa-major
1/1
15 717 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Középiskola
Szécsény, Haynald L.utca 11.
1/1
3 623 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Egyéb épület
Szécsény, Varsányi út
1/1
1 016 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Egyéb épület
Szécsény, Varsányi út
1/1
383 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
(beépített ter.)Tanmőhely alatti földSzécsény, Varsányi út
1/1
5 718 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.

Megjegyzés

Részlegesen használati joggal terhelt

Törvény alapján

Korlátozottan forg. képes
Diósjenı
Forgalomképes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes

VII. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Bercel, Petıfi Sándor u. 2.
1/1
23 700 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Bercel, Kenderváros u. 23.
1/1
44 237 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes

Törvény alapján

Törvény alapján

IX. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
Salgótarján, Csokonai út 21-29.
1/1
26 607 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes
Salgótarján, Kissomlyó út 2.
1/1
7 690 Törzsvagyon
Korlátozottan forg. képes

1

képes
képes
képes
képes
képes
képes

Jelzáloggal terhelt
Jelzáloggal terhelt

Jelzáloggal terhelt

A 30/2009. (XII. 22.) Kgy. rendelet melléklete

Sorszám

Hrsz

Ingatlan-nyilvántartás szerinti
megnevezés

Cím

Használó: önkormányzat intézménye
Terület
Tul.
Vagyon jellege
hányad
(m2)

Forgalomképessége

Megjegyzés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

989
5479
5480
19
28
2305/2
2976
297
819
040
111/4
111/5
151

XI. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Lakóház, udvar (lakásotthon)
Balassagyarmat, Munkás u. 2.
1/1
874 Törzsvagyon
Lakóház, udvar (lakásotthon)
Bátonyterenye, Csokonai út 7.
1/1
617 Törzsvagyon
Lakóház, udvar (lakásotthon)
Bátonyterenye, Határ út 7.
1/1
612 Törzsvagyon
Nevelıotthon, park (gyerm otth.) Felsıpetény, Petıfi út 37.
1/1
80 536 Törzsvagyon
Lakóház udvar (utógond. otthon) Mátraszele, Gáborvölgy u. 31.
1/1
1 194 Törzsvagyon
Gyermekotthon (lakásotthon)
Salgótarján, Móricz Zs. út 2.
1/1
767 Törzsvagyon
Irodaház és gyermekbef. otthon
Salgótarján, Ruhagyári út 9.
1/1
4 911 Törzsvagyon
Lakóház udvar (gyermekotthon)
Ságújfalu Kossuth út 16.
1/1
1 865 Törzsvagyon
Lakóház, udvar (lakásotthon)
Tar, Szondi György út 140.
1/1
845 Törzsvagyon
Termıföld
Szátok (külterület)
1/1
9 052 Egyéb vagyon
Nevelıint. (Ált. Isk. és Diákotth.) Szátok, Kossuth út 106-108.
1/1
260 013 Törzsvagyon
Szolgálati lakás
Szátok, Kossuth út 98-100.
1/1
2 231 Egyéb vagyon
Gyermekotthon
Szátok, Kossuth út 70.
1/1
832 Törzsvagyon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
77
135
526
1214
1233
1254
3893/A/13
3896/A
437/1

Palóc Múzeum (múzeum)
Múzeum
Park (Madách Emlékmúzeum)
Gazdasági épület és udvar
Bányamúzeum szellızı kürtı
Múzeum (Bányamúzeum)
Földalatti Bányamúzeum
Raktár
Múzeum
Raktárépület

XII. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
Balassagyarmat, Palóc liget 1.
1/1
3 609 Törzsvagyon
Bánk, Petıfi S. út 98.
1/1
398 Törzsvagyon
Csesztve, Kossuth út 76.
1/1
34 606 Törzsvagyon
Csitár, Nógrádgárdony
1/1
6 327 Törzsvagyon
Salgótarján, Kun út
1/1
394 Törzsvagyon
Salgótarján, Zemlinszky út 1.
1/1
1 938 Törzsvagyon
Salgótarján, Zemlinszky út 21.
1/1
550 Törzsvagyon
Salgótarján, Rákóczi út 17.
100/106
636 Törzsvagyon
Salgótarján, Múzeum tér 2.
1/1
1 415 Törzsvagyon
Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A
1/1
235 Törzsvagyon

Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes

1
2
3
4
5
6
7
8

201/2
0334/7
0334/13
1252
1252/B
1255
1256
1791/1/A/1

Irodaház (Levéltári részleg)
Beépítetlen (Levéltár)
Levéltár
Beépített terület (Levéltár)
Irodaház (Levéltár)
Levéltár
Levéltár
Egyéb helyiség (Pártarchívum)

XIII. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján
Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A
1/1
1 631 Törzsvagyon
Bátonyterenye Tiribes, Bolyoki út
1/1
6 205 Egyéb vagyon
Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út 8.
1/1
13 104 Törzsvagyon
Salgótarján, Ady E. u. 3/A
1355/2841
2 876 Törzsvagyon
Salgótarján, Ady E. u. 3/A
1/1
584 Törzsvagyon
Salgótarján, Bem út 18.
1/1
1 377 Törzsvagyon
Salgótarján, Bem u. 20.
1/1
567 Törzsvagyon
Salgótarján, Május 1. út 41. fszt. 1.
1/1
144 Törzsvagyon

Korlátozottan forg. képes
Forgalomképes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes 117 m 2 telki átjárási szolgalom
Korlátozottan forg. képes 49 m 2 telki átjárási szolgalom
Korlátozottan forg. képes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

059/1
0195/3
032/6
0422/4
046/39
052/15
0158/5
0146/1
0189/23
016/1
046/28
046/29

Víztároló
Vízmő
Vízmő
Nyomásközpont
Nyomásközpont
Vízmő
Vízmő
Vízmő
Vízmő
Vízmő
Saját használatú út
Vízmő

XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján
Alsótold
1/1
880 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Becske
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Bercel
1/1
11 500 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Bercel
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Bér
1/1
168 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Buják
1/1
346 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Buják
1/1
2 406 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Csitár
1/1
1 206 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Csitár
1/1
385 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Drégelypalánk
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı
1/1
303 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı
1/1
1 292 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
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Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Törvény alapján
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Korlátozottan forg. képes
Forgalomképes
Korlátozottan forg. képes
Forgalomképes
Korlátozottan forg. képes

képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes

Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján

Törvény alapján

Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján

A 30/2009. (XII. 22.) Kgy. rendelet melléklete

Sorszám

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Hrsz

7/1
085/19
0111/1
05/1
0221/16
058/4
026/12
0197/4
205
1130
38
40/1
41
375
393
392
407
408
409
0441
0473/6
0473/9
0481/15
2444/1
3003/A/5
3727/1/A/16
3727/1/A/19
3909
4119
4136
4136/A
6088
327
329
330
773
0121/1
1809/2/A/5
2477
462

Ingatlan-nyilvántartás szerinti
megnevezés

Beépítetlen terület
Vízmő
Vízmő
Vízmő
Nyomásközpont
Vízmő
Vízmő
Gyep, legelı (ivóvízvezeték)
Üdülı, udvar
Üdülı
Beépítetlen terület
Udvar
Épület (szövıház)
Turistaszálló
Beépítetlen terület
Lakóház gazd.ép. (ker.szh.)
Gazd. ép. és udvar (ker.szh.)
Udvar
Vendéglı (Étterem)
Telephely (Tőzoltó gyak pálya)
Termıföld
Termıföld
Termıföld
Táborhely (kemping)
Lakás (szolgálati lakás)
Lakás (szolgálati lakás)
Lakás (szolgálati lakás)
Udvar
Megyeháza
Beépített terület (Tőzoltóság)
Irodaház (Tőzoltóság)
Telephely (Közl.Felügyelet)
Udvar
Beépítetlen terület
Lakóház, udvar, gazdasági épület
Udvar
Vízmő
Iroda
Lakóház, udvar
Lakóház udvar

Cím

Használó: önkormányzat intézménye
Terület
Tul.
Vagyon jellege
hányad
(m2)

Forgalomképessége

XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján
Kétbodony
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Nagyoroszi
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Nógárdsáp
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
İrhalom
1/1
16 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Pásztó
1/1
168 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Szente
1/1
2 045 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Terény
1/1
53 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Vanyarc
1/1
1 146 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Balatonföldvár, Gárdonyi G. út 3-5.
1/1
6 765 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Berekfürdı, Vadvirág út 21.
1/1
375 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Hollókı, Kossuth út 94.
1/1
408 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı, Kossuth út 94.
1/2
320 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı, Kossuth út 94.
1/1
132 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı, Petıfi út 10.
1/1
1 549 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı, Petıfi út 30.
1/1
1 998 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı, Petıfi út 30.
1/1
140 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı, Petıfi út 7.
1/1
55 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı, Petıf út 9.
1/1
390 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Hollókı, Kossuth u. 93 - 95.
1/1
595 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Salgótarján, (Baglyasalja)
1/1
9 204 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Salgótarján (Eperjes felett)
1/1
2 675 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Salgótarján (Eperjes felett)
1/2
1 381 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Salgótarján (Eperjes felett)
1/2
1 230 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Salgótarján, Kemping út 66.
1/1
19 412 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Salgótarján, Füleki út 39. II/1.
1/1
113 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Salgótarján, Kistarján út 8. II/17.
1/1
55 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Salgótarján, Kistarján út 8. II/20.
1/1
55 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Salgótarján, Játszó út
1/1
531 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Salgótarján, Rákóczi út 36.
1/1
8 655 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
1/1
4 143 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
886/1000
1 177 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Salgótarján, Csokonai út 3.
1/1
8 733 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.
100/2700
400 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.
100/2720
81 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.
100/2720
737 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Bátonyterenye
36/120
903 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Nógrádmarcal
1/1
2968 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Pásztó, Kölcsey u. 16.
1/1
18 Törzsvagyon
Korlátozottan forg.
Bátonyterenye, Csokonai út 42.
1/1
718 Egyéb vagyon
Forgalomképes
Ludányhalászi, Rákóczi út 158.
1/1
2 312 Egyéb vagyon
Forgalomképes

3

Megjegyzés

képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes

Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján

képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes
képes

Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján
Törvény alapján

képes
képes
képes

Részlegesen használati joggal terhelt

képes
képes

Törvény alapján

Rendezetlen tul. hányad
Használati joggal terhelt

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
31/2009. (XII. 22.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı
gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló
34/2005. (XII.23.) Kgy. rendelet módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 147. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és az igénybevételérıl szóló 12/1998. (V.1.) Kgy.
rendelet 11. §-ára figyelemmel a következı rendeletet alkotja:
1. §
A Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások intézményi
térítési díjáról szóló 34/2005. (XII.23.) Kgy. rendelet I. és II. számú melléklete helyébe jelen rendelet
I. és II. számú melléklete lép.
2. §
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejőleg a 44/2008. (XII.22.) Kgy. rendelet
hatályát veszti.

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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I. számú melléklet a 31/2009. (XII.22.) Kgy. rendelethez

Nógrád Megye Önkormányzata gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeiben fizetendı
2010. évi intézményi térítési díjak

I.

napi ( Ft)

havi ( Ft)

310,-

9300,-

310,310,310,310,-

9300,9300,9300,9300,-

310,-

9300,-

310,310,310,-

9.300,9.300,9.300,-

360,360,360,-

10.800,10.800,10.800,-

483,483,483,-

14.500,14.500,14.500,-

390,-

11.700,-

Megyei Gyermekvédelmi Központ:

1. “Margaréta” Gyermekotthon Felsıpetény, Petıfi út 37.
2. Lakásotthonok:
− “Jövıért” Lakásotthon Salgótarján, Móricz Zs. út 2.
− “Ábel” Lakásotthon Bátonyterenye, Csokonai út 7.
− “Szivárvány” Lakásotthon Bátonyterenye, Határ út 7.
− “Ipolyparti Fészek” Lakásotthon Balassagyarmat,
Munkás út 2.
− “Vadvirág” Lakásotthon Tar, Szondi Gy. út 140.
3. Biztos kiút” Gyermekotthon Utógondozói Csoport Mátraszele
4. Külsı férıhely, Bátonyterenye
5. Nevelıszülıi ellátás
6. Százszorszép Gyermekotthon
- Szátok, Kossuth út 106-108.
- Szátok, Kossuth út 70.
- Külsı férıhely (Balassagyarmat)

II. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
− anyaotthoni férıhelyek
− átmeneti ellátást biztosító férıhelyek
− utógondozói ellátás

III. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon
Pásztói Gyermekotthon
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II. számú melléklet a 31/2009. (XII. 22.) Kgy. rendelethez

Nevelési-oktatási intézményekben tanuló gyermekek étkeztetéséért fizetendı 2010. évi
intézményi térítési díjak

Intézményi térítési
díj
Ft/nap/fı

Intézményi térítési
díj csak ebéd
igénylése esetén
Ft/nap/fı

495

190

310

220

• Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium ( Salgótarján)
Tagintézményei:
• Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium (Bátonyterenye)
• Lorántffy Zsuzsanna Kollégium
(Salgótarján)
• Hátrányos helyzető tanulók Arany János
programjai
• Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye)

480

200

480

200

480

200

585

200

200

200

• Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és
Kollégium (Szécsény)
• Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)

480

200

480

200

Intézmény megnevezése

• Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
(Pásztó)
Tagintézménye:
• Balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola
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III.
A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

108/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt
fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott
döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült
elıterjesztésekhez

HATÁROZATA
1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
2. A testület a közgyőlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 110. sz. mellékletek szerint elfogadja.
3. A közgyőlés a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (3)
bekezdése alapján
megerısíti
a Szent Lázár Megyei Kórház
Salgótarján

25/2009. (IV.29.)
Kgy.
határozatában
kimondott

1 fı

közegészségügyi és
járványügyi ellenır

a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
és Közmővelıdési Intézet
Salgótarján

25/2009. (IV.29.)
Kgy.
határozatában
kimondott

1 fı

Könyvkötı

a Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon
Pásztó

53/2009. (VI.25.)
Kgy.
határozatában
kimondott

1 fı

Karbantartó

munkakörök (álláshelyek) létszámcsökkentéssel történı megszőntetését.
A közgyőlés utasítja elnökét – a megszőntetett munkakörök után igényelhetı egyszeri
költségvetési támogatás igénylése érdekében – a pályázat határidıben történı beadására.
Határidı: értelemszerően.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Oktatási Minisztérium által meghirdetett
„Szemünk fénye” világítás- és főtéskorszerősítési programban való részvétel érdekében
felhatalmazza elnökét az egyeztetı tárgyalások lefolytatására a CAMINUS Zrt-vel.
A testület utasítja elnökét, hogy az ajánlattal kapcsolatban az önkormányzat részvételérıl szóló
javaslatát a 2010. januári közgyőlésre terjessze elı.
Határidı: szöveg szerint, értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
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5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza a Szent Lázár Megyei Kórház
fıigazgatóját, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett
„Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása” címő pályázathoz (kódszám: TIOP
2.2.5/09/1) kapcsolódó, a határozat 11-12. sz. mellékletét képezı konzorciumi szerzıdéseket
aláírja. Utasítja a fıigazgatót, hogy a pályázat eredményérıl a döntést követıen számoljon be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató
6. A közgyőlés a 2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévı elnöki keret
terhére:
a) A Romhány Lakosságának Egészségfejlesztéséért és Mővelıdéséért Alapítvány (Romhány)
részére: A Rákóczi Szövetség Romhányi Tagszervezete által szervezendı romhányi csata 300.
évfordulója alkalmából rendezendı programok megvalósításának 40.000 Ft-os
b) A Ma a Holnapért Alapítvány (Pásztó) részére: Pásztó Városi Önkormányzat Általános
Iskolája, Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény által szervezett „Bál a Dózsáért”
jótékonysági est megrendezésére, a 96/2009 (XI.26) Kgy határozatban megítélt 25.000 Ft
támogatáson túl további 15.000 Ft-os
támogatásáról dönt.
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdés elıkészítésére és aláírására.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
7. A közgyőlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı személygépkocsit érintı káreseményrıl
szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy – a totálkárossá nyilvánított gépjármővel
kapcsolatosan befolyó bevételeket figyelembe véve – gondoskodjanak 1 db személygépkocsi
beszerzésérıl.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László fıjegyzı
8. A közgyőlés egyetért azzal, hogy a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Kft.) bejegyzéséhez szükséges kiadások utólagos elszámolással, Nógrád Megye Önkormányzata
támogatásának terhére történik.
A testület indokoltnak tartja, hogy a Kft. mőködési feltételei a december 1-je és a pályázat
eredményes elbírálása közötti idıszakra megállapodásban kerüljenek rögzítésre.
A közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy a megyei önkormányzat idegenforgalmi feladatait
szolgáltatási szerzıdés keretei között a Kft. lássa el.
A testület utasítja és felhatalmazza elnökét a megállapodások elıkészítésére, aláírására, valamint
az egyéb szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy ezek eredményérıl a közgyőlés 2010.
januári ülésén, illetve azt követıen szükség szerint számoljon be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 93/2009. (IX.24.) Kgy. határozatát a
következıképpen módosítja:
„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a hatáskörébe utalt önkormányzati bérlakások
helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
A testület felhatalmazza elnökét a bérlakások helyzetérıl – a kapcsolatos költségek csökkentése
érdekében – az érintett intézmények vezetıivel, a lakások tulajdonosaival egyeztetı tárgyalások
lefolytatására, a saját tulajdonú lakások cseréje lehetıségének hirdetés útján történı felmérésére.
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Felkéri, hogy ezek eredménye függvényében a szükséges intézkedésekrıl javaslatát a közgyőlés
2010. februári ülésére terjessze elı.”
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza elnökét, a „Szociális foglalkoztatást
végzı fenntartók befogadására és állami támogatására” kiírt általános pályázat elıkészítésével és
benyújtásával összefüggı intézkedések megtételére.
A testület utasítja elnökét, hogy a pályázat eredményérıl, annak kihirdetését követıen számoljon
be a közgyőlés elıtt.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke
11. A közgyőlés a költségvetési rendelet 4. sz. melléklet VII. 2. cím terhére az Országos Magyar
Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete részére 100.000.- Ft összegő visszatérítendı
támogatás biztosításáról dönt a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. törzsbetét
befizetésének fedezetére, mely támogatási összeget a támogatott legkésıbb 2010. január 31.-ig
visszafizet.
A közgyőlés utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdés elıkészítésére és aláírására.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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1.

sz. melléklet

Összefoglaló kimutatás a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerıre
emelkedett hatósági döntéseirıl

I.

2009. november 16-tól december 7-ig
Ellátó intézmény

Sorszám

Határozat száma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1091-2/2009.
1389-5/2009.
1390-4/2009.
1393-4/2009.
2138-1/2009.
2153-1/2009.
2240/2009.

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
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2.

sz. melléklet

Tárgy: a Nógrád Megyei Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat soron kívüli
ellenırzésének megállapításairól szóló
ellenırzési jelentés megtárgyalása

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Kisebbségi Bizottságának
2/2009. (XII.8.) Kis. Biz.

HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Kisebbségi Bizottsága a Nógrád Megyei
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat soron kívüli ellenırzésének megállapításairól készített
ellenırzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és tudomásul
veszi.

Salgótarján, 2009. december 8.

Jónás Gábor s.k.
a bizottság elnöke
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3.

sz. melléklet

Tárgy: a Nógrád Megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzat soron kívüli
ellenırzésének megállapításairól szóló
ellenırzési jelentés megtárgyalása

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Kisebbségi Bizottságának
3/2009. (XII.8.) Kis. Biz.

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Kisebbségi Bizottsága a Nógrád Megyei
Cigány Kisebbségi Önkormányzata soron kívüli ellenırzésének megállapításairól készített
ellenırzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és tudomásul
veszi.
2. A bizottság felkéri a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, hogy
fordítson kiemelt figyelmet az ellenırzési jelentésben megfogalmazott javaslatok
végrehajtására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Csikós Árpád, a NMCKÖ Elnöke

Salgótarján, 2009. december 8.

Jónás Gábor s.k.
a bizottság elnöke
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4. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága

Tárgy: „Nógrád”
engedélyezése

8/2009. (XII. 8.) ÜJB

név

használatának

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) az Elsı Nógrádi Erımő Zrt. [továbbiakban: kérelmezı (székhelye:
3145 Mátraterenye, Kossuth L. út 223.)] által benyújtott „Nógrád” névhasználat iránti
kérelmét elutasítja és nem engedélyezi a névhasználatot.
A határozat ellen a kérelmezı az elutasítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül
fellebbezéssel élhet a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőléséhez (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.).
A bizottság tájékoztatja a kérelmezıt, hogy a határidı jogvesztı.
INDOKOLÁS
Az Elsı Nógrádi Erımő Zrt. azzal a kéréssel fordult a közgyőlés elnökéhez, hogy
engedélyezze határozatlan idıtartamra a „Nógrád” név használatát. A névhasználat indoka
egy a megyében létrejövı 50 MW teljesítményő villamos-erımő létesítése.
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeirıl és azok használatáról, valamint a “Nógrád”
név felvételérıl és használatának rendjérıl szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. § (1)
bekezdése szerint a „Nógrád” név felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésrıl
átruházott hatáskörben a közgyőlés Ügyrendi és Jogi Bizottsága dönt. A kérelmet az erre a
célra rendszeresített őrlapon kell benyújtani a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
elnökéhez.
A bizottság döntésének értelmében a cég, illetve a termék, amit létrehoz nem Nógrád megyét
reprezentálja, ezért a rendelkezı részben foglaltak szerint határozott.
A bizottság a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/h. mellékletének 1. pontja, valamint Nógrád Megye Közgyőlésének
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeirıl és azok használatáról , valamint a „Nógrád”
név felvételérıl és használatának rendjérıl szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelete alapján
hozta meg határozatát.
Salgótarján, 2009. december 8.
dr. Márton József s.k.
a bizottság elnöke
A határozatot kapják:
1. Elsı Nógrádi Erımő Zrt. vezérigazgatója – székhelyén
2. Irattár
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5. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága
9/2009. (XII. 8.) ÜJB

Tárgy: „Nógrád”
engedélyezése

név

használatának

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) a Nógrádi Húsmanufaktura Kft. [továbbiakban: kérelmezı
(székhelye: 3129 Lucfalva, Zbajlik út 14.)] által benyújtott kérelem alapján engedélyezi a
„Nógrád” név ingyenes használatát a kérelmezı nevében való megjelenítés céljából. Az
engedélyezett névhasználat pontos szövege: „Nógrádi Húsmanufaktura Kft.”. A
névhasználat 20 év idıtartamra érvényes, a névhasználatért felelıs személy neve: Pálfalvai
László, ügyvezetı igazgató.
INDOKOLÁS
A Nógrádi Húsmanufaktura Kft. 2009. december 1-jén azzal a kéréssel fordult a közgyőlés
elnökéhez, hogy engedélyezze a „Nógrád” név használatát. A névhasználat célja a "Nógrád"
név kérelmezı nevében való megjelenítése. A kérelmezı tevékenységi köre: húsfeldolgozás
és kereskedelem.
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeirıl és azok használatáról, valamint a “Nógrád”
név felvételérıl és használatának rendjérıl szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése szerint a "Nógrád" név felvételére és
használatára vonatkozó engedélyezésrıl átruházott hatáskörben a közgyőlés Ügyrendi és Jogi
Bizottsága dönt. A kérelmet az erre a célra rendszeresített őrlapon kell benyújtani a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnökéhez.
A kérelmezı 2009. december 1-jén benyújtott iratai nem felelnek meg a rendelet elıírásainak,
a bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint
döntött.
A bizottság a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII.29.) Kgy. rendelet 1/h. mellékletének 1.pontja, valamint Nógrád Megye Közgyőlésének
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeirıl és azok használatáról, valamint a „Nógrád”
név felvételérıl és használatának rendjérıl szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelete alapján
hozta meg határozatát.
Salgótarján, 2009. december 8.
dr. Márton József s.k.
a bizottság elnöke
A határozatot kapják:
1. Nógrádi Húsmanufaktura Kft. ügyvezetı igazgatója – székhelyén
2. Irattár
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6. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága
Tárgy: „Nógrád”
engedélyezése

10/2009. (XII. 8.) ÜJB

név

használatának

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) a Nógrád-esca Szociális Szövetkezet [továbbiakban: kérelmezı
(székhelye: 2668 Patvarc Gyarmati u. 2/A.)] által benyújtott kérelem alapján engedélyezi a
„Nógrád” név ingyenes használatát a kérelmezı nevében való megjelenítés céljából. Az
engedélyezett névhasználat pontos szövege: „Nógrád-esca Szociális Szövetkezet”. A
névhasználat 20 év idıtartamra érvényes, a névhasználatért felelıs személy neve:
Leszenyiczki Attila, elnök.
INDOKOLÁS
A Nógrád-esca Szociális Szövetkezet 2009. december 1-jén azzal a kéréssel fordult a
közgyőlés elnökéhez, hogy engedélyezze a „Nógrád” név használatát. A névhasználat célja a
"Nógrád" név kérelmezı nevében való megjelenítése. A kérelmezı tevékenységi köre:
húskészítmények, zöldség-gyümölcs feldolgozás és kereskedelem.
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeirıl és azok használatáról, valamint a “Nógrád”
név felvételérıl és használatának rendjérıl szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése szerint a "Nógrád" név felvételére és
használatára vonatkozó engedélyezésrıl átruházott hatáskörben a közgyőlés Ügyrendi és Jogi
Bizottsága dönt. A kérelmet az erre a célra rendszeresített őrlapon kell benyújtani a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnökéhez.
A kérelmezı 2009. december 1-jén benyújtott iratai nem felelnek meg a rendelet elıírásainak,
a bizottság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint
döntött.
A bizottság a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII.29.) Kgy. rendelet 1/h. mellékletének 1.pontja, valamint Nógrád Megye Közgyőlésének
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeirıl és azok használatáról, valamint a „Nógrád”
név felvételérıl és használatának rendjérıl szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelete alapján
hozta meg határozatát.
Salgótarján, 2009. december 8.
dr. Márton József s.k.
a bizottság elnöke
A határozatot kapják:
1. Nógrád-esca Szociális Szövetkezet elnöke – székhelyén
2. Irattár
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7. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága

11/2009. (XII. 8.) ÜJB

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
Hivatala Ügyrendjének módosítása
jóváhagyására

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a közgyőlés és
szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/h.
mellékletének 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Ügyrendjének
módosítását.
A testület utasítja a fıjegyzıt, hogy az Ügyrendet a módosításokkal foglalja egységes
szerkezetbe.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı

Salgótarján, 2009. december 8.

dr. Márton József s.k.
a bizottság elnöke
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Melléklet
NÓGRÁD MEGYEI FİJEGYZİ
959-20/2009. iktatószámú, 21/2009. számú
RENDELKEZÉSE
A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK HIVATALA
ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 68. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következık szerint rendelkezem:
1.
A Nógrád megyei fıjegyzınek a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
Ügyrendjérıl szóló 959-15/2009. iktatószámú, 16/2009. számú rendelkezése (a továbbiakban:
Ügyrend) IV. C. a) 23., 25-26. pontja hatályát veszti. Ezzel egyidejőleg a 24. pont számozása 23-ra
változik.
2.
Az Ügyrend IV. D. b) 15. és 16. pontja a következık szerint módosul:
„15. a)
Elkészíti a munkáltatói lakáscélú kölcsönök elbírálásához szükséges javaslatokat.
b)
Ellátja a munkáltatói lakáscélú kölcsönök folyósítását érintı hivatali teendıket, ellenırzi
a hitelszerzıdésben foglaltak teljesítését, azok elmaradása esetén tájékoztatja a
tulajdonosi jogok gyakorlóját és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
c)
Vezeti a munkáltatói lakáscélú kölcsönök analitikus nyilvántartását.
16. Elvégzi a közgyőlés hatáskörébe utalt bérlakások kiutalásával kapcsolatos hivatali teendıket.”
3.
Az Ügyrend IV. E. b) pontja az alábbi 21. és 22. ponttal egészül ki:
„21. Közremőködik a tulajdonosi jogokat gyakorló közgyőlés vagyon hasznosítására vonatkozó
döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásában:
a) ellátja a vagyonhasznosítás meghirdetésével kapcsolatos feladatokat,
b) feldolgozza, értékeli a pályázatokat, és javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos döntésekre,
c) végzi a szerzıdések, megállapodások elıkészítését, a létrehozásukkal kapcsolatos gyakorlati
feladatok ellátását,
d) közremőködik szerzıdésekben, megállapodásokban rögzítettek teljesítésének ellenırzésében, a
teljesítés elmaradása esetén javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére, egyéb
tulajdonosi döntésekre,
e) elıkészíti a szükséges jognyilatkozatokat.
22. Igény szerint közremőködik a IV. D. b) 14-16. és 21. pontokban foglalt feladatok elvégzésében.”
4.
Jelen rendelkezés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ügyrendi és Jogi Bizottságának
jóváhagyását követı napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2009. december 1. napjától kell
alkalmazni.
Salgótarján, 2009. november 30.

dr. Barta László
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8. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Pénzügyi Ellenırzı Bizottságának Elnöke

16/2009. (XII.08.) PEB

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata
intézményei és a közgyőlés hivatala
2009. évi ellenırzési terve módosításának
jóváhagyása

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi Ellenırzı Bizottsága a
5/2008. (XI.18.) PEB sz. határozattal elfogadott, 2/2009. (III.24.) és 8/2009. (IX.15.) PEB
sz. határozattal módosított 2009. évi ellenırzési tervének ismételt módosítását a belsı
ellenırzési vezetı úgy állította össze, hogy a november hónapra ütemezett, négy
intézményt érintı megbízhatósági ellenırzés – a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl
szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. r. (továbbiakban: Ber.) 9. §-ának [2009. szeptember 5-étıl
életbe lépetetett] változása miatt – elmarad. Egyebekben az ellenırzési terv változatlanul
érvényes és hatályos.
2. A bizottság az 1. pont szerinti módosítást jóváhagyja és utasítja a megyei fıjegyzıt, hogy
a felszabaduló idıkapacitás terhére – a Ber. 5. §-ának (3) bekezdése alapján –
gondoskodjon a Belsı Ellenırzési Kézikönyv éves aktualizálásának teljesítésérıl.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı

Salgótarján, 2009. december 8.
dr. Rozgonyi József s.k.
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9. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Pénzügyi Ellenırzı Bizottságának Elnöke

17/2009. (XII.08.) PEB

Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi
Szervezetnél 2009. júniusában
lefolytatott soron kívüli ellenırzést
követıen a pénzügyi-gazdasági helyzet
alakulása

HATÁROZAT

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi Ellenırzı Bizottsága a
közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/f. melléklete 2. pontjában foglaltak alapján a Nógrád
Megyei Múzeumi Szervezet a fenntartó 2009. júniusi soron kívüli ellenırzését követı
idıszakban a szakmai területen végzettekrıl és a költségvetés terv-tény adataiban
bekövetkezett változásokról összeállított beszámolóját tudomásul veszi.
4. A bizottság felkéri az intézmény vezetıjét, hogy a 2010. évi költségvetés összeállítást
megelızıen dolgozzon ki alternatívákat, javaslatokat az intézmény mőködıképességének
megtartása érdekében.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: dr. Szirácsik Éva

Salgótarján, 2009. december 8.
dr. Rozgonyi József s.k.
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10. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
60/2009. (XII. 08.) Okt. Biz.

Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon Szervezeti és Mőködési
Szabályzata
és
Intézményi
Minıségirányítási
Programja
módosításának jóváhagyására
HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága – a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. számú melléklet 3. a) pontja szerinti átruházott hatáskörben –
jóváhagyja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a következık szerint:
a.) Az I. fejezet 3. pontjának „Az intézmény intézményegységei, telephelyei” címszava
alól törlésre kerül a következı szövegrész:
„Szátoki Gyermekotthon
Telephelyei:
• 2656 Szátok Kossuth út 106-108.
• 2656 Szátok Kossuth út 70.
• 2660 Balassagyarmat Mészáros Lázár út 25.”
b.) Az I. fejezet 3. pontjának utolsó bekezdése a következık szerint változik:
„Az intézmény általános jogutódja: a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz.
határozatával 1982. szeptember 1-jén alapított Kisegítı Iskola és Nevelıotthonnak (3060
Pásztó, Szabadság út 150.); a Balassagyarmat Város Önkormányzata 64/1994. (IV. 14.)
számú határozatával alapított Általános Iskolának (2660 Balassagyarmat, Ady Endre út
1.); a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 47/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével
alapított balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatnak (2660
Balassagyarmat, Patvarci út 2.); az Oktatásügyi Minisztérium által 1958-ban Szátokon
alapított Gyógypedagógiai Nevelı Intézetnek, melynek fenntartója 1955. január 1. óta a
Nógrád Megyei Tanács volt; az Oktatásügyi Minisztérium által 1954-ben
Cserhátsurányban alapított Gyógypedagógiai Nevelı Intézetnek (Cserhátsurány,
Bocskai út 1.), melynek fenntartója 1955. január 1-tıl a Nógrád Megyei Tanács, 1992.
június 11. óta Nógrád Megye Önkormányzata volt; a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlése 9/1999. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított szátoki Százszorszép Általános
Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonnak (2656
Szátok, Kossuth út 106-108.).”
c.) Az I. fejezet 4.1. pontjának „Egyéb bentlakásos ellátás (Szakágazat: 879020, 879040)”
címszava alól törlésre kerül a következı szövegrész:
„Szátoki Gyermekotthon:
− enyhe értelmi fogyatékosok: 20,
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− középsúlyos értelmi fogyatékosok: 16,
− külsı férıhelyek száma: 8.”
d.) Az I. fejezet 5. pontjában „Az intézmény alap- és kiegészítı tevékenységéhez
kapcsolódó szakfeladatok meghatározása” a következık szerint változik:
„Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat:
a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
b) 562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
c) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
d) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
e) 851012 – Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
f) 852012 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
g) 852022 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
h) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
i) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
j) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
k) 855912 – Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése
l) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési
igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
m) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás
n) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
o) 856012 – Korai fejlesztés, gondozás
p) 856013 – Fejlesztı felkészítés
q) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások
r) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
s) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás
Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat:
a) 562917 – Munkahelyi étkeztetés
b) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás
c) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása
d) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
e) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
e.) Az I. fejezet 7. pontjából törlésre kerül a „Szátoki Gyermekotthon intézményegységvezetı”.
f.) A II. fejezet 1. pontjából törlésre kerül a következı szövegrész:
„Szátoki Gyermekotthon
Vezetıje: Szátoki Gyermekotthon intézményegység-vezetı.”
g.) Az 1. és a 2 számú ábrák a következık szerint módosulnak:
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1. SZÁMÚ ÁBRA

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

INTÉZMÉNYEGYSÉGEK
VADVIRÁG
ÓVODA, ÁLTALÁNOS
ISKOLA,
KÉSZSÉGFEJLESZTİ
SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS
DIÁKOTTHON
3060 PÁSZTÓ Fİ ÚT 138.
TELEPHELYE

2660 BALASSAGYARMAT
PATVARCI ÚT 2.

EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAISZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

NEVELÉSI TANÁCSADÓ

PÁSZTÓI
GYERMEKOTTHON
3060 PÁSZTÓ Fİ
ÚT 138.

GAZDASÁGI
TELEPHELYEI

TELEPHELYEI

3060 PÁSZTÓ Fİ ÚT 138.

3060 PÁSZTÓ Fİ ÚT 138.

2660 BALASSAGYARMAT
ADY ENDRE ÚT 27.

2660 BALASSAGYARMAT PATVARCI ÚT 2.
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2660 BALASSAGYARMAT
ADY ENDRE ÚT 27.

SZERVEZET

AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE
Igazgató - Nevelési Tanácsadó
intézményegység-vezetı

Vadvirág Óvoda, Általános
Iskola, Készségfejlesztı
Speciális Szakiskola és
Diákotthon intézményegységvezetı

Pásztói
Gyermekotthon
intézményegységvezetı

Intézményegységvezetıhelyettes

Nevelık

Gyógypedagógusok

Család- és utógondozó

Logopédusok

Gyermekvédelmi
asszisztensek

Napközis foglalkozást tartó
pedagógusok
Kollégiumi nevelık
Gyógypedagógiai
asszisztensek

2. SZÁMÚ ÁBRA

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató
Intézet
intézményegység-vezetı

Gazdasági
igazgatóhelyettes
Belsı ellenır

Továbbtanulási- és pályaválasztási
tanácsadó pedagógusai

Munkaügyi-, személyzeti
elıadó

Könyvelı

Iskolatitkár

Pénztáros

Korai, képzési feladatot ellátó
gyógypedagógusok, pedagógusok,
konduktor
Logopédusok

Gyermekfelügyelık
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
feladatait ellátó pedagógus
Iskolatitkár
Adminisztrátor

Gyermekfelügyelık
Konyhai alkalmazott
Dajkák
Takarító
Ápolók
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Nevelési Tanácsadó:
−

pszichológusai,

−

gyógypedagógusai,

−

fejlesztıpedagógusai,

−

pedagógusai.

Gazdasági ügyintézık
Gépkocsivezetıkarbantartók
−
−
−
−
−

Gondnok:
főtıkarbantartók,
karbantartó,
mosónık,
portások,
takarítók.

h.) III. fejezet 1. pontjában „A vezetık intézményben történı benntartózkodásának
rendje” címszó alatti szövegrész a következık szerint változik:
„Munkanapokon hétfıtıl – csütörtökig 8.00 – 16.00 óráig, pénteken 8.00 – 14.00 óráig az
igazgatónak, vagy egy vezetınek a pásztói intézményben kell tartózkodni. A
balassagyarmati intézményben, a fenti idıpontokban, a vezetınek legalább telefonon
elérhetınek kell lenni. A szorgalmi idın kívül a vezetık ügyeleti rend szerint
tartózkodnak az intézményekben.
A kollégium és a gyermekotthon folyamatos mőködése miatt a nyitva tartáson túl a
vezetık egyike telefonon elérhetı.”
i.) A III. fejezet 2. pontjából törlésre kerül a következı szövegrész:
„A Szátoki Gyermekotthon intézményegység-vezetı – gyámi feladatok kivételével –
helyettesítésének sorrendje:
− család- és utógondozó,
− kijelölt nevelı.
Tartós távollét esetén, a gyámi feladatok ellátásában, a gyámhivatalok által kijelölt
személy helyettesíti.”
j.) A III. fejezet 3. 1. pontjában „Az igazgató tanács tagjai” bekezdés a következık szerint
változik:
„Az igazgatótanács tagjai:
− Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon intézményegység-vezetı,
− Pásztói Gyermekotthon intézményegység-vezetı,
− Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet
intézményegység-vezetı,
− Nevelési Tanácsadó választott képviselıje.”
k.) A III. fejezet 6. pontja alatt az utolsó elıtti mondat a következıkre változik:
„A gyámhivatalokkal és gyermekvédelmi intézményekkel
intézményegység-vezetı, illetve az utógondozó tart kapcsolatot.”

a

gyermekotthon

l.) A IV. fejezet 4. pontja (4. 1. ponttól – 4. 3. pontig) teljes egészében törlésre kerül.
m.) A IV. fejezet 5. pontja, 4. pontra, illetve 5. 1. – 5. 3. pontja 4. 1. – 4. 3. pontra
változik.
n.) Az 1. számú mellékletben (Győjtıköri szabályzat) a „Megrendeljük a Magyar
Közlönyt és a CD jogászt, mely a napi munkához szükséges jogi szabályozást
tartalmazza.” szövegrészbıl törlésre kerül „a Magyar Közlönyt és” szövegrész.
o.) A 3. számú mellékletben a 2. 2. pont a következıre változik:

„2.2. Jelenléti ív
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet
intézményegység és a különleges gyermekotthoni intézményegység minden pedagógus
munkakörő dolgozója köteles jelenléti ívet vezetni. A jelenléti ívben rögzíteni kell az
intézménybe érkezés és az intézménybıl távozás idıpontját.”
p.) Jelen módosítás 2010. január 1-jén lép hatályba.

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága – a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. számú melléklet 3. b) pontja szerinti átruházott
hatáskörben – jóváhagyja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon Intézményi Minıségirányítási Programjának módosítását a
következık szerint:
a.) „Az intézmény bemutatása” címszó alatt az utolsó bekezdés a következıre változik:
„A pásztói különleges gyermekotthon intézményegység otthont nyújtó gyermekvédelmi
szakellátást biztosít az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára, valamint a
gyámhivatal elrendelése alapján utógondozói ellátást nyújt a fiatal felnıtteknek.”
b.) Jelen módosítás 2010. január 1-jén lép hatályba.

3. A Bizottság utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát a módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, majd küldje meg a
fenntartónak.
Határidı: 2010. január 31.
Felelıs: Koós Istvánné, igazgató

Salgótarján, 2009. december 8.
Kıszeginé Kárpáti Mónika s.k.
a bizottság elnöke h.
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11.sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
61/2009. (XII. 08.) Okt. Biz.

Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi
Szervezetnél
2009.
júniusában
lefolytatott soron kívüli ellenırzést
követıen
a
pénzügyi-gazdasági
helyzet alakulásáról

HATÁROZATA

5. Az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság a Nógrád Megyei Múzeumi
Szervezet 2009. júniusi soron kívüli fenntartói ellenırzését követı idıszakról szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
6. A bizottság felkéri az intézmény vezetıjét, hogy a 2010. évi költségvetés
összeállítását megelızıen dolgozzon ki alternatívákat, javaslatokat az intézmény
mőködıképességének megtartása érdekében.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: dr. Szirácsik Éva

Salgótarján, 2009. december 8.
Kıszeginé Kárpáti Mónika s.k.
a bizottság elnöke h.
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12. sz. melléklet
A 108/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

31/A. számú melléklet
Konzorciumi együttmőködési megállapodás
Pályázat benyújtására
a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett
„Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása”
címő
pályázati felhíváshoz
Kódszám:
TIOP-2.2.5/09/1

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Pályázat benyújtására
1.) Jelen konzorciumi együttmőködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás)
aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerzıdı felek konzorciumot hoznak létre
abból a célból, hogy a ..................................1 Operatív Program keretében
………………………..2 pályázati kiírásra …………………………3 közremőködı szervezethez
pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati
célt közös együttmőködéssel megvalósítsák.
A pályázat címe: ..................................................................................
továbbiakban Pályázat).

(a

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények,
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott
cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek,
valamint költségvetésnek megfelelıen a jelen Megállapodás keretei között részt
vállalnak:
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Kapcsolattartásra kijelölt személy: …………………….
Telefon/telefax: ………………………………………..
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Kapcsolattartásra kijelölt személy: …………………….
Telefon/telefax: ………………………………………..
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Kapcsolattartásra kijelölt személy: …………………….
Telefon/telefax: ………………………………………..
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
1
2
3

Operatív program neve
Pályázati kiírás megnevezése
Annak a közremőködı szervezetnek a neve, akihez a pályázatot be kell nyújtani
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Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Kapcsolattartásra kijelölt személy: …………………….
Telefon/telefax: ………………………………………..
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................4
Kapcsolattartásra kijelölt személy: …………………….
Telefon/telefax: ………………………………………..
A Konzorcium vezetıjének a jelen Megállapodás
.......................... (a továbbiakban Vezetı) választják.

aláírásával

a

Tagok

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján
meghatalmazzák a Vezetıt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a
közremőködı szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közremőködı
szervezettel, és harmadik személyekkel szemben a tagokat képviselje.
Jelen konzorcium nevében a konzorciumvezetı által, a közremőködı szervezet
irányába tett nyilatkozatok a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik.
A közremőködı szervezetnek a konzorciummal, illetve annak tagjaival történı
kapcsolattartása a konzorciumvezetın keresztül történik.
A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezınek ismerik el.
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint
megvalósítják, és ennek érdekében együttmőködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képezı „Konzorciumi
együttmőködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására”
címő dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt
tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében
foglalt tartalommal szerzıdést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszőnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttmőködési megállapodást
kötnek.

4

A tagok számának megfelelıen bıvíthetı
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A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták.
8. A Tagok egyéb megállapodásai:
……………………………………………………..5

Konzorcium vezetıje

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.....................................
.........
Név
.....................................
.........
Szervezet

.....................................
.........
Név
.....................................
.........
Szervezet

.....................................
.........
Név
.....................................
.........
Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

5
A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetık.

38

13. sz. melléklet
A 108/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

31/B. számú melléklet

Konzorciumi együttmőködési megállapodás
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett
„Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása”
címő
pályázati felhíváshoz
Kódszám:
TIOP-2.2.5/09/1
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társfinanszírozásával valósulnak meg.
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
1. Preambulum
A... Konzorcium tagjai (a továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának „Korszerő regionális onkológiai
hálózat kialakítása” tárgyú pályázati felhívására … azonosító számon regisztrált
pályázatot nyújtottak be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban
Támogató) … Operatív Program Irányító Hatósága a … kelt, … iktatószámú támogató
levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: …………. (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató
nevében eljáró ..... közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet)
támogatási
szerzıdést
köt
a
Konzorcium
tagjainak
képviseletében
eljáró
Konzorciumvezetıvel.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai mint kedvezményezettek az alábbi
konzorciumi együttmőködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:
2. Szerzıdı felek
A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Számlavezetı pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Számlavezetı pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Számlavezetı pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………
(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Számlavezetı pénzintézet neve: …………
Számlaszám:…………

(szervezet neve)
Postacím: ..........
Székhely:...........
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):..........
Adószám: .........
Aláírásra jogosult képviselıje: .................
Számlavezetı pénzintézet neve: …………
Számlaszám6:…………

A Konzorcium Tagjai maguk közül a ...... –án kelt „Konzorciumi együttmőködési
megállapodás pályázat benyújtására” szerzıdés alapján a .......... tagot választották a
Konzorcium vezetıjévé (továbbiakban Vezetı). A Vezetı személyét a Tagok jelen
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodással megerısítik.
A Vezetı a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelı
mőködtetése érdekében koordinálja a Konzorcium mőködését.
Jelen konzorcium nevében a Vezetı által a közremőködı szervezet irányában tett
nyilatkozatok a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik.
A közremőködı szervezetnek a konzorciummal,
kapcsolattartása a Vezetın keresztül történik.

illetve

annak

tagjaival

történı

3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közremőködı Szervezet által a
részükre megküldött támogatási szerzıdés rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik,
azt magukra nézve kötelezınek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban
foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelezı érvényőek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
lezárását követıen a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban
és a támogatási szerzıdésben leírtaknak megfelelıen a fenntartási idıszakban is
együttmőködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját
anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló
1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetıt, hogy a
támogatási szerzıdést, és annak esetleges módosításait, a projekt elırehaladási
jelentéseket, a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírjon.
Bármely nyilatkozat megtétele elıtt a Vezetı biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat
tartalmát megismerjék és elfogadják olyan idıben, hogy a nyilatkozatot a Közremőködı
Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerzıdésben meghatározott határidıben
megkapja.
Amennyiben a támogatási szerzıdés módosítása válik szükségessé, a módosítás
Közremőködı Szervezetnél történı kérelmezését megelızıen a Tagok egyeztetni
kötelesek egymással. A Vezetı köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közremőködı
Szervezet által küldött támogatási szerzıdés módosításának tervezetét elfogadják.
A Vezetı a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közremőködı
Szervezettel megkötött támogatási szerzıdést és annak esetleges módosításait a
támogatási szerzıdés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követı 5
munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

6

A támogatási szerzıdésben a támogatás fogadására megjelölt bankszámlaszámmal azonos kell legyen.
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3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttmőködni, egymás jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elısegíteni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni.
A konzorcium minden egyes tagja felelısséggel tartozik a támogatási szerzıdésben
meghatározott, általa megvalósítandó projektrész szerzıdésszerő teljesítéséért.
Amennyiben egyes projektrészt a konzorcium tagjai közösen valósítanak meg, vagy az
egyes projektrészek rendeltetése oly módon összefügg, hogy azok önállóan,
rendeltetésszerően és a projekt céljaira nem alkalmasak, azok teljesítéséért az abban
részt vevı Tagok egyetemlegesen felelnek.
A támogatás szabályszerő, szerzıdésszerő és szakmailag megalapozott felhasználásáért
a Vezetı és a konzorcium tagjai – a kapott támogatás arányában és a pályázatban
rögzített cselekvési és ütemtervnek megfelelıen – önállóan felelnek.
A Vezetı kötelezi magát arra, hogy a Közremőködı Szervezetnek, a Támogatónak, és a
Projekt megvalósításának ellenırzésére jogszabály és a támogatási szerzıdés alapján
jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közlésérıl a
Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Vezetıt, ha a Projekt keretében általuk
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet
szenved, illetve bármely olyan körülményrıl, amely a Projekt megvalósítását
befolyásolja. E tájékoztatást a vezetı haladéktalanul közli a közremőködı szervezettel.
Amennyiben a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Vezetıtıl, a Vezetı felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében
általuk vállalt tevékenységrıl a megfelelı információt olyan határidıben megadni, hogy a
Vezetı a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidıben a kért
tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.
2.
3.
4.
5.
Összesen

Tag neve

Feladat

-

-

A feladatra jutó
elszámolható
költségek
összege7

A
feladatra
jutó
támogatás összege8

A Tagok önállóan felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az
elvégzéséért.
3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli)
– hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének

7

Az egyes tagok által vállalt feladatok elszámolható összköltsége meg kell egyezzen az adott tag részletes
költségvetésében feltüntetett elszámolható költségek mindösszesen értékével. (A tartalék összege külön
feladatként jelölendı)
8
Az egyes tagok által az egyes tevékenységek vonatkozásában összesen igényelhetı maximális támogatás
összege meg kell egyezzen a támogatási szerzıdésben az adott tag vonatkozásában megjelölt maximális
támogatási összeggel.
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… %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:/ A Tagok a Projekt megvalósításához saját
hozzájárulást nem adnak,
Tag neve

hozzájárulás formája

hozzájárulás összege

részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez
képest (%)

1.
2.
3.
4.
5.
3.5. A Projekt elırehaladásáról és eredményeirıl szóló projekt elırehaladási jelentéseket,
záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt elırehaladási
jelentés) a Konzorcium tagjai nevében a Tagok által nyújtott adatszolgáltatás alapján
Vezetı állítja össze, és küldi el a Közremőködı Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt elırehaladási jelentéssel még le nem
fedett idıszakban elvégzett tevékenységeik elırehaladásáról a projekt elırehaladási
jelentés Közremőködı Szervezet részére történı benyújtásának határidejét megelızı 15
munkanappal kötelesek beszámolni a Vezetı részére, és kötelesek csatolni a támogatási
szerzıdésben elıírt mellékleteket.
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a tagok önállóan állítják
össze az EMIR-ben a saját részük tekintetében. A Tagok a kifizetési kérelem
dokumentumait a Vezetınek küldik meg. Minden tag (a vezetı is) saját elszámolási
dokumentumait maga tölti fel, rögzíti az EMIR számlakitöltı rendszerben. A
dokumentumokat és számlákat a támogatási szerzıdésben meghatározott alakiságoknak
megfelelıen kell elküldeni a Vezetınek. A Vezetı a saját és a tagok által összeállított
adatok és dokumentumok, EMIR feltöltések alapján a kifizetés igénylési dokumentációt
összesítve (egyidejőleg) küldi meg a Közremőködı Szervezet részére.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott
számlára esı, a közremőködı szervezet által jóváhagyott résztámogatást a támogató
közvetlenül
utalja
át
részükre
a
Támogatási
szerzıdésben
meghatározott
bankszámlájukra.
A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Támogató legfeljebb annak
a támogatási aránynak megfelelı támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a
pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott, valamint
amelyet a támogatási szerzıdés ……… pontja a Tag egyedi részletes költségvetésének
vonatkozásában a tag számára mint maximálisan meghatározott támogatást megjelöl.
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelızı ellenırzés alapján
megállapítható, hogy a Tagok bármelyikének az adóhatóságok (állami adóhatóság,
vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességő, meg
nem fizetett köztartozása van, a Közremőködı Szervezet a támogatás folyósítását
felfüggeszti a köztartozó tag tekintetében mindaddig, amíg a tag, köztartozásának
rendezését a Közremőködı Szervezet által elıírt módon nem igazolja.
3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.
§ 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerzıdésben,
illetve egyéb jogszabályban meghatározott ok miatt a Közremőködı Szervezet a kifizetési
kérelemben szereplı egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás
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összegét, a közremőködı szervezet nem utal vagy csökkentett összegben utal az ügyben
érintett, a szabálytalanságot elkövetı vagy felelıs Tag részére.
Amennyiben a Közremőködı Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a
támogatási szerzıdés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli
el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerzıdésszegés miatt
visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közremőködı Szervezet erre irányuló
felszólításában foglaltak szerint. A közremőködı szervezet a szabálytalanságot vagy
szerzıdésszegést elkövetı Tagot felszólítja a visszakövetelt összeg megfizetésére, és e
felszólítást egyidejőleg tájékoztatásul továbbítja a Vezetı részére.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerzıdés megszegésében a Tagok milyen mértékben mőködtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott idıpontig
nem teljesítik, a Közremőködı Szervezet a még fennálló követelése teljes összegét
bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet ..... §-a alapján a következı
biztosítékot nyújtják:
Tag neve

Biztosíték formája9

Biztosíték értéke

1.
2.
3.
4.
5.
A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. §. (4) bekezdése szerint amennyiben valamely
Tag visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerzıdésben megadott határidıben
nem, vagy csak részben tett eleget, úgy – jogszabály eltérı rendelkezése hiányában – a
közremőködı szervezetet megilleti az azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a
joga a Tag valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében. A
biztosítékokkal kapcsolatos dokumentumokat a támogatási szerzıdésben, illetve a
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott idıpontban kötelesek a Tagok a
Vezetı részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelı mőködtetése a Vezetı kötelezettsége. Ezen
kötelezettségek elmulasztásából eredı károkért a Támogató és a közremőködı szervezet
irányában a Vezetı tartozik felelısséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelı
mőködtetése körében a Vezetı a támogatási szerzıdésben meghatározott cél elérése
érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez
a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért
való egymással szemben fennálló felelısségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerzıdés teljesítésének idıtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérıl, postacímérıl, telefon és telefaxszámáról, elektronikus levélcímérıl a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követıen öt
munkanapon belül tájékoztatják a Vezetıt. A Vezetı a kapcsolattartók nevérıl és
elérhetıségérıl tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának elırehaladásával kapcsolatos
teendıket. A szóbeli egyeztetést a Vezetı kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli
9

A kötelezı és a kötelezıen választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
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egyeztetésrıl emlékeztetıt kell készíteni, amelyet a Vezetı kijelölt kapcsolattartója az
egyeztetést követı öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója
részére. Az emlékeztetıt a Közremőködı Szervezet bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közremőködı Szervezet és a Támogató felé a Vezetı, más, harmadik
személyek felé a Tagok eltérı megállapodása hiányában a Vezetı képviseli. Jogszabály
alapján ellenırzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselıje a Tagot önállóan
képviselheti. Az ellenırzésrıl köteles a Vezetıt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy
telephelyén lefolytatott helyszíni ellenırzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel
kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles
errıl elızetesen, a tájékoztatás megadása elıtt értesíteni a Vezetıt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelıs személy(ek)rıl,
illetve testület(ek)rıl a tagok külön állapodnak meg/A Projekt megvalósítása érdekében
szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások
során hozott döntésekért felelıs személy(ek)rıl, illetve testület(ek)rıl a 10. pont
rendelkezik.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejövı dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül
meghatározásra10:
............................................................................................................................
................................................................................................................
......................................................................................................................
8. A tagság megszőnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerısíti, hogy a Projekt megvalósításában
részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttmőködik a többi taggal,
és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerzıdésben és a
jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás
aláírását követıen, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Vezetı nem jogosult a konzorciumból kilépni.
A Tagok azonban
megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerzıdésmódosításban
meghatározott idıponttól más Tag lássa el.
8.3. A tagok felmondással a Konzorciumból kizárhatják azt a Tagot, akinek
tevékenysége, mőködése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai
szempontból veszélyezteti.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszőnése nem eredményezi
automatikusan a jelen Megállapodás és a konzorcium megszőnését, kivéve, ha ennek

10
Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplı részletezettséggel elegendı megadni.
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következtében a Tagok a támogatási szerzıdésben és a jelen Megállapodásban vállalt
kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerzıdéstıl elállnak.
8.5. A Vezetı köteles haladéktalanul írásban jelezni a Támogatónak, ha valamely Tag
kilépésének szándékáról vagy jogutód nélküli megszőnésérıl illetve a megszőnés várható
bekövetkezésérıl tudomást szerez. A Vezetı a tájékoztatást követı 15 napon belül
köteles nyilatkozni a konzorciumi nevében, a Tagok egyhangú döntése alapján arról,
hogy a kilépı Tag által vállalt kötelezettséget a megmaradó Tagok tudják-e teljesíteni.
Amennyiben ezt a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni a konzorcium új Tag
bevonásáról dönthet a Támogató elızetes jóváhagyásával. A belépı Tag csak olyan
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt
követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles
egyeztetést kezdeményezni a Vezetıvel a Projekt céljának elérése érdekében. A
Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetıjének a kiválás idıpontjától
számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett
tevékenységrıl és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekrıl
beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába
kapott
vagyontárgyat
a
Vezetınek
haladéktalanul,
ellenszolgáltatás
nélkül
visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyet a
Vezetı, a kilépı tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépı Tagot a kiválást követıen is, a támogatási szerzıdés megszőnéséig terhelik a
jelen Megállapodás alapján a támogatási szerzıdésben meghatározott dokumentummegırzési kötelezettség, ellenırzés-tőrési kötelezettség, a kiválás idıpontjáig
megvalósult
tevékenységekkel
és
benyújtott
dokumentumokkal
kapcsolatos
szabálytalanságokért való helytállás kötelezettsége.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli.
A 8.2, 8.3, 8.5 pontban foglalt jogok gyakorlásához a Támogató vagy a Közremőködı
Szervezet elızetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerzıdésben
a támogatási szerzıdés kedvezményezett általi módosítására elıírt szabályok szerint kell
kérelmezni a Közremőködı Szervezettıl. A 8.1-8.6 pontban foglaltak miatti módosítás
esetén a támogatási szerzıdést is módosítani kell.
9. A Megállapodás megszőnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerzıdésnek megszőnése jelen
Megállapodás megszőnését vonja maga után.
9.2. A jelen Megállapodás megszőnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott
minimális tagszám alá, illetve egyre csökken kivéve, ha a kilépı, kizárt vagy jogutód
nélkül megszőnı tagot új tag bevonásával 30 napon belül pótolják.
9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közremőködı Szervezet
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerzıdésben a támogatási
szerzıdés kedvezményezett általi módosítására elıírt szabályok szerint kell kérelmezni a
Közremőködı Szervezettıl.
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám,
stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok
haladéktalanul értesítik a Vezetıt. A Vezetı ezekrıl a változásokról írásban, a szükséges
alátámasztó dokumentumok benyújtásával haladéktalanul értesíti a Közremőködı
Szervezetet.
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9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondás jogát kizárják.
10. A tagok egyéb megállapodásai11

10/11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás … oldalon és …. db eredeti példányban készült. Jelen
Megállapodás a támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezetı a Megállapodás hatályba lépését
követıen a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közremőködı Szervezet
részére.
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

kérdésekben

a

vonatkozó

magyar

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, költségvetési
szervek esetében a vezetı kinevezési okirata vagy vezetıi megbízása alapján a jelen
Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá
ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselık
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részérıl a jelen Megállapodás megkötéséhez
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemő olyan jogosultsága nincs, mely a
Tag részérıl megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a …………………….. Bíróság,
illetve értékhatártól függıen a ………………………… Bíróság illetékességét kötik ki.

11

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek
az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetık. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások
menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai,
a tagság megszőnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb.
illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták.
Konzorcium vezetıje

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.......................................
.......
Név
.......................................
.......
Szervezet

.......................................
.......
Név
.......................................
.......
Szervezet

.......................................
.......
Név
.......................................
.......
Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………

konzorciumi tag

konzorciumi tag

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

Melléklet: a Projektre vonatkozó költségvetés tagok szerinti bontása
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112/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: az étkeztetési tevékenységet végzı
intézmények
2010.
évi
élelmezési
nyersanyagnormáinak megállapítása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat által fenntartott
intézmények élelmezési nyersanyagköltségét - 2010. január 1-jétıl - az alábbiak szerint határozza
meg:
Élelmezési
nyersanyagköltség
Ft/nap/fı

Intézmény
1. Sajátos nevelési igényő gyermekek oktatása, diákotthona
1.1 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon, Pásztó
1.2 telephelye: Balassagyarmat, Patvarci út 2. (tízórai, ebéd, uzsonna)
2. Kollégiumi, középfokú oktatási intézmények
2.1 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
2.2 Arany János Kollégiumi Programok (tízóraival, uzsonnával)
2.3 Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye (ebéd)
2.4 Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény
2.5 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,
Pásztó
3. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
3.1 Fogyatékos otthoni részlege
3.2 Gyermekotthoni részlege
4. Ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmények
4.1 Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye, Bátonyterenyei, Mizserfai telephely
4.2 Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye, Salgótatjáni telephely (nappali
ellátás – tízórai/ebéd/uzsonna)
4.3 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
4.4 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı
4.5 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
4.6 „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján Petıfi úti székhely
4.7. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján Füleki úti telephely
5. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
6. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
7. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján
7.1 Egész adag (ebéd)
7.2 Zóna adag (ebéd)
A nyersanyagköltség az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

495
310
480
585
200
480
480

485
360
385
300
385
385
385
385
385
450
540
290
210

2. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy a meghatározott napi élelmezési nyersanyagköltséget az
érintett intézményekkel közölje.
Határidı: 2009. december 21.
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
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3. A közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit, hogy a 2010. január 1-jei hatállyal meghatározott
élelmezési nyersanyagköltséget vezessék át élelmezési szabályzatukban, és határozzák meg az ezen
alapuló térítési díjakat.
Határidı: 2010. január 1. illetve folyamatos
Felelıs: az érintett intézmények vezetıi
4. A közgyőlés a 132/2008. (XII.18) Kgy. határozatát 2009. december 31-i hatállyal hatályon kívül
helyezi.

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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113/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közmővelıdési Intézet mőködtetésérıl 2010-2015.
évekre szóló együttmőködési megállapodás

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a határozat melléklete szerinti tartalommal –
Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének 2009. december 16-án kelt, 42820-7/2009.
számú levelében leírtak figyelembevételével, az abban rögzített értelmezéssel együtt – jóváhagyja
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közmővelıdési Intézet mőködtetésérıl szóló megállapodást. Felhatalmazza elnökét annak
aláírására.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármesterét és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgatóját.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 113/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.; statisztikai szám: 15450494-8411-321-12; képviseli: Székyné dr. Sztrémi
Melinda, polgármester; a továbbiakban: Városi Önkormányzat),
másrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai szám:
15450016-8411-321-12; képviseli: Becsó Zsolt, a Közgyőlés elnöke; a továbbiakban: Megyei
Önkormányzat) között a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet (3100
Salgótarján, Kassai sor 2., a továbbiakban: Könyvtár) mőködtetésének tárgyában, az alábbi
feltételekkel:
1. A Felek megállapodnak, hogy a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) III. rész VI.
fejezete szerinti városi könyvtári feladatot (a továbbiakban: szolgáltatás) 2010-2015. években
a Megyei Önkormányzat látja el az általa alapított és fenntartott Könyvtár keretében, a
Törvény 64. §-ának (4) bekezdése szerinti megállapodás alapján.
2. A Városi Önkormányzat, a tulajdonát képezı a Salgótarján Belterület 1785/5 hrsz-ú
ingatlanon (továbbiakban: Ingatlan) álló épület 4559,5 m2 hasznos alapterületébıl a
megállapodás 1. és 2. sz. mellékleteként csatolt használati megosztási vázrajz szerint 3383,3
m2 területő épületrész ingyenes használatának jogát biztosítja a Megyei Önkormányzat részére
a könyvtári feladatellátás céljából. A Városi Önkormányzat a fennmaradó 1176,2 m2 területő
épületrészt kizárólagosan saját céljaira használja és viseli az ezzel kapcsolatos fenntartási és
közüzemi költségeket. Azon közüzemi szolgáltatások esetében, ahol az egyes épületrészekhez
kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások mennyisége közvetlenül nem állapítható meg, a
közüzemi költségeket (díjakat) a megállapodó felek az általuk használt alapterületek
arányában viselik.
3. A Városi Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlan terhére a Megyei Önkormányzat,
mint jogosult javára, a csatolt használati megosztási vázrajz alapján 3383,3 m2 mértékben az
ingatlan használatának joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A megállapodó
felek meghatalmazzák dr. Horváth Zoltán jogtanácsost (jogtanácsosi igazolvány száma: No.
07124), hogy a bejegyzés ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
4. A Könyvtár önállóan mőködı közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, amely
minden elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír. Pénzügyi-gazdasági feladatait a
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján, Múzeum tér 2.), mint önállóan mőködı és
gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Bevételi és kiadási elıirányzata a Megyei
Önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre.
5. a) A Városi Önkormányzat a városi feladatok ellátására a Könyvtár mőködtetéséhez a 2010.
évben 35.000.000.- Ft, azaz harmincöt millió forint támogatást nyújt. A támogatás
mértéke 2011-tıl minden évben a KSH által a megelızı 2. évre közölt, ténylegesen
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teljesült infláció mértékével azonos arányban változik, azonban a támogatás ilyen módon
megnövelt teljes összege sem haladhatja meg évente a Megyei Önkormányzat által a
Könyvtár mőködéséhez nyújtott támogatás 46%-át.
b) A Városi Önkormányzat a fenti támogatást - tizenkettı egyenlı részletben -, minden hónap
20. napjáig átutalással teljesíti. Késedelmes átutalás esetén a késedelmi idınek megfelelı
jegybanki alapkamattal növelt összeget köteles átutalni.
c) Amennyiben a Városi Önkormányzat a megjelölt határidıben nem utalja át az a) pont
szerint számított díjat, a Megyei Önkormányzat azonnali beszedési megbízás benyújtására
jogosult. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról a Városi Önkormányzat a
szerzıdés aláírásával egyidejőleg kiadja a felhatalmazó nyilatkozatát, mely a szerzıdés 3.
számú mellékletét képezi.
6. A Felek a Megyei Önkormányzat használatában lévı épületrész felújításával, valamint az
egyéb beruházásokkal, a költséghatékonyabb mőködéssel összegfüggı feladatok ellátásához
szükséges pénzügyi forrásokat, illetve az azok pályázati úton történı megszerzéséhez
szükséges önerı jogcímeit, mértékét, külön megállapodás alapján határozzák meg.
7. A Könyvtár a Városi Önkormányzat által nyújtott támogatási összeget a Törvény 55. §-ának
(1) bekezdésében, valamint a 65. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott városi feladatok
ellátására fordítja. A Megyei Önkormányzat az elızı évi támogatási összeg rendeltetésszerő
felhasználásáról minden következı év február 28-ig köteles számadást készíteni. A támogatási
összeg felhasználására, a számadásra, az ellenırzésre, a támogatás utalásának esetleges
felfüggesztésére, a visszafizetési kötelezettségre az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. Amennyiben a Könyvtár mőködése során az intézményi költségvetést jelentısen befolyásoló
körülmények (pl. jogszabályi változások) ezt indokolttá teszik, a felek a megváltozott
feltételekrıl haladéktalanul egyeztetést kezdenek.
9. Jelen megállapodás 2010. január 1. napján lép hatályba és határozott ideig, 2015. december 31.
napjáig hatályos.
Jelen megállapodás idıbeli hatálya a megállapodó felek közös megegyezésével
meghosszabbítható. Amennyiben bármelyik fél a megállapodás idıbeli hatályának
meghosszabbítását 2015. augusztus 31. napjáig írásban kezdeményezi, abban az esetben a
másik fél köteles legkésıbb 2015. október 31. napjáig a kezdeményezés elfogadásáról vagy
elutasításáról írásban nyilatkozni.
10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
A szerzıdés csak a szerzıdı felek közös megegyezésével, írásban, a Polgári Törvénykönyvrıl
szóló 1959. évi IV. törvény elıírásai szerint módosítható.
A megállapodásból, illetıleg a megállapodás megszőnésébıl eredı jogvitákat a megállapodó
felek egyezség útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a
Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
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11. Jelen szerzıdés négy eredeti példányban készült. Felek egy-egy példányt kapnak, további egyegy példányt kap a Könyvtár, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet.
12. A szerzıdés a felek akaratával megegyezı, és azt a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlése 113/2009. (XII. 17.) Kgy. határozatával, Salgótarján Megyei Jogú Város
Közgyőlése …………………........................... határozatával elfogadta.

Salgótarján, 2009. ………………… …

Salgótarján, 2009. ……………. …..

…………………………………..

…………………………………..
Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

Székyné dr. Sztrémi Melinda
Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármestere

Ellenjegyezte:

Salgótarján, 2009. ……………….. …..

Salgótarján, 2009. ……………. …….

…………………………………..

…………………………………..
dr. Kádár Zsombor
Salgótarján Megyei Jogú Város
jegyzıje

dr. Barta László
Nógrád megyei fıjegyzı

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2009. ………….. ….

......................................................
dr. Horváth Zoltán
jogtanácsos
A megállapodásban foglaltakat megismertem és azokat tudomásul vettem:
Salgótarján, 2009. ……………. …..

………………………………..
Molnár Éva
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közmővelıdési Intézet
igazgatója
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3. számú melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás teljesítésére
Alulírott Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.; képviseli:
Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester) megbízza a(z) .....................………………………...........
.................................................................................................................................................................-t
(számlavezetı neve és címe), hogy az alább megjelölt bankszámla terhére az alább megnevezett
Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következıkben foglalt
feltételekkel:
Kötelezett számlatulajdonos
megnevezése:
Felhatalmazással érintett
bankszámlájának pénzforgalmi
jelzıszáma:
Jogosult neve:
Jogosult bankszámlájának
pénzforgalmi jelzıszáma:
Jogosult akkor nyújthat be jelen felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízást,
amennyiben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a …./2009. számú együttmőködési
megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségét az ott megjelölt határidıben Nógrád Megye
Önkormányzata részére nem teljesíti, a támogatás összegét nem utalja át.
A felhatalmazás 2015. december 31-ig érvényes.
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.
Kijelentem, hogy más pénzintézetnél (banknál) nem rendelkezem bankszámlával, és egyúttal
vállalom, hogy a felsorolt bankszámlák megszüntetésérıl, vagy újabb bankszámlák megnyitásáról
haladéktalanul értesítem a Jogosultat.

Kelt: Salgótarján, 2009. .............................. hó ....... nap
...............................................................
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Záradék:
A(z)
…………………………………………………………………………...............................
(számlavezetı neve és címe) kijelenti, hogy a fenti felhatalmazó levelet megismerte, tartalmát,
rendelkezéseit tudomásul vette, nyilvántartásába bevezette, valamint, hogy a felhatalmazó levélnek
megfelelı azonnali beszedési megbízást teljesíti.
Kelt: ………………………., 200.. év ……………………..hó .... nap
………………………..
(pénzintézet)
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE
114/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat által
fenntartott
gyermekvédelmi
intézmények
férıhelyeinek optimalizálása, a felsıpetényi
„Margaréta” Gyermekotthon kiváltásához szükséges
intézkedések elıkészítése

HATÁROZATA

1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja elnökét, hogy a következık szerint tegyen
intézkedéseket a felsıpetényi „Margaréta” Gyermekotthon épületének kiváltása érdekében:
a) gondoskodjon annak felmérésérıl, hogy a Szátoki Gyermekotthon Szátok, Kossuth út 106108. szám alatti épületének un. kollégiumi része – alapterületét, mőszaki adottságait tekintve –
alkalmas-e egy újabb 12 férıhelyes „normál” gyermekotthoni egységi funkcióra, illetve
készüljön kimutatás ezen átalakítás költségvonzatára;
b) mutassa ki – a jelenlegi adott alapterületeket tekintve –, hogy az a) pontban nevesített
épületben mőködı 10-10 férıhelyes gyermekotthoni egységek alkalmasak-e 12 férıhelyes
gyermekotthoni funkcióra, továbbá a Szátok, Kossuth út 70. szám alatti 8-8 férıhelyes
gyermekotthoni egységek alkalmasak-e férıhelybıvítéssel 10-10 férıhelyes gyermekotthoni
funkció ellátására, illetve milyen feltételekkel alkalmasak erre;
c) az a) és b) pontban nevesített információk birtokában – a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés i) pontja szerint –
kérje ki az illetékes gyámhivatal véleményét a gyermekvédelmi intézmények mőködését
érintı fenntartói döntés meghozatala elıtt.
Határidı: 2010. január 30., illetve szöveg szerint
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Felelıs:

2) A testület utasítja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon és a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóit, hogy az utógondozói ellátásban
részesülık státuszának, az ellátás jogcímének felülvizsgálata érdekében tegyék meg a
gyámhivatalok felé a szükséges intézkedéseket. Lehetıség szerint járjanak el abban, hogy a
bentlakásos szociális intézményi ellátásra is jogosult fogyatékossággal élı fiatal felnıttek státusza
ennek megfelelıen kerüljön módosításra.
Határidı: azonnal
Felelıs:
Koós Istvánné, igazgató
Fülöpné Gálik Erika, igazgató

3) A közgyőlés utasítja elnökét, hogy az elızı pontokban jelzett információk birtokában a testület
2010. februári ülésére terjessze be javaslatát a gyermekvédelmi szakmai egységek struktúrájának
és funkciójának módosítására, a felsıpetényi ingatlannak a gyermekvédelmi ellátórendszerbıl
történı kivonására.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs:
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2009. december 17.
Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE
115/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás alapító okiratának módosítása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás alapító okiratának a határozat 1. számú melléklete szerinti módosítását, valamint 2.
számú melléklete szerinti módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
2. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét az alapító okirat módosításának, valamint a módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az aláírására.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 115/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

A NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okirata (továbbiakban: alapító
okirat) az alábbiak szerint módosul:
1.

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazati besorolása: 841211 Oktatás igazgatása
Szakfeladat száma és megnevezése:
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése”

2. Az alapító okirat a következı 11-12. ponttal és címmel egészül ki, ezzel egyidejőleg a
jelenlegi 11.-15. pont jelölése 13.-17. pont-ra változik.
„11.A költségvetési szerv kiegészítı tevékenysége:
Szakfeladat száma és megnevezése:
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
12. A költségvetési szerv kisegítı tevékenysége:
Szakfeladat száma és megnevezése:
829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység”
A kisegítı tevékenységhez kapcsolódó kiadások a költségvetési szerv összes kiadásainak
20 %-át nem haladhatják meg. A kisegítı tevékenység eredményét az alaptevékenység
ellátására köteles fordítani.”
3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
4. Az alapító okirat módosítása 2010. január 1. napján lép hatályba.
Salgótarján, 2009. …......................
__________________________________
Balassagyarmat Város Önkormányzata

________________________________
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

_________________________________
Nógrád Megye Önkormányzata

________________________________
Nógrádsáp Község Önkormányzata

____________________________
Szécsény Város Önkormányzata

60

A 115/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

A NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS
ALAPÍTÓ OKIRATA
(módosításokkal egységes szerkezetben)
1. A költségvetési szerv neve: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
2. A költségvetési szerv székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
3. A költségvetési szerv alapításának idıpontja: 2008. június 1.
4. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkezı helyi
önkormányzati költségvetési szerv
5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggı önkormányzati
feladatok végrehajtása
6. Alapítók neve és székhelye:
Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.
Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Nógrádsáp Község Önkormányzata, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Szécsény Város Önkormányzata, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
7. A költségvetési szerv irányító szerve: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
Társulási Tanácsa. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
8. A költségvetési szerv mőködési köre: A társulásban résztvevı önkormányzatok
közigazgatási területe
9. A költségvetési szerv besorolása:
a) a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
b) a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Szakágazati besorolása: 841211 Oktatás igazgatása
Szakfeladat száma és megnevezése:
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
11. A költségvetési szerv kiegészítı tevékenysége:
Szakfeladat száma és megnevezése:
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
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12. A költségvetési szerv kisegítı tevékenysége:
Szakfeladat száma és megnevezése:
829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység
A kisegítı tevékenységhez kapcsolódó kiadások a költségvetési szerv összes kiadásainak
20 %-át nem haladhatják meg. A kisegítı tevékenység eredményét az alaptevékenység
ellátására köteles fordítani.
13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
Szakfeladat száma és megnevezése:
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadás
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó kiadásai költségvetési
szerv összes kiadásainak 30 %-át nem haladhatja meg. A vállalkozás eredményét az
alaptevékenység ellátására köteles fordítani.
14. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: A társulás elnökét a Társulási
Tanács 4 évre, az önkormányzati képviselık választását követı 3 hónapon belül választja
meg
15. A feladatellátást szolgáló vagyon: Éves kötelezı helyi befizetések, pályázati forrás,
átvett pénzeszközök, ingó vagyontárgyak, immateriális javak
16. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény és a Társulási megállapodás alapján.
17. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Az Alapító okirat 2008. december 1. napjától hatályos.
Az alapító okirat a
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 300/2008. (XI.26.) sz.
határozatával,
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 126/2008. (XI.27.) Kgy. sz. határozatával,
Nógrádsáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 79/2008. (XI.14.) sz.
határozatával, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 203/2008. (XI.25.) Öh. sz.
határozatával, Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 209/2008. (XI.25.) sz.
határozatával elfogadott,
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 140/2009. (V.27) sz.
határozatával,………./2009. ( )sz. határozatával, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
36/2009. (V. 28.) Kgy. sz. határozatával, 115/2009. (XII. 17.) Kgy. sz. határozatával,
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Nógrádsáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 34/2009. (V. 21.) sz.
határozatával, ,………./2009. (
) sz. határozatával, Salgótarján Megyei Jogú Város
Közgyőlése 102/2009. (V. 26.) Öh. sz. határozatával, ,………./2009. (
) Öh. sz.
határozatával, Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 58/2009. (V. 26.) sz.
határozatával, …./2009. ( ) sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, 2010.
január 1. napjától hatályos szövege.

Salgótarján, 2009. …......................

__________________________________
Balassagyarmat Város Önkormányzata

________________________________
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

_________________________________
Nógrád Megye Önkormányzata

________________________________
Nógrádsáp Község Önkormányzata

____________________________
Szécsény Város Önkormányzata
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116/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: a közgyőlés hivatala részére 2009 évre
meghatározott teljesítmények alapját képezı
célok megvalósulása, valamint a közgyőlés
hivatalának köztisztviselıire vonatkozó 2010.
évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául
szolgáló célok meghatározása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a hivatal köztisztviselıire vonatkozó 2009.
évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok megvalósulásának értékelésérıl szóló
beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a számára meghatározott feladatokat jó
színvonalon látta el. A testület a 2009. évre meghatározott teljesítménykövetelményeket
végrehajtottnak tekinti.
A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a
2010. évi munkavégzés során vegye figyelembe.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Barta László megyei fıjegyzı
2. A közgyőlés tudomásul veszi a megyei fıjegyzı 2009. évi teljesítménykövetelményeinek
végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Utasítja elnökét, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 2010. évi
munkavégzés során vegye figyelembe.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közgyőlés hivatalának köztisztviselıire
vonatkozó 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat a következık
szerint határozza meg:
Átfogó célok
a) A közgyőlés és bizottságai mőködése során a törvényesség, eredményesség és
hatékonyság biztosítása; a lehetı legkomplexebb és a szakmailag legmagasabb színvonalú
döntéshozatal garantálása.
b) A közgyőlés rendeleteinek és határozatainak határidıben történı, maradéktalan
végrehajtása;
c) A közgyőlés 2010. évi üléstervében foglalt testületi ülések elıkészítése;
d) A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata;
e) Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítése azzal, hogy
végrehajtása során legfontosabb feladat a pénzügyi-likviditás biztosítása, az önkormányzat
fizetıképességének megtartása, a kötelezı, közvetlen ellátottakat érintı feladatok ellátása.
Egyidejőleg folyamatosan törekedni kell a hiány csökkentésére.
f) A 2006-2010. évekre vonatkozó gazdasági programban megfogalmazottak végrehajtására
törekvés;
g) Az intézmények hatékonyabb mőködését célzó racionalizálási folyamat tovább folytatása,
keresve a lehetıséget a párhuzamosságok megszüntetésére.
h) Az intézményvezetıkkel való kapcsolattartás, intézményvezetıi értekezletek szervezése
negyedévenként, az egyes intézmények kezdeményezéseinek támogatása.
i) A társadalmi és civil kapcsolatok erısítése.
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j) A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az egészségügyi szakellátást érintıen a
megyei fekvı-és járóbeteg ellátás struktúrájának átalakításában való szükség szerinti
közremőködés;
k) A 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása érdekében
a pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, azokon az önkormányzat részvételének
lehetıség szerinti növelése és ezáltal a pénzügyi források bıvítése;
l) A hivatal minıségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás
struktúrájának további „finomítása” a kötelezı feladatok ellátásának még hatékonyabbá
tétele érdekében;
m) A köztisztviselık szakmai felkészültségének, idegennyelv-ismereteinek további javítása,
továbbképzésük feltételeinek biztosítása.
Ágazati célok
Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés
a. Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a félévi, valamint az éves
beszámolók elıkészítése a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen.
b. Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az
intézményi számviteli feladatok végrehajtásának szakmai segítése.
c. Az önkormányzati gazdálkodás szervezeti struktúrájának, mőködési rendszerének
továbbfejlesztése, keresve a lehetıséget a költségtakarékosabb, koncentráltabb feladatellátásra.
Az önkormányzat testületeinek mőködése, államigazgatási feladatok
a. A közgyőlés és a bizottságok munkájának összehangolása.
b. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat szükségszerő felülvizsgálata, aktualizálása.
c. Az elıterjesztések törvényes, pontos és színvonalas elıkészítése, a rendeletek,
határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az
idıszerőség biztosítása.
d. A testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.
e. A 2010. évi parlamenti és önkormányzati választásokkal kapcsolatos eljárások
elıkészítése, szervezése, lebonyolítása.
f. A társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása, a civil stratégia
végrehajtásából adódó feladatok ellátása.
Egészségügy
a. Közremőködés az egészségügyi ellátórendszer (ezen belül a Szent Lázár Megyei
Kórház) mőködıképességének megırzésében, struktúrájának a lakossági
szükségletekhez való igazításában.
b. Szakmai kontroll gyakorlása a súlyponti kórház szervezeti kereteinek és mőködési
rendjének meghatározásában.
c. Szükség szerint javaslatok elıkészítése az egészségpolitikai fejlesztéseket-, az
együttmőködést segítı megyei, regionális és interregionális szintő fenntartói
döntésekhez, valamint közremőködés azok végrehajtásában.
Gyermekvédelem:
a. A pályázati kiírások függvényében a megyei feladatellátást segítı szakmai pályázatok
elıkészítése, benyújtása, az elnyert támogatások elıírásoknak megfelelı felhasználását
követıen a támogatások határidın belüli elszámolása.
b. A gyermekvédelmi intézmények struktúrájának, a rendelkezésre álló férıhelyek,
illetve azok specializációjának monitorozása, szükség szerint javaslatok kidolgozása, a
rendelkezésre álló intézményi kapacitásoknak a valós szükségletekhez történı
igazítására.
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Szociálpolitika
a. A megyei fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények szakmai felügyelete,
munkájuk bizottsági értékelésének elıkészítése, a szolgáltatás-tervezési koncepció
hatályosulásának kontrollja.
b. A szociális szolgáltatások fejlesztésének megyei szintő összehangolása.
c. Az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges fenntartói döntések
elıkészítése, közremőködés a személyi térítési díjak megállapításában.
d. Az Idısügyi Tanács tevékenységének segítése.
e. A megyei feladatellátást segítı szakmai pályázatok elıkészítése, benyújtása,
lebonyolítása, elszámolása.
Oktatás
a. A megyei feladatellátást segítı szakmai, támogatási pályázatok elıkészítése,
benyújtása.
b. Oktatási célú fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak segítése.
c. A „NÓGRÁDKOMP – oktatási innováció” címő pályázati program teljesítése.
d. A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények mőködési
engedélyeinek kiadása, a fenntartói tevékenység ellenırzése.
Közgyőjtemények
a. A kiemelt múzeumi programok (határon átnyúló projektek, munkásélet-történeti
állandó kiállítás, balassagyarmati irodalomtörténeti kiállítóhely kialakítása) sikeres
megvalósításában történı közremőködés, pályázati koordináció.
b. Együttmőködés a települési önkormányzatokkal a közgyőjtemények mőködési
feltételeinek javításában.
c. A könyvtári informatikai fejlesztési program szükséges mértékő szakmai támogatása a
megye városaival, intézményeivel
Nemzeti és etnikai kisebbségek
a. A területi kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése.
b. Együttmőködés a kisebbségi tervek, programok megvalósításában.
Ifjúság
a. Együttmőködés az Ifjúsági Tanáccsal a megye ifjúsági feladatainak ellátása
érdekében.
b. Az Ifjúsági Cselekvési Programban foglalt feladatok megvalósítása.
Sport
a. Együttmőködés a Nógrádi Sportági Szakszövetséggel a megyei testnevelési és
sportszervezési tevékenységek ellátása érdekében.
b. A megyei feladatellátást segítı szakmai pályázatok elıkészítése, benyújtása.
Nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom
a. A fennálló nemzetközi kapcsolatok szinten tartása, erısítése.
b. További – határon átnyúló – programok megtervezése, a programokhoz szükséges
pályázati források felkutatása.
c. A turisztikai feladatok ellátása során a megyei TDM szervezet bevonása,
tevékenységének beindítása, kiszélesítése.
Területfejlesztés, környezetvédelem
a. Együttmőködés és kapcsolattartás a megye településeivel, többcélú kistérségei
társulásaival.
b. Nemzeti és uniós források elnyerésére pályázatok elıkészítése, benyújtása és
menedzselése, támogatások lehívása.
c. A szlovák-magyar határmenti együttmőködés fejlesztése, a területfejlesztési
kapcsolatok szorosabbá főzése, közös fejlesztések lebonyolítása.
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d. Az
önkormányzati
beruházások,
felújítások
elıkészítése,
végrehajtásuk
szakszerőségének biztosítása.
e. Településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi pályázatok gondozása.
Informatika
a. Választások, esetleges népszavazások informatikai lebonyolítása, informatikai
szolgáltatás, adatszolgáltatási feladatok biztosítása.
b. Közremőködik az önkormányzat honlapjának fejlesztésében, mőködtetésében,
karbantartásában.
c. A gazdasági integrációban részt vevı intézmények informatikai rendszerének
felügyelete, mőködtetése.
d. A hivatal elektronikus adatbázisainak fejlesztése, bıvítése.
e. Az elektronikus ügyintézés feltételeinek folyamatos kialakítása, bıvítése.
f. Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének mind szélesebb körben –
elektronikusan – történı megfelelés
PR-tevékenység
a. Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett szolgáltatókkal, vállalkozókkal.
b. Az önkormányzat WEB-lapjának rendszeres aktualizálása.
Ellenırzés
a. A belsı ellenırzést meghatározó jogszabályok változásainak folyamatos átvezetése, a
magyar államháztartási belsı ellenırzési standardok beépítése a helyi szabályozásba.
b. Az ellenırzések során tett javaslatokkal az irányított költségvetési szervek
tevékenységének minden területén a FEUVE rendszer eredményességének,
gazdaságosságának javítása.
c. Teljesítmény-ellenırzések lefolytatásával a fenntartó súlyos költségvetési helyzetében
elıirányzott takarékossági intézkedések betartásának értékelése.
d. Az önkormányzati szintő belsı ellenırzési rendszer hatékonyságának javítása a
hivatal és az intézményi belsı ellenırzés együttmőködésének fejlesztése által.
4. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy a 3. pontban megfogalmazott célok
figyelembevételével
a
hivatal
köztisztviselıinek
személyre
szóló
teljesítménykövetelményeit állapítsa meg.
Határidı: 2010. január 31.
Felelıs: dr. Barta László fıjegyzı
5. A közgyőlés utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy 2010. decemberében számoljon be a
határozatban rögzített célok megvalósulásáról.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László fıjegyzı
Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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117/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatánál
végzendı könyvvizsgálói tevékenység pályázati
kiírása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzatnál végzendı könyvvizsgálói
tevékenység ellátására a következı pályázatot írja ki.
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot hirdet az önkormányzatnál végzendı állandó
könyvvizsgálói feladatok ellátására.
A megbízás idıtartama: 2010. július 1. – 2014. június 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 22. 16°° óra
I. 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, e mellett költségvetési
minısítésüket.
•

A pályázathoz csatolni kell
természetes személy esetén:
= szakmai önéletrajzot,
= szakképesítést igazoló oklevelek közjegyzı által hitelesített másolatait,
= költségvetési minısítést igazoló dokumentum egyszerő másolatát,
= 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt,
= vállalkozói igazolvány másolatát, vagy az egyéni vállalkozásba vételt igazoló
dokumentum másolatát,
= öt éven belül a költségvetési szerveknél végzett könyvvizsgálatokról
referenciajegyzéket,
= vállalási díj havi, illetve éves nettó, bruttó összegét (a pályázat kiírójának elvárása,
hogy a vállalási díj havi összege a megbízás idıtartama alatt ne változzon),
= szerzıdés-tervezetet,
= a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/B § (2) bekezdése
szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
= Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolást a kamarai nyilvántartásba
vételrıl,
= nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatok pályázati
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul,
= nyilatkozatot arról, hogy a személyét érintı napirend testületek nyílt, vagy zárt
ülésein történı tárgyalásához hozzájárul.
jogi személy esetén:
= cégbírósági bejegyzés hitelesített másolatát,
= a szervezeten belül az önkormányzat vizsgálatánál közremőködı,
könyvvizsgálattal megbízott személy(ek) szakképesítéseit igazoló okleveleinek
közjegyzı által hitelesített másolatait, költségvetési minısítését 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, nyilatkozatot arról, hogy a
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pályázati anyagban foglalt személyi adatok pályázati eljárással összefüggı
kezeléséhez hozzájárul,
a cég referenciajegyzékét, kiemelve az önkormányzatoknál végzett öt éven belüli
könyvvizsgálói tevékenységeket,
vállalási díj havi, illetve éves nettó, bruttó összegét (a pályázat kiírójának elvárása,
hogy a vállalási díj havi összege a megbízás idıtartama alatt ne változzon),
szerzıdés-tervezetet,
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiállított igazolást a kamarai nyilvántartásba
vételrıl,
a képviseletre jogosult nyilatkozata arról, hogy a szervezetet érintı napirend
testületek nyílt, vagy zárt ülésein történı tárgyalásához hozzájárul.

II. A pályázatok bontása: a pályázatok felbontására a pályázati leadási határidı lejártát követı öt
munkanapon belül, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala hivatalos helyiségében
kerül sor. A bontási eljáráson kizárólag a pályázat kiírójának képviselıje vehet részt.
III. A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követıen a kiíró képviselıi szükség szerint
tárgyalnak a pályázókkal, majd ezután a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményezi a beérkezı
pályázatokat. A nyertes pályázóról a közgyőlés dönt.
IV. Egyéb információk:
•

A pályázatokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnökéhez kell benyújtani 2
példányban „Pályázat önkormányzat könyvvizsgálatára” megjelöléssel. Cím: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.

•

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a fenti címen írásban, vagy a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Pénzügyi, Gazdasági Fıosztályán a (32)
620-295 telefonszámon Telek Nándorné fıosztályvezetıtıl kérhetı.

•

A pályázathoz elıírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetıség.

•

A pályázat elbírálásának legkorábbi határideje: a közgyőlés 2010. áprilisi ülése.

•

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

2. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás Nógrád Megye
Önkormányzatának Közlönyében, valamint az önkormányzat honlapján való megjelentetésérıl.
Határidı: 2010. január 5.
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı

3. A közgyőlés felkéri a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot, hogy véleményezze a beérkezı
pályázatokat. A pályázatok elbírálása során a vállalási díj mértéke önmagában nem meghatározó
szempont, a Bizottság javaslatát valamennyi szempont együttes mérlegelésével tegye meg. A
közgyőlés utasítja elnökét, hogy a Bizottság véleményét megismerve legkorábban az áprilisi ülésre
tegyen javaslatot a könyvvizsgáló személyére.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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118/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy:

a Nógrád Megyei
Közgyőlésének 2010. évi ülésterve

Önkormányzat

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. évre szóló üléstervét a melléklet szerint
állapítja meg. A testület felkéri a bizottságok elnökeit és a tanácsnokokat, hogy a jövı évre szóló
munkatervük összeállításánál a közgyőlés üléstervét vegyék figyelembe.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: a bizottságok elnökei,
tanácsnokok
2. A közgyőlés utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel,
szükség szerint tegyenek javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplı, elıre nem
tervezhetı, döntést igénylı javaslatokat terjesszék a testület elé.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László megyei fıjegyzı
3. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy az üléstervet az elıterjesztésért felelısök részére küldje
meg.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: dr. Barta László megyei fıjegyzı

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 118/2009. (XII.17.) Kgy. határozat melléklete

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
2010. évi ülésterve

A közgyőlés minden munkaülésén megtárgyalja:
Elsı napirendi pontként az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés
között történt fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés
ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról szóló
jelentést.

A közgyőlés - az üléstervben ütemezetteken túl - szükség szerint megtárgyalja:
− Költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket
− Vagyoni kérdéseket
− Alapító okiratok módosítását
− Rendeletek felülvizsgálatát, módosítását
− Az Állami Számvevıszék és a Magyar Államkincstár által végzett ellenırzés(ek)
tapasztalatairól készített tájékoztatót
− A Budapesti Gazdasági Fıiskola Salgótarjáni Intézetét érintı kérdéseket
− A megyei önkormányzat tulajdonában lévı víziközmő-rendszerek mőködésével
kapcsolatban esetleg szükségessé váló változásokat
− A

Nógrád

Megyei

Szakképzés-szervezési

Társulással

kapcsolatos

döntések

meghozatalát
− Önkormányzati hatósági ügyekben a fellebbezéseket
− Önkormányzati feladatok költségcsökkentését eredményezı, szervezeti struktúrát
érintı javaslatokat
− A Szent Lázár Megyei Kórház, indokolt esetben más intézmények pénzügyi-gazdasági
helyzetérıl szóló beszámolókat, tájékoztatókat
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Törvényességire leadás: január 6. (szerda)
Postázás: január 14. (csütörtök)
Bizottsági ülés idıpontja: január 19.(kedd)
Elnöki jelentés postázása: január 21. (csüt.)
Január 28.
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésére
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
3. Tájékoztató a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával,
valamint Bátonyterenye Város Önkormányzatával a bátonyterenyei alapfokú
mővészetoktatási feladatok átadás-átvételérıl folytatott tárgyalások eredményérıl
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László megyei fıjegyzı
Az elıterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság
4. Javaslat a kinevezett és megbízott intézmény vezetık prémiumfeladatainak
meghatározására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság, ügyrendi és jogi
bizottság, oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság

Törvényességire leadás: február 3. (szerda)
Postázás: február 11. (csütörtök)
Bizottsági ülés idıpontja: február 16. (kedd)
Elnöki jelentés postázása: február 18. (csüt.)
Február 25.
2. Javaslat a Területi Választási Bizottság és az országgyőlési egyéni választókerületi
választási bizottságok tagjainak megválasztására
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı
Az elıterjesztést megtárgyalja: ügyrendi és jogi bizottság
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének VII. számú
módosítására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben
fizetendı intézményi térítési díjak megállapítására
Elıterjesztı: Sisák Imre, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság, ügyrendi és jogi
bizottság, költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság
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5. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság, ügyrendi és jogi
bizottság
6. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V.1.) Kgy.
rendelet módosítására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság, ügyrendi és jogi
bizottság
7. Jelentés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı víziközmő-rendszerek mőködési
tapasztalatairól, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról
Elıterjesztı: Barna János, a közgyőlés alelnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság
8. Jelentés a címzett támogatással megvalósult 150 férıhelyes idısek otthona beruházás
lezárásáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság, költségvetési,
gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, közbeszerzési bíráló bizottság
9. Tájékoztató a 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról, javaslat a
2010. évi cselekvési programra
Elıterjesztı: Velenczei Norbert, ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka
Az elıterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság, valamint a
költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság
10. Beszámoló a 2009. évi nemzetközi kapcsolatok célkitőzéseinek megvalósításáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága,
valamint a költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság
11. Beszámoló Nógrád megye középtávú (2004–2009) sportfejlesztési koncepciója
végrehajtásáról, javaslat 2010-2015. sportfejlesztési koncepcióra
Elıterjesztı: Kolosi Tibor, sporttanácsnok
Az elıterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság, oktatási, kulturális és
egyházügyi bizottság, idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága

Március ….(ünnepi közgyőlés)
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Törvényességire leadás: április 7. (szerda)
Postázás: április 15. (csütörtök)
Bizottsági ülés idıpontja: április 20. (kedd)
Elnöki jelentés postázása: április 22. (csüt.)
Április 29.
2. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendı könyvvizsgálói tevékenység
ellátására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság,
pénzügyi ellenırzı bizottság
4. Javaslat a Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság
5. Beszámoló a Nógrád megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Bratinkáné Magyar Éva, a kuratórium elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság
6. Beszámoló a 2009. évben végzett ellenırzések tapasztalatairól
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı
Az elıterjesztést megtárgyalja: pénzügyi ellenırzı bizottság
7. Beszámoló a 2009. évi kommunikációs stratégiai tevékenységrıl, az önkormányzat
tájékoztatási feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság,
idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága
8. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója
az átadott támogatások felhasználásáról
Elıterjesztı: Bögös Tamás, a kuratórium elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság
9. Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója
az átadott támogatások felhasználásáról
Elıterjesztı: Lenkey Gábor, a kuratórium elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság

74

Törvényességire leadás: május 5. (szerda)
Postázás: május 13. (csütörtök)
Bizottsági ülés idıpontja: május 18. (kedd)
Elnöki jelentés postázása: május 20. (csüt.)
Május 27.
2. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetérıl, javaslat a
további feladatokra
Elıterjesztı: Dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató
Az elıterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság, költségvetési,
gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, valamint a pénzügyi ellenırzı bizottság

Közmeghallgatás
− Tájékoztató a mentıszolgálat/betegszállítás Nógrád megyei helyzetérıl
Elıterjesztı: a mentıszolgálat vezetıje
− Tájékoztató a Magyar Olimpiai Bizottság Nógrád megyei képviselıjének 2009. évben
végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı: a MOB Nógrád megyei képviselıje
− Tájékoztató a Nógrád megyei diáksport helyzetérıl
Elıterjesztı: Nógrád Megyei Diáksport Tanács elnöke
− Tájékoztató a Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ tevékenységérıl,
kiemelten a foglalkoztatás elısegítésérıl, a munkanélküliség csökkentésének
lehetıségeirıl Nógrád megyében
Elıterjesztı: a Munkaügyi Központ vezetıje
− Tájékoztató a Nógrád Megyei
tevékenységérıl
Elıterjesztı: ügyvezetı igazgató

Regionális

Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány

− Az ITD Hungary képviselıjének tájékoztatója a megyei iroda mőködésérıl
Elıterjesztı: az iroda vezetıje
− Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, a Nógrád megyei ÁNTSZ
mőködésérıl
Elıterjesztı: megyei tisztifıorvos
− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányságnak
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı: megyei rendırfıkapitány
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a

közbiztonság

Törvényességire leadás: június 2. (szerda)
Postázás: június 10. (csütörtök)
Bizottsági ülés idıpontja: június 15. (kedd)
Elnöki jelentés postázása: június 17. (csüt.)
Június 24.
2. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Hivatalának 2006-2010.
években végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
3. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2006-2010. évi ciklusban
végzett tevékenységérıl
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı
Intézmények vezetıi
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
4. Beszámoló a megyei önkormányzat közgyőlésének bizottságai és tanácsnokai 2006 –
2010. években végzett tevékenységérıl
Elıterjesztık: a bizottságok elnökei, illetve a tanácsnokok
Az elıterjesztést megtárgyalják: az érintett bizottságok
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatainak felülvizsgálatára
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı
Az elıterjesztést megtárgyalja: ügyrendi és jogi bizottság, az érintett szakbizottságok
Zárt ülés keretében:
6. Javaslat a megyei közgyőlés által alapított kitüntetı cím és díjak adományozására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

Augusztus …( ünnepi közgyőlés)

Törvényességire leadás: augusztus 11. (szerda)
Postázás: augusztus 18. (szerda)
Bizottsági ülés idıpontja: augusztus 24. (kedd)
Elnöki jelentés postázása: augusztus 26. (csüt.)
Szeptember 2.
2. Beszámoló a 3/2007. (II.13.) Kgy. határozattal elfogadott, a Nógrád Megye
Önkormányzatának 2006 – 2010. évi ciklusra szóló gazdasági programja végrehajtásáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
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3. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésérıl
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
4. Javaslat a Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához való csatlakozásra
Elıterjesztı: Barna János, a közgyőlés alelnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság, valamint a
költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság

Vitanap
A Nógrád megyében élı kisebbségek helyzete beszámolójuk alapján

Október …..(ünnepi közgyőlés)

Október – ALAKULÓ ÜLÉS

1. A Területi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a 2010. évi önkormányzati
választás eredményérıl
2. Közgyőlési tagok eskütétele, megbízólevelek átadása
3. Szavazatszámláló bizottság megválasztása
4. Javaslat a közgyőlés elnökének megválasztására
5. Javaslat a közgyőlési alelnök(ök) megválasztására
6. Javaslat a közgyőlés bizottsági tagjainak megválasztására
7. Javaslat a közgyőlés elnökének javadalmazására
8. Javaslat a közgyőlési alelnök(ök) javadalmazására

Törvényességire leadás: november 3. (szerda)
Postázás: november 11. (csütörtök)
Bizottsági ülés idıpontja: november 16. (kedd)
Elnöki jelentés postázása: november 18. (csüt.)

November 25.
2. Javaslat a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásra vonatkozó rendelet – a
szolgáltatások alkalmazandó díjtételeit tartalmazó mellékletének – módosítására
Elıterjesztı: a közgyőlés alelnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: a szakbizottságok
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3. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási esélyegyenlıségi tervének
2009/2010. évi értékelésérıl
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: szakbizottság(ok)
4. Javaslat az Egyeztetı Bizottság tagjainak megválasztására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

Törvényességire leadás: november 24. (szerda)
Postázás: december 2. (csütörtök)
Bizottsági ülés idıpontja: december 7. (kedd)
Elnöki jelentés postázása: december 9. (csüt.)
December 16.
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójára
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
3. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves
teljesítésérıl
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
4. Javaslat a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények 2011. évi élelmezési
nyersanyagnormáinak megállapítására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: a szakbizottságok
5. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetérıl, javaslat a
további feladatokra
Elıterjesztı: Dr. Bercsényi Lajos fıigazgató
Az elıterjesztést megtárgyalja: a szakbizottságok
6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézményekben fizetendı
gyermekvédelmi ellátások 2011. évi intézményi térítési díjának megállapítására
Elıterjesztı: a szakbizottság elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: a szakbizottságok
7. Beszámoló a közgyőlés hivatala részére 2010. évre meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képezı célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyőlés hivatalának
köztisztviselıire vonatkozó, 2011. évre szóló teljesítmény-követelmények alapjául
szolgáló célok meghatározására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Az elıterjesztést megtárgyalja: a szakbizottság
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8. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. évi üléstervére
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
9. Tájékoztató a kinevezett és megbízott intézmény vezetık részére meghatározott
prémiumfeladatok teljesítésérıl
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: a szakbizottságok
10. Tájékoztató a „Nógrádkomp – oktatási innováció” címő, a kompetenciaalapú oktatás
bevezetésérıl szóló TÁMOP-3.1.4./08/2 pályázat eredményérıl
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: a szakbizottságok

Zárt ülés keretében:
11. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díj adományozására
Elıterjesztı: a közgyőlés elnöke
Az elıterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
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119/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Történeti Múzeum és a
Salgótarjáni
Földalatti
Bányamúzeum
korszerősítésére a „Kiemelt turisztikai termék- és
attrakciók fejlesztésére” kiírt ÉMOP-2009-2.1.1./A
pályázat benyújtása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja a „És nemzetközivé lett a
világ!” címő pályázati összefoglalót. Kinyilvánítja szándékát, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi
Szervezetet támogatja a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztésére” benyújtandó ÉMOP2009-2.1.1./A pályázat kidolgozásában és megvalósításában.
A Közgyőlés, mint fenntartó a beruházáshoz szükséges saját erıhöz maximum bruttó 200.000.000 Ftig kötelezettséget vállal. A saját erı pénzügyi forrásaként a 2008-ban kibocsátott 1,5 milliárd Ft-os
kötvény bevételt jelöli meg.
A Közgyőlés felhatalmazza a múzeumi szervezet igazgatóját a szükséges elızetes egyeztetések
lefolytatására, intézkedések megtételére, a végleges dokumentáció kialakítására irányuló pontosítások
végrehajtására, a szükséges nyilatkozatok aláírására és a pályázat benyújtására.
Határidı: 2010. január 4., illetve értelemszerően
Felelıs: Dr. Szirácsik Éva, a múzeumi szervezet igazgatója

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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120/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: Hollókı Község Önkormányzatával a
„Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók
fejlesztésére” kiírt ÉMOP-2009-2.1.1./A pályázat
közös benyújtása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja a „Próbáljon szerencsét
Hollókın” címő pályázati összefoglalót. Kinyilvánítja szándékát, hogy a támogató szervezet kedvezı
döntése esetén Hollókı Község Önkormányzatával és a szécsényi Palóc Coop Kft-vel együttmőködik
a településen megvalósítandó „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztésére” benyújtandó
ÉMOP-2009-2.1.1./A pályázat kidolgozásában és megvalósításában.
A Közgyőlés felhatalmazza elnökét a projekt javaslat benyújtásához szükséges elızetes egyeztetések
lefolytatására, intézkedések megtételére, a végleges dokumentáció kialakítására irányuló pontosítások
végrehajtására, és a szükséges nyilatkozatok aláírására.
A Közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a beruházáshoz szükséges saját erıhöz Nógrád Megye
Önkormányzata nevében maximum bruttó 170.000.000 Ft-ig kötelezettség vállaló nyilatkozatot
tegyen. A saját erı pénzügyi forrásaként a 2008-ban kibocsátott 1,5 milliárd Ft-os kötvény bevételt
megjelölve utasítja elnökét a pályázat benyújtására.
Határidı: 2010. január 4., illetve értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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121/2009. (XII. 17.) Kgy.

Tárgy: Pályázati saját erı biztosításáról ÉMOP
3.1.2/A-2008-0031 jelő pályázathoz

HATÁROZATA
1.

A Mátra Nyugati Kapuja Pásztó konzorcium tagjaként Nógrád Megye Önkormányzatának
Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) nyilatkozik a „Pásztó Kistérségi Központ
Rehabilitációja” címő, az Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett
„Funkcióbıvítı településrehabilitáció” ÉMOP-2007-3.1.2/A/2F-2f kódszámú pályázathoz, hogy a
pályázat megvalósításához Nógrád Megye Önkormányzata intézmény fenntartóként az önerı felét
legfeljebb 4.970 e Ft saját erıt biztosít a 37/2008. (IV. 24.) Kgy. határozat 11. pontja alapján, az
alábbi projektelemenkénti megosztással:
6. Mőemlék kolostor együttes megújítása (mőemlék tömb),
8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostorkert (mőemlék tömb),
24. A Zeneiskola épületének megújítása,
25. A kéttannyelvő gimnázium épületének megújítása”
Beruházások összesen:

900 eFt
150 eFt
1.500 eFt
1.875 eFt
4 425 eFt

A fennmaradó összeg terhére a konzorciumi tagok között a beruházás arányában megosztott egyéb
költségekhez hozzájárul.
Az Önkormányzat a szükséges sajáterıt Pásztó Város Önkormányzatának a teljesítésigazolással
ellátott számlamásolatok alapján, a pályázati összegek lehívásával egyidejőleg adja át, aki a fenti
projektelemek beruházásához és az egyéb költségekhez szükséges önerı másik felét is biztosítja.
2. A Közgyőlés utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy a döntésrıl tájékoztassa Pásztó Város
polgármesterét.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László megyei fıjegyzı

Salgótarján, 2009. december 17.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

82

ÉVES ELLENİRZÉSI TERV
2010.
A tervezett rendszerellenırzésekben az Önkormányzati Belsı Ellenırzési Csoport tagjain túl
részt vesznek az Önkormányzati, Jogi és Humánszolgáltatási, valamint a Pénzügyi, Gazdasági
Fıosztály szakemberei. Az informatikai rendszerek és a közbeszerzések vizsgálatát az érintett
fıosztályok szakemberei végzik, itt a belsı ellenırök koordinációs feladatot látnak el.
A vizsgálati módszerek megválasztását az adott ellenırzés típusa és kijelölt intézmény
sajátosságai határozzák meg.
Az ellenırzési létszámra kiterjedı ellenırzési idıkapacitás az 1. sz. táblázatban került
levezetésre. A vizsgálatok tervezése a 2. sz. táblázatban bemutatott kockázatelemzésen alapul.
A 3. sz. táblázat szemlélteti az ellenırzések számának és kapacitásigényének megoszlását
típusonként és intézményenként.
I. Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben tervezett felügyeleti ellenırzések
A) Rendszerellenırzések
Tárgya: a kijelölt ellenırzési idıszak alatt az intézmény komplex mőködése, illetve az
utóellenırzések során az elızı vizsgálat során vállalt intézkedések teljesítése
Célja: az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és kontrollrendszer
átfogó ellenırzése, melynek keretében a szabályszerőség, szabályozottság, gazdaságosság,
hatékonyság és eredményesség kerül megítélésre
Intézmény neve

Ellenırzött idıszak

Tervezett idıpont

1.

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és
Szakszolgálati Intézet (Salgótarján)

2002.07.01- 2009.12.31.

január

2.

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)

2005.10.31- 2010.08.31.

szeptember

Utóellenırzések
3.

Baglyaskı Idısek Otthona (Salgótarján)

2009.01.01.- 2010. 05.30.

június

4.

Nógrád Megye Önk. Ellátó Szervezete (Salgótarján)

2009. 05.30.- 2010.10.31.

november

B) Szabályszerőségi ellenırzések
a) Tárgya: a 2009. évre igényelt normatív állami támogatások elszámolása a kijelölt
intézményeknél
Célja: a normatív állami támogatások elszámolásának vizsgálata a jogszabályok
betartására irányulóan
Tervezett idıpontja: február
Ellenırizendı idıszak: 2009.
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Intézmény neve
1.

Baglyaskı Idısek Otthona (Salgótarján)

2.

Reménysugár Otthon (Balassagyarmat)

3.

Nógrád Megyei Egységes Gyógyped., Módszertani Int. és Gyermekotthon (Pásztó)

4.

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)

b) Tárgya: a közbeszerzési törvény betartása
Célja: a közbeszerzési eljárások szabályozottságának, a tervezés és a lebonyolítás
gyakorlatának értékelése
Tervezett idıpontja: negyedévente
Ellenırizendı idıszak: 2008 – 2010.
Intézmény neve
1. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)
2. Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye)
3. Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján)

C) Teljesítményellenırzés
a) Tárgya: a Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) mőködési területein bevezetett,
stabilizációt szolgáló egyes intézkedések
Célja: a kórház pénzügyi, gazdasági helyzetének megerısítésére irányuló rendelkezések,
kiadáscsökkentı intézkedések teljesítésének értékelése
Tervezett idıpontja: április
Ellenırizendı idıszak: 2009-2010. év
b) Tárgya: Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott öt intézménynél a 2009-2010.
évi költségvetés teljesítéséhez kapcsolódó, 2009. március 20-ig összeállított „intézkedési
csomag”
Célja: az intézményeknél a racionalizálási vállalások végrehajtásának kontrollja
Tervezett idıpontja: március
Ellenırizendı idıszak: 2009-2010. év
Intézmény neve
1. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)
2. Ezüstfenyı Idısek Otthona (Bátonyterenye)
3. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium (Szécsény)
4. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (Balassagyarmat)
5. Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)
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D) Informatikai ellenırzések
Tárgya: az informatikai rendszerek mőködése
Célja: az informatikai rendszerek kiépítettsége, azok hatékonysága, a tárolt adatok
biztonságának és védettségének kontrollja
Tervezett idıpontja: negyedév
Ellenırizendı idıszak: 2009-2010.
Intézmény neve
1.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)

2.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet (Salgótarján)

II) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatalában tervezett belsı
ellenırzések

1.

2.

3.

Tárgya

Célja

A Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlése képviselıinek, és a bizottságok
nem képviselı tagjainak juttatása

A képviselık és a bizottsági tagok
számára kifizetett juttatások
szabályszerő elszámolásának
vizsgálata
A céljelleggel nyújtott
támogatások felhasználásának
szabályszerősége
A kisebbségi területi
önkormányzatok mőködése
hatékonyságának vizsgálata

Az önkormányzat költségvetésébıl
céljelleggel juttatott támogatások
A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat mőködése során kialakított
és alkalmazott eljárásrendek

Tervezett
idıpont

Ellenırzött
idıszak

február

2006-2010.

május

2009-2010.

július

2007-2010

Az intézmények számára az ellenırzés éves idıbeli ütemezésében a 4. sz. táblázat segít.
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1. sz. táblázat

A 2010. évi ellenırzési tervhez
idıkapacitás meghatározása
A rendelkezésre álló ellenıri létszám (ÖNBECS): 3 fı
1. sz. ellenır

2. sz. ellenır

3. sz. ellenır

Naptári napok száma
– ebbıl hétvégék
fizetett ünnepek

365 nap
104 nap
7 nap

365 nap
104 nap
7 nap

365 nap
104 nap
7 nap

Munkanapok száma
– ebbıl szabadság
betegség, egyéb

254 nap
34 nap
5 nap

254 nap
41 nap
5 nap

254 nap
38 nap
5 nap

Egyéb tevékenység idıigénye
– ebbıl kötelezı továbbképzés ÁBPE I.*
SALDO továbbképzés
OKJ-s közbeszerzési referens képzés
ktgvet-i konz., intéz.v.ért.
beszámolás, tervezés
kézikönyv akt., nyilvánt., jogszab.vált.
PEB referensi feladatok

215 nap
5 nap
2 nap
33 nap
4 nap
10 nap
5 nap
20 nap

208 nap
5 nap
2 nap
4 nap
5 nap
5 nap
-

211 nap
5 nap
4 nap
4 nap
5 nap
5 nap
-

Ellenırzésekre fordítható napok száma:

136 nap

187 nap

188 nap

Ellenırzésekre fordítható összes idı:

511 nap

Soron kívüli ellenırzésekre tartalék idı (20 %):

102 nap

Ellenırzések tervezésére fordítható idı:

409 nap

*a költségvetési szervnél belsı ellenırzési tevékenységet végzık nyilvántartásáról és kötelezı szakmai
továbbképzésérıl megjelent 18/2009. (X.6.) PM rendelet a kihirdetését követı 45. napon lép hatályba
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2. sz. táblázat

Kockázatelemzés a 2010. évi ellenırzési tervhez

A

Intézmény neve/székhelye

A rendszer
összetettsége

Sorszám

B

Kockázati
eredmények

C

Az elmúlt
Elızı rendszerhárom év ellellenırzés óta
einek
eltelt idı
minısítése

Súlyozások
összege

Kockázati
besorolás

51
32
23
27
31
12
35
27
32
27
35
23
23
28
37
46
35
17
23

M
K
K**
K
K
A
K
K
K
K
K
K
K
K
M*
M
K
A
K**

Súlyszámok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye
Baglyaskı Idısek Otthona Salgótarján
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
Reménysugár Otthon Balassagyarmat
Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
Nógrád Megyei Egységes Gyógyped., Módszertani Int. és Gyermeko. Pásztó
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
Borbély L.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény
Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
Nógrád M-i Pedagógiai-, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Intézet Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján
*az intézménynél 2009-re tervezett ellenırzés 2010-re prolongálódott
** a 2009. évi rendszerellenırzés során tapasztaltak utóvizsgálatot indokoltak

3

5

4

3
3
2
3
1
1
2
3
3
3
1
2
2
3
1
3
1
1
2

6
3
1
2
4
1
5
2
3
2
4
1
1
3
6
5
4
2
1

3
2
3
2
2
1
1
2
2
2
3
3
3
1
1
3
3
1
3

Kockázat szintje:

Kockázati tényezık pontszáma:
A: nem összetett
-1
közepesen összetett - 2
nagyon összetett
-3

B: tervévet megelızıen - 1
2 éve - 2
3 éve - 3
4 éve - 4
5 éve - 5
5 év fölött - 6

C: Csak (jól) megfelelt
-1
Legalább egy korl. megfelelt - 2
Legalább kettı korl. és/vagy -3
gyengén megfelelt

Alacsony: 20 alatt - A
Közepes: 20-35 - K
Magas: 35 fölött - M

3. sz. táblázat

2010. évi ellenırzési tervben üztemezett ellenırzések számának és kapacitásigényének típus szerinti megoszlása
a felügyelt intézményeknél és a közgyőlés hivatalában

Megnevezés

Rendszerellenırzés

Teljesítményellenırzés

Informatikai
rendszerek

Szabályszerőségi
ellenırzés

Pénzügyi
ellenırzés

Soronkívüli
ellenırzés

Összesen

db

ell. nap

db

ell. nap

db

ell.nap

db

ell.nap

db

ell.nap

ell.nap

db

ell.nap

Nógrád Megye Önkormányzata összesen

4

237

7

119

2

2

7

23

2

28

102

22

511

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala

0

0

1

20

0

0

0

0

2

28

0

3

48

Felügyelt költségvetési szervek összesen

4

237

6

99

2

2

7

23

0

0

0

19

361

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

1

69

1

69

Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

1

6

1

6

2

50

1

6

1

5

Baglyaskı Idısek Otthona Salgótarján

1

45

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

1

1

5

1

5

6

Reménysugár Otthon Balassagyarmat
Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

1

1

Nógrád M-i Egységes Gyógyped. és Módszertani Int. és Gyermeko. Pásztó

1

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat

1

5

6

0

0

1

1

1

5

1

6

Borbély L.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

1

5

1

5

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

Lipthay B. Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

1

6

Mikszáth K. Gimnázium, Postaforg. Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

1

Nógrád Megyei Ped-i, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Intézet Salgótarján

1

51

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

1

81

6

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

1

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján

1
1

60

1

1

1

6

1

51

1

81

1

1

1

1

1

60

2010. évre tervezett ellenırzések típus szerinti beosztása és idıbeli ütemezése
a felügyelt intézményeknél és a közgyőlés hivatalában

4. sz. táblázat

Az ellenırzések típusa, ideje
Sorszám

Intézmény neve/székhelye

rendszer

pénzügyi

szabályszerőségi

informatikai

teljesítmény

1.

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

04. hó

2.

Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

03. hó

3.

Baglyaskı Idısek Otthona Salgótarján

4.

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

5.

Reménysugár Otthon Balassagyarmat

6.

Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

7.

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

8.

Nógrád M-i Egységes Gyógyped. és Módszertani Int. és Gyermeko. Pásztó

9.

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat

10.

Borbély L.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

11.

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

12.

Lipthay B. Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

13.

Mikszáth K. Gimnázium, Postaforg. Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

14.

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

15.

Nógrád Megyei Ped-i, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Intézet Salgótarján

01. hó

16.

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

09. hó

17.

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

18.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

19.

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján

20.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala

06. hó (utó)

02. hó
03. hó
02. hó
I. félév
02. hó
03. hó
02. hó
I. név
03. hó
II. név
03. hó

III. név
II. félév
11. hó (utó)
02. 05. hó

07. hó

