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Tisztelt Közgyűlés!
A testület a 7/2003. (II.13.) Kgy. határozattal fogadta el tevékenységének irányvonalát és fő
célkitűzéseit tartalmazó, 2002-2006. évekre szóló programját. A közgyűlés e határozatában utasított,
hogy a program hatályosulásáról szükség szerint adjak tájékoztatást, s döntött arról, hogy a
munkatervet 2004. évben „az Európai Integrációhoz történő csatlakozást követően” áttekinti, és
amennyiben szükséges, azt kiegészíti.
A határozatnak megfelelően az áttekintés – egyrészt az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó
megyei önkormányzatot érintő feladatok tekintetében, másrészt a ciklusprogramban meghatározott
feladatok folyamatos teljesülése vonatkozásában – a képviselőtestület 2004. szeptember 30-ai ülésén
megtörtént.
A ciklus végéhez érkezve időszerű számot vetni az önkormányzat négy éves munkájáról,
tevékenységéről; a kitűzött célok és elképzelések megvalósításának teljesüléséről.
I.
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB ALAPELVEI,
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE
1. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE
A testület tevékenységének alapelveként fogalmazta meg a törvényességet. Az önkormányzat
működése eredményességének egyik mércéje a közgyűlés tevékenysége. A 2002. október 31-én tartott
alakuló üléstől kezdve a testület 35 munka- és 11 ünnepi ülést tartott. Előbbiek során 555 előterjesztést
tárgyalt meg, melyek eredményeként 107 rendeletet alkotott és 640 határozatot hozott. A törvényes
működés legmarkánsabb bizonyítéka, hogy a Közigazgatási Hivatal egyetlen esetben sem tett
törvényességi észrevételt. További alapelvként fogalmazódott meg, hogy a testület működése a széles
nyilvánosság számára legyen áttekinthető, nyitott. Ezt segíti elő a megyei önkormányzat honlapja,
ahol mind a normatív, mind az egyedi döntések bárki számára elérhetők, illetve megtekinthető a
közgyűlés üléseinek meghívója a hozzájuk tartozó előterjesztésekkel együtt.
A közgyűlés – a megye egészének érdekeit elősegítő együttes cselekvés és könnyebb elérhetőség
érdekében – teremtette meg lehetőségét a megyei önkormányzat Balassagyarmaton történő képviselete
működtetésének. A területi iroda 2003. augusztus 1. napjától a volt Vármegyeházán, 1 fővel kezdte
meg munkáját. Az iroda feladatait Balassagyarmat Város Önkormányzatával együttműködve látja el.
Az iroda elsősorban szolgáltató jellegű tevékenységet végez; igény esetén tájékoztatást nyújt az
önkormányzati feladatokról, hatályos joganyagokról, a hazai és EU-s pályázati lehetőségekről,
segítséget biztosít a pályázatírásban, a hátrányos helyzetben lévő emberek napi problémáinak
megoldásában, foglalkoztatásuk elősegítésében. A feladatok ellátása érdekében részt vesz a Közgyűlés
ülésein, a meghívott szakmai fórumokon és rendezvényeken, kapcsolatot tart a megyében működő
dekoncentrált szervekkel, együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megyei önkormányzat
által fenntartott intézményekkel.
A Közgyűlés az iroda működési tapasztalatait éves rendszerességgel megtárgyalta, melyet
összességében eredményesnek, jó színvonalúnak ítélt meg.
A megyei önkormányzat közigazgatási feladatainak ellátása és szolgáltatásainak biztosítása során nagy
hangsúlyt helyezett az információs esélyegyenlőség érvényesülésére. Nógrád Megye Önkormányzata
honlapja tartalmának folyamatos karbantartásával, aktualizálásával a www.nograd.hu honlap
látogatottsága – létrehozásának évéhez viszonyítva - többszörösére emelkedett.
A Közgyűlés munkaprogramjában a megyében élő romák társadalmi lemaradásának
megakadályozása, esélyegyenlőségük javítása, a kisebbségi önkormányzatokkal való hatékonyabb
együttműködése is stratégiai célként fogalmazódott meg. A megyei önkormányzat működési elveinek
egyik fontos eleme ugyanakkor a partnerkapcsolatokra – s ezáltal a szolgáltató tevékenység
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erősítésére – való törekvés is. A Közgyűlés vállalta továbbá, hogy a megyei érdekek képviselete és
érvényesítése érdekében közreműködik a kormányzati célok megvalósításában.
Mindezen célkitűzéseknek próbált eleget tenni a testület azáltal, hogy 2004. április 22-én tartott ülésén
döntött a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyegyenlőségi Kormányhivatal
támogatásával történő - kialakításáról majd működtetéséről. Az országos intézményhálózat részeként
2004. május 25-én megnyitotta kapuit Salgótarjánban (is) az „Esélyek Háza”. A „Köztársasági
Esélyegyenlőségi Program” keretében kiépített, s jelenleg az „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat
Program” keretében, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
támogatásával működtetett koordinációs iroda célja az esélyegyenlőség ügyének előremozdítása; az
élet valamennyi területén a hátrányos megkülönböztetés megelőzése és egyes társadalmi csoportok
esélyegyenlőségének elősegítése. Az iroda helyi szinten szakmai, módszertani munkát végez,
közvetett és közvetlen ügyfélszolgálatot biztosít, hálózatokat épít ki és elősegíti a kapcsolattartást az
esélyegyenlőség kérdéseiben érintett szervek, érdekképviseletek, önkormányzatok, civil szervezetek
között. Modellértékű programokat, „jó gyakorlatokat” dolgoz ki és terjeszt, ellátja a „Biztos Kezdet
Program” referensi feladatait.
Az európai csatlakozás jegyében, az „Intelligens régió” információs megyei program keretében
megvalósult az intézmények és a fenntartó önkormányzat közötti közvetlen informatikai kapcsolat.
2004. áprilisában együttműködési megállapodást írtunk alá a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatallal,
melynek megfelelően az együttműködő partnerek szerepet kívánnak vállalni az „elektronikus
kormányzat” fejlesztésében annak érdekében, hogy hatékonyabbá, átláthatóbbá és hosszabb távon
olcsóbbá váljon a közigazgatás működése Nógrád megyében.
Nógrád Megye Önkormányzata – a Megyeháza épületében megvalósítandó komplex felújítás
részeként – TEKI pályázaton oktatási kabinet kialakítására 6.698 e. Ft támogatást nyert. A
számítástechnikai oktató terem kialakításával a Közigazgatási Hivatal a Közgyűlés Hivatalában
dolgozó munkatársak részére is biztosítani tudja azon informatikai jellegű képzéseket, mellyel
elősegíthető a magasabb szintű kihívásoknak való mind teljesebb megfelelés. Így került sor az elmúlt
évben, a munkatársak informatikai képzési igényei előzetes felmérése alapján – a közgyűlés hivatala
munkája minőségbiztosításával (CAF) kapcsolatos feladatok végrehajtása keretében – az
ismeretmegújító alaptanfolyam 3 moduljának, valamint haladó tanfolyamok 2 moduljának
megtartására. A Közigazgatási Hivatal – ezen együttműködési megállapodásban – vállalta a megyei
közigazgatási portál, majd annak megvalósítását követően a Megyei Önkormányzati Portál
elkészítését. A Közigazgatási Hivatal a Megyei Közigazgatási portál kifejlesztése érdekében szükséges
dokumentumokat elkészítette (koncepciót dolgozott ki, a portál megvalósításának lépéseit
„Informatikai rendszerterv”-ben rögzítette, a közös működtetés szabályozására elkészítette a Nógrád
Megyei Közigazgatási Portál internetes tartalomszolgáltatásának szabályzatát), a megállapodásban
érintett 17 szervvel tárgyalásokat folytatott. A Közigazgatási Hivatal a Közgyűlésének Hivatalával
kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak megvalósítását lehetőségéhez mérten teljesítette, a
vállalt feladatok teljes körű megvalósítása érdekében az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium illetékes munkatársaival a munkakapcsolat folyamatos.
Az európai uniós csatlakozás jegyében a köztisztviselők és közalkalmazottak EU integrációs
képzéseire sor került. A Közgyűlés Hivatalának európai közigazgatási térbe való betagozódása,
valamint a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés megvalósítása érdekében Nógrád Megye
Önkormányzata olyan minőségfejlesztési modell alkalmazását kezdte meg a 2004. évben, mely már
számos uniós államban is hatékonynak, eredményesnek bizonyult. A CAF (Common Assesment
Framework: Általános Értékelési Keretrendszer) modell megvalósítását segítette elő a Magyar
Közigazgatási Intézet által „A közigazgatási szervek minőségfejlesztésének támogatására” kiírt
pályázat, s így közel 4 hónap alatt – egy tanácsadó cég bevonásával, illetve a Belügyminisztérium
honlapján található on-line rendszer használatával – megtörtént a megyei önkormányzat
közigazgatásának teljesítmény-értékelése. Ezen önértékelési módszerrel – valamennyi terület
vonatkozásában – megismerésre kerültek a hivatal erősségei, gyengeségei; mely alapján a Közgyűlés
Hivatalának továbbfejlesztésére irányuló konkrét intézkedések egy belső szabályzatban kerültek
rögzítésre. A meghatározott feladatok nagy része 2005-ben teljesítésre került. Ez év júliusában
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megkezdődött a felülvizsgálat lebonyolításának folytatása, az eurokonform rendszer alkalmazása
ugyanazon tanácsadó cég bevonásával történik; az értékelés várhatóan szeptember hónap végéig tart.
A nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában a legtöbb hatást hozó esemény az elmúlt négy évben az
Európai Unióhoz történő csatlakozás volt. Az önkormányzat a csatlakozás, az integrációs
folyamatokba való bekapcsolódás, a megfelelő felkészülés és a lakosság tájékoztatása érdekében
megszervezte és koordinálta egy újabb Európai Információs Pont működését. Az Uniós
együttműködéshez áttételesen 1992-ben kapcsolódtunk, amikor az Európai Régiók Gyűlésének tagjává
váltunk. Tagságunk folyamatos tájékozódást jelent, megismerhettük - ahogy ma is - a bizottságok
munkáját, különös tekintettel a regionális bizottság munkájára illetve politikájára. Az önkormányzat
célja mindvégig a közös projektekben való részvétel, a pályázati források adta lehetőségek maximális
kihasználása széleskörű kapcsolatfelvétel és együttműködés mellett. Azért is fontosak ezek a célok,
mert érdekeinket ily módon az európai szintű interregionális kapcsolatok terén markánsabban tudjuk
érvényesíteni.
A 2000-ben megalapított Neogradiensis Eurorégió révén erősödött a határ menti partnereinkkel való
együttműködés, amelyen nagyot lendített a 2004-es négyoldalú együttműködési megállapodás Kassa,
Besztercebánya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyék között. Az önkormányzatok által
meghatározott program célként jelöli meg a határ menti térségek fejlesztését, az információcsere
koordinált működtetését, a határ menti infrastrukturális fejlesztések közös előkészítését. Ennek
megfelelően létrejött az Operatív Koordinációs Bizottság, amelynek feladata az Interreg források
megpályázására való felkészülés. A Munkabizottság több mint 80 projektjavaslatot dolgozott ki, 19-et
nyújtott be az Interreg III/a pályázati kiírásaira. Két pályázat nyert, klaszterek (non-profit
szerveződések) kialakítására és az Ipoly-hidak fejlesztésére vonatkozóan.
2005-ben a megyei önkormányzat egyeztette Területrendezési Tervét a Besztercebányai Megyei
Közgyűlés tagjainak, szakembereinek és illetékes szakbizottságainak részvételével. A szlovák fél
észrevételeit beépítettük a területrendezési tervbe, elsősorban a határ menti infrastrukturális
fejlesztéseket érintően.
2003-tól – a közgyűlés döntése alapján – együttműködünk a svédországi Örebro Megye
Önkormányzatával.
2004. májusában nagy volumenű rendezvénysorozatnak adtunk otthont. A „Svédületes! Svéd-magyar
randevú 2004” címet viselő több napos program központi témája a politikai dialógus, a kultúra, a
gazdaság és a regionális együttműködés volt. A rendezvény kapcsán gyümölcsöző együttműködések
alakultak ki megyei fenntartású és egyéb intézmények, valamint örebroi intézmények között. Ezzel
párhuzamosan a Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet 3 munkatársa is szakmai
programon vett részt Svédországban, ahol az együttműködés konkrét formáiról tárgyaltak.
Évek óta stabil partnerünk a Bajor Ifjúsági Kör. Rendszeresek az évenkénti csereprogramok,
utazások, a közös internet-projektek, az ifjúsági szakmai viták. A programok szervezésében és
lebonyolításában jelentős szerepe van a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanácsnak.
A ciklus első felében még potenciális együttműködő félnek bizonyuló Calabria tartomány mára
sajnos lemorzsolódott, többszöri kérésünkre sem erősítette meg közreműködő szándékát az Interreg
III/c pályázati kiírásait illetően.
Lotharingia Régióból, La Lorraine megyéből konkrét együttműködési lehetőségekkel érkezett egy
szakértői csoport. Az eddigi két tárgyalás alapján kijelenthető, hogy kapcsolódási pont, azaz a közös
munka és a pályázatokon való részvétel a turizmus területén képzelhető el, illetve hasznos lehet a
tapasztalatcsere a pályázatok írására vonatkozóan is.
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II.
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYPOLITIKÁJA
A megyei önkormányzat a ciklus időszakában olyan pénzügypolitikát folytatott, amelyben sikerült a
kitűzött célokat és feladatokat úgy megvalósítani, hogy azok a mindenkori költségvetés helyzetében
nem okoztak kezelhetetlen feszültséget. Ezt a célt szolgálta egyrészt a források bővítését eredményező
sikeres pályázati tevékenység. Ugyanakkor több – költségvetési kiadás csökkentésére irányuló, a
munka hatékonyságát eredményező – olyan intézkedésekre, átrendezésekre is sor került, amelyek
korszerűbb, hatékonyabb feladatellátást eredményeztek. Az intézmények folyamatos működése
biztosított volt, emellett lehetőség nyílt jelentős összegűnek ítélhető, önként vállalt feladatok
finanszírozására is.
A ciklus időszakában kiemelt hangsúlyt kapott a meglévő vagyon állagának megőrzése, a
körülményektől függően annak fejlesztése. Elsősorban a pályázati lehetőségek eredményes
kihasználásával szinte valamennyi intézményt érintően történtek eszközbeszerzések, felújítási,
rekonstrukciós munkák. Ezek közül is nagyságrendjük miatt ki kell emelni a Szent Lázár Megyei
Kórházban, illetve az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben címzett
támogatásból megvalósuló rekonstrukciókat, a lakóotthon kialakításokat. Elkezdődik Salgótarjánban a
150 férőhelyes idősek otthona építése.
Az elmúlt négy év költségvetési beszámolóit figyelembe véve az önkormányzat gazdálkodásának
nagyságrendjét érzékelteti néhány adat:
•
•
•
•

a ciklus időszakában 52 milliárd Ft-ot meghaladó összegű bevétel realizálódott, a közgyűlés
felügyelete alá tartozó intézményeknél még 2006. évben is közel 2700 fő a foglalkoztatotti
létszám,
a nagyságrendhez tartozik, hogy a működés mellett évente változó nagyságrendben 1-2
milliárd Ft-ot sikerült fejlesztésekre fordítani jelentős külső forrásokkal,
a befektetett eszközök értéke a 2002. évi 8,4 milliárd Ft-ról 2005. év végére 11 milliárd Ft-ra
emelkedett, ami döntő részben ingatlan vagyon növekedés,
az un. kötelező feladatok mellett lehetőség nyílt pénzügyi támogatásokat nyújtani a megyében
lévő civil, és egyéb szervezetek számára a kultúra, sport, kisebbségi , bűnmegelőzési, ifjúsági,
stb… célok megvalósítására, ami a ciklus időszakában meghaladta a 200 millió Ft-ot. A
középfokú és felsőfokú intézményekben tanuló megyei diákok számára ösztöndíj alapítására
került sor.

Az önkormányzatnál a 2006-ra tervezett forráslehetőségek 36 %-kal haladták meg a 2002 évi szintet (
lásd 1., 3.számú mellékletek). A bevételek döntő része központi forrás, melyből az egészségügyi
intézmények működéséhez a bevételek 30 %-a kapcsolódott, a többi intézmény működéséhez fűződő
normatív és egyéb bevétel 22 % , a fejlesztéseket szolgáló címzett támogatás mértéke az összbevétel
10 %-át jelentette. A ciklus eredményes gazdálkodását minősíti az a tény, hogy minden évben sikerült
a költségvetés tervezése során még jelentős nagyságrendű hiányt ledolgozni és az éveket kisebb
nagyobb eltérésekkel, de pénzmaradvánnyal zárni. Az előző ciklushoz viszonyítva jelentős mértékben
nőtt az intézményi saját bevételek összege, illetve a jogszabályi változásokból eredően közel
megduplázódott a megyei önkormányzat illetékekből származó bevétele.
A ciklus időszakában kedvezően alakult a kiadásokon belül a működési-fejlesztési kiadások aránya.
Még 2002-ben ez az arány 94-6 % volt, addig a 2006. évi tervezett mérték már 80-20 %-ban
prognosztizálható.
A működési kiadások kétharmad része a személyi juttatások és járulékaikkal összefüggő kifizetések
voltak. Ezek a 2002. szeptemberi bérpolitikai intézkedések hatásaként nagymértékben nőttek, amely a
közszférában dolgozók jövedelmi viszonyait kedvezően érintette. A foglalkoztatottak létszáma
elsősorban az intézményi struktúra átalakítások és egyes tevékenységek kiszervezése miatt
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ugyanakkor csökkent. A dologi kiadásokra a központi támogatások szűkülése ellenére 50 %-ot
meghaladóan többet fordítottunk. A kiadásokon belül az intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos
közüzemi költségek aránya emelkedett, ugyanakkor több intézkedést is tettünk az olcsóbb,
költségtakarékosabb üzemeltetés érdekében (nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés).
Minden évben pályáztunk az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő
támogatására. A megítélt támogatás összege az évek során csökkent, sőt 2004. 2005 évben már nem is
kapott az önkormányzat, a ciklus időszakában igénybe vett támogatás alig haladta meg a 70 millió Ftot. 2006. évben viszont a pénzügyi helyzetünkből eredően jelentős, 155 millió Ft támogatásban
részesültünk. Az elmúlt években az ÖNHIKI-nél kieső forrás részbeni ellentételezésére, a hiány
csökkentése céljából kiegészítő támogatást kértünk a Belügyminiszter elkülönített keretéből, így
2003-2006. között 85,5 millió Ft többlettámogatáshoz jutott az önkormányzat. Az önkormányzat
folyamatos likviditásának biztosítását továbbra is jól szolgálta az 1998-tól működtetett kiskincstári
pénzügyi finanszírozási rendszer.
A fejlesztési kiadásoknál 2002-től 2006-ig jelentős nagyságrendű fejlesztési feladatok
megvalósítására nyílt lehetőség. A címzett támogatásokból megvalósuló rekonstrukciók befejezésével
nagymértékű vagyongyarapodást értünk el, aminek eredményeként – döntően az egészségügyi és
szociális ágazatban - jelentősen javultak a feladatok ellátásának tárgyi feltételei. (Kiadások alakulását
lásd a 2., 4., 4/a. sz. melléklet szerint.)
Külön indokolt kiemelni, hogy a fejlesztési feladatokat úgy sikerült megvalósítani, hogy közben
jelentős mértékben csökkent az önkormányzat fejlesztési célú adósságállománya (lásd 7.sz melléklet)
Amíg 2002. január 1-jén közel 128 millió Ft volt ez az összeg, 2006. januárjában már csak 30 millió Ft
volt a tartozás állomány.
Önkormányzatunk ingatlanvagyona értékesítés, illetve átvétel címén változott. Értékesítésre
alapvetően az intézményeink feladatellátásában nem szereplő, vagy a feladatellátásból kivont, illetve
az önkormányzat forgalomképes vállalkozói vagyonába tartozó ingatlanok kerültek.
A ciklus időszakában az önkormányzati vagyont megtestesítő befektetett eszközök növekedése 132 %,
ebből az ingatlanoké közel 150 %. Szinte minden intézménynél történt - a működés feltételeit javító –
felújítási munka, fejlesztés, nagy értékű beszerzés.
Az önkormányzat vállalkozói vagyonának részét képező gazdasági társaságokban nevesített vagyonnal
kapcsolatban érvényesült a közgyűlés korábbi „kivonulásról” szóló döntése. A ciklus kezdetén 6
társaságban nevesített vagyon a ciklus során 4-re módosult, a változás alapvetően különböző címen a
tagi jogviszony megszűnéséből keletkezett egy eltéréssel, gazdaságstratégiai célok érdekében az
Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht-ben önkormányzatunk tagi
jogviszonyt létesített.
A gazdálkodás minőségéről mindenki számára fontos egy tükörkép. Ilyen szempontból a 2005-ben
lefolytatott Állami Számvevőszéki átfogó ellenőrzés a legfontosabbak közé tartozott.
A jelentést megismerve, a megállapítások összességében kedvezően ítélték meg az önkormányzat
gazdálkodását, a következtetések is megerősítették, hogy a pénzügyi-számviteli tevékenység a
jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályszerű, a vagyonnal való gazdálkodási tevékenységet a
célszerűség, a költségtakarékosságra való törekvés jellemezte.
III.
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT FELADATAI A LAKOSSÁGI ELLÁTÁS
TERÜLETÉN
1. KÖZOKTATÁS
Kiemelt cél volt a bizottságok szakmai, ágazati felelősségének, valamint a véleményezés, az
ellenőrzés, az átruházott hatáskörök gyakorlásának területén mozgásterük növelése. Ezek
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gyakorlásában a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság élen járt. Többek között több,
mint négyszáz napirendi pontot tárgyalt meg, több mint kétszáz határozatot hozott, 141 szakvéleményt
adott ki, aktívan vett részt az intézmények ellenőrzésében.
A közoktatás minden területén nagy hangsúlyt kapott az EU integráció. A csatlakozást megelőző
időben ez mind az intézmények tanulói, mind dolgozói vonatkozásában a felkészülést, felkészítést
jelentette különböző rendezvények formájában (pl. kiállítások, ismeretterjesztő előadások, vetélkedők
stb.). A csatlakozás után került sor
az egyes szakterületekre vonatkozó EU-s elvárások
megismerésére, néhány területen a gyakorlatba történő bevezetésére. Ilyen például a sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált nevelésének preferálása a tanulási képességet vizsgáló szakértői
tevékenységben. Az intézmények megismerték a Nemzeti Fejlesztési Terv, az Operatív Programok
rájuk vonatkozó részeit, a programokra épülő pályázati lehetőségeket. Mind szakmailag mind a
forrásszerzés eredményessége szempontjából kiemelkedően reagált az új kihívásokra a
balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, mely – erősítve a
ciklusprogramban megcélzott térségi koordináló szerepét, részt vállalva a romák körében az
esélyegyenlőség javításában, a hátrányos helyzet enyhítésében – uniós forrásból két nagyszabású
projektet valósított meg kapcsolódva a „Halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok
társadalmi integrációjának támogatása” programhoz. A harmadik program megvalósítása jelenleg is
folyamatban van. Egyes közoktatási intézmények konzorciumi tagként vettek/vesznek részt uniós
pályázatokban. Sajnos első ízben eredménytelen volt a megyei önkormányzat részvételével a Térségi
Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítására beadott
pályázat. Új pályázat kiírására nem került sor, azonban 2006-ban konzorciumi partnerként részt
veszünk az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága „a szakképzési programok előkészítését
szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az
intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítése” témában kiírt pályázaton.
A ciklus során Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási feladatellátását a „Közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv”-ben és a megyei fenntartású
intézményekre vonatkozó ütemtervben foglaltak határozták meg. A 2001-2006. évekre szóló terv
felülvizsgálata, aktualizálása, szükséges módosítása 2005. decemberében és 2006. júniusában két
lépcsőben megtörtént.
A megyei önkormányzat közoktatási feladatait túlnyomórész intézmények fenntartása útján oldja
meg. A ciklus során jelenetős változások következtek be az intézményrendszerben. Ennek egyik oka
települési önkormányzatok feladatváltoztatása és a többcélú kistérségi társulások feladatvállalása.
2003-ban Balassagyarmat Város Önkormányzata a megyei önkormányzattól ismét visszavette
fenntartásába a tulajdonát képező Szondi György Szakközépiskola és Szakiskolát, valamint a Madách
Imre Kollégiumot. Szintén ebben az évben Szécsény Város Önkormányzata a megyei önkormányzat
fenntartásába adta a helyi művelődési központ által végzett alapfokú művészetoktatást, melynek
működtetése a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tagintézményeként folyik tovább. A ciklus
második felében megalakult többcélú kistérségi társulások feladatvállalásával szűkültek a megyei
intézmények kötelező pedagógiai szakszolgálati feladatai. Ugyanakkor a koordináció és a kölcsönösen
előnyös érdekek alapján történő együttműködés előtérbe kerülésével – külön megállapodás keretében
díjazásért – a szóban forgó feladatok nagy részét továbbra is intézményeink látják el.
Az intézményrendszer változásának másik oka a racionalizálás, melyre a ciklus folyamán három
alkalommal került sor (a megyei fenntartású gyógypedagógiai ellátó rendszer egy intézménnyel
történő csökkentése; a közművelődési, turisztikai, a pedagógiai-szakmai szolgáltatási és a tanulási
képességet vizsgáló szakértői feladatok egy közös intézménybe való összevonása; a Borbély Lajos
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kollégiumi feladatainak a Lorántffy Zsuzsanna
Kollégiumban történő ellátása). A ciklusprogram prioritásként tartalmazta a cserhátsurányi Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon átalakítását, új iskolai, valamint kollégiumi egységekkel
történő kiegészítését. Többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült pályázati támogatást szerezni a
cserhátsurányi fejlesztésre, sőt nyilvánvalóvá vált, hogy az EU források nem szerezhetők meg
szegregált intézmény támogatására. Ezért történt, hogy stratégiát változtatva, az önkormányzat az
általa fenntartott teljes gyógypedagógiai intézményhálózatban rejlő kapacitási lehetőségek
kihasználásával történő előrelépést választotta. A négy intézményből álló rendszerből a legrosszabb
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infrastrukturális helyzetben lévő cserhátsurányi megszüntetésre került azzal, hogy feladatait az
egyúttal jelentős fejlesztésben részesített szátoki intézmény vette át. A szabad iskolaválasztás
lehetőségeit növelve megnyílt a pásztói intézmény a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek előtt.
Nyugat-Nógrádban az enyhe értelmi fogyatékosok oktatását fokozatosan a balassagyarmati intézmény
veszi át.
A fenti változások eredményeként a ciklus elején a megyei önkormányzat által fenntartott 12
közoktatási intézmény száma 10-re csökkent.
Az oktatás tárgyi feltételrendszere folyamatosan javult. A pályázati lehetőségeket intézményeink jól
kihasználják, mind az eszközfejlesztésben, mind a szükségessé váló rekonstrukciós és felújítási
munkák elvégzésében.
A gyógypedagógiai intézményrendszerben Szátokon a gyermekotthon újabb egységgel bővült,
korszerű férőhelybővítés történt a diákotthonban, korszerű vizesblokk épült az iskolaépülethez,
felújításra került a konyha és az ebédlő. Pásztón újabb gyermekotthoni egység került kialakításra.
A ciklusprogram céljainak megfelelően jelentős fejlesztést sikerült elérni a középiskolai kollégiumok
infrastrukturális, tárgyi feltételeinek javításában (pl. a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban hőközpont
felújítás, elektromos felújítás, nyílászárók cseréje, ágyak folyamatos cseréje). A kollégiumok
folyamatosan törekszenek a lakhatási körülmények otthonosabbá, kultúráltabbá tételére, az ellátási
színvonal, a tanulás feltételeinek javítására, megfelelő színvonalú programok biztosítására. A
felújítások (fűtés, világítás, vizes blokkok, nyílászárók, festés, mázolás stb.), eszközbeszerzések
(bútorzat, szőnyeg, függöny, ágynemű, oktatási, informatikai-, szórakoztató elektronikai- és
sporteszközök) jelentős anyagi terheket jelentettek, amelyek forrásait pályázati úton, fenntartói és más
egyéb támogatások útján teremtették meg.
A kihasználtság növelésére és a hátrányos helyzet csökkentésére való törekvés egyaránt szerepet
játszott abban, hogy a 2005/2006. tanévtől a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium - partnerségben a Váci
Mihály Gimnáziummal – bekapcsolódott a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjába, mely egyúttal többszörös fejkvóta bevétellel jár.
A szakiskolai képzést folytató mindhárom szakképző intézményünk 2003-ban eredményesen pályázott
a Szakiskolai Fejlesztési Program különböző komponenseire. A program során intézményeink
tananyagfejlesztésben, különböző programok kidolgozásában, módszertani fejlesztésben,
továbbképzéseken, külföldi tanulmányutakon vettek részt, s jelentősnek mondható eszközfejlesztést is
sikerült végrehajtaniuk. A szakképző intézmények kapcsolatai egyre szorosabbá válnak a gazdaság
résztvevőivel. Az együttműködés eredményeképpen egyre több tanuló képzése folyik gazdálkodóknál,
növekszik a tanulószerződéssel rendelkező tanulók száma. Az intézmények gazdálkodókkal való
kapcsolatai következtében a befizetett szakképzési hozzájárulásoknak köszönhetően jelentős
fejlesztéseket tudtak végrehajtani, különösen az informatika területén, de a közismereti és a szakmai
oktatáshoz szükséges eszközök, berendezések, gépek vonatkozásában is.
A szakmai beruházások nagyságrendje a megyei fenntartású közoktatási intézményekben az utóbbi
négy évben együttesen meghaladja a 262 millió forintot. Ebben jelentős – a ciklusprogram céljai
között kiemelten szereplő - informatikai infrastruktúra fejlesztés. Az említett összegen felül 2005ben és 2006-ban több mint 20 millió forint értéket képvisel a Taninform 2005. elnevezésű iskolai
adminisztrációs ügyviteli szoftver használatára szolgáló informatikai eszközállomány beszerzés,
melyből az intézmények tanulólétszámuk arányában részesülnek.
Mindezeken túl több közoktatási intézményünknél továbbra is jelentős igény mutatkozik az épületfelújításokra. Az intézményekben a még hiányzó, – 2008. augusztus 31-ig beszerzendő - kötelező,
minimális eszközök és felszerelések becsült költsége 2003. óta harmadára csökkent, de még így is
jelentős.
A rendelkezésre álló források és lehetőségek függvényében intézményenként eltérő szinten ugyan, de
mindenhol kiemelten kezelték az informatikai oktatás fejlesztését.
Az oktatás személyi feltételeiben szintén előrelépés tapasztalható. Valamennyi intézményben javult a
szakos ellátás, melyben nagy szerepet játszik a munka mellett tanulók részéről újabb szakképesítés
megszerzése. A középfokú oktatási intézményekben valamelyest nőtt az egyetemet végzett
pedagógusok száma. Bár tovább javult a gyógypedagógiai intézmények szakos ellátása, hiány van
pszichológusból, gyógypedagógusból.
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Folyamatos az idegen nyelvi képzés fejlesztése, de ennek eredményei csak később jelentkeznek jól
mérhető formában. Igen nagy lemaradást kell ezen a területen behoznunk.
Nagy hangsúlyt kap intézményeinkben a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, ezen
tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése. Új lehetősége intézményrendszerünkben a hátrányok
leküzdésének a fentebb már említett Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjában való részvétel.
Az alapfokú művészetoktatás egyetlen megyei fenntartású intézménye, a balassagyarmati
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola a ciklus folyamán a szécsényi tagintézménnyel bővült.
Az iskola képzőművészeti tantermeinek kialakítása ügyében jelentős kezdeményezések történtek, de
sajnos a mai napig nem sikerült a problémát megoldani.
2. KÖZMŰVELŐDÉS, KÖZGYŰJTEMÉNYEK
A Balassi Bálint Megyei Könyvtárban megvalósult a ciklusprogramban tervezett, a működés
gazdaságosabbá tételét célzó átszervezés. A létszámcsökkentés mellett sikerült megőrizni,
esetenként emelni a szolgáltatások szakmai színvonalát. A megyei feladatok aránya nőtt. Teljes körű
szakfelügyeleti vizsgálattal felmérésre került Nógrád megye települési könyvtárainak állapota,
szolgáltatásaik színvonala. Ez alapján alakította ki a Balassi Bálint könyvtár a megyében az
országosan elfogadott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert. Elindította a mozgókönyvtári ellátást.
A megállapodás alapján Salgótarján részére ellátott városi könyvtári feladatokat változatlan nyitva
tartással, magas szinten végezte. A ciklusprogram célkitűzésével összhangban fejlődött az intézmény
információs, kommunikációs technológiája. A helyismereti gyűjtemény dokumentumait digitalizálták,
bevezették a számítógépes kölcsönzést, részesei az Országos Dokumentumellátó Rendszernek,
bibliográfiai tételeik beépítése a Magyar Országos Közös Katalógusba jelenleg zajlik.
A Nógrád Megyei Múzeumban végrehajtott szervezeti korszerűsítés eredményeként az új struktúra
jól átlátható, működőképes rendszerbe fogja a nógrádi múzeumi intézményeket, egyértelműen
meghatározva az egyes múzeumok státuszát (megyei, területi, szakmai múzeumok, valamint
kiállítóhelyek), szakmai és gazdálkodási jogkörét.
Intézményegységeiben jelentős fejlesztési programok valósultak meg. Bátonyterenye Város
Önkormányzatával együttműködve kialakításra került a Gyürky-Solymossy Kastélyban id. Szabó
István mintegy 80 szobor-művet bemutató állandó kiállítása. Nagymértékű fejlesztés történt a
salgótarjáni Bányászati Kiállítóhelyen (Bányamúzeum). Felújításra került a földalatti állandó kiállítás,
a bányász emlékpark és a kiszolgáló épület. Befejeződött a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
(Forgách kastély) rekonstrukciója, és jelenleg is folyik a szécsényi múzeum állandó kiállításainak
megújítása. Előrelépés történt – a múzeumi szervezet évtizedes, akut problémája − a raktározás
tekintetében is (felsőpetényi raktár, a Palóc Múzeum zsilipelt konténerraktára). A
gyűjteménygyarapítás és restaurálás feltételeinek javítására főként a pályázati támogatások adtak
lehetőséget (Balázs-művek vásárlása, Bányászati Kiállítóhely, szécsényi kiállítások).
A Nógrád Megyei Levéltár a ciklus elején alakította ki azt a struktúrát, feladatmegosztást, amelyben
jelenleg is dolgozik. Az intézmény – alapfeladatainak színvonalas ellátása mellett –tovább gyarapította
Nógrád megye szellemi értékeit az „Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból”,
illetve a „Nagy Iván könyvek” sorozat e ciklusban megjelent köteteivel. Az eltelt időszakban
tudományos konferenciák, rendezvények, kiállítások egész sora zajlott (pl. Rákóczi konferencia és
kiállítás, Balassi-emlékünnepség, a holocaust hatvanadik évfordulójára emlékező kiállítás és
konferencia, a 7. nógrádi levéltári nap Losoncon, Nagy Iván emlékkonferencia). A levéltár
legjelentősebb megoldatlan problémája a raktárhelyzet.
A ciklus túlnyomó részében a közművelődési és turisztikai feladatokat a Nógrád Megyei
Közművelődési és Turisztikai Intézet látta el. A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
fókuszában a kistelepülések, a mikro- és kistérségi társulások, valamint a revitalizáció segítségével
újraindított intézmények álltak. Külön programban segítették a cigány kisebbségi önkormányzatok
közművelődési, közösségi céljainak megvalósítását. Vidékfejlesztés és közösségfejlesztés
témakörökben képzéseket szerveztek, az amatőr művészeti tevékenységet bemutatók, versenyek
szervezésével ösztönözték. A Nógrád Megyei Nemzetközi Folklórfesztivál hatókörét kiterjesztették.
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A turisztika területén kiállítások, prezentációk valósultak meg, Heves megyével együttműködve
létrejött a Palóc út program. A ciklusprogram célként fogalmazta meg az intézményi struktúra
korszerűsítését. A megvalósításra tett lépések között a megyei önkormányzat 2005-ben átszervezte az
intézményt. A közművelődési feladatok ellátása a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési
Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, a turisztikai feladatoké pedig a Nógrád Megyei
Múzeum kötelékében folyik.
A ciklus ideje alatt megyénkben kiemelkedő rendezvény volt a Rákóczi emlékév és szécsényi
országgyűlés 300. évfordulója alkalmából megrendezett emlékülés, melyhez kötődően
közművelődési és közgyűjteményi intézményeink számos rendezvényt, kiállítást szerveztek,
kiadványokat jelentettek meg.
3. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2002-2006. éves időszakra vonatkozó
ciklusprogramja az egészségügy területén kiemelt hangsúlyt fektetett a Szent Lázár Megyei Kórház
rekonstrukció III. ütemének befejezésére, a IV. – záró – ütem megvalósítására.
A rekonstrukció harmadik ütemének eredményes lezárásáról a testület a 88/2003. (IX.25.) Kgy.
határozatában döntött.
A közgyűlés 2003. április 17-én fogadta el a megyei kórház rekonstrukciója záró ütemének címzett
támogatási igénybejelentéshez készített beruházási koncepciót. A megalapozott szakmai tervekre,
megvalósíthatósági tanulmányra épülő címzett támogatási igényünket a Parlament 3.288.602 e Ft-al
támogatta. Ennek keretében a benyújtott program szerint megvalósult a Rendelőintézet teljeskörű
felújítása, folyamatban van az izotóp diagnosztikai háttér és egyéb kiszolgáló technikai háttér
modernizációja, kiépítése, valamint készre jelentették az „E” jelű épület, a nővérszálló, a Véradó
épületének korszerűsítését.
A pénzügyi helyzet stabilizációjának megteremtése érdekében a megyei kórház sikeresen vett részt –
a fenntartó megyei önkormányzat anyagi támogatása mellett – az ESZCSM által 2003-ban
meghirdetett konszolidációs és reorganizációs pályázati programban, ahol a kórház szakemberei és
külső szakértők által tett egyeztetett javaslatok alapján határozták meg a belső szerkezeti változások
szükségességét, a fejlődés lehetséges irányait. A pályázat eredményeként első körben az ágazati
minisztérium által nyújtott támogatást vissza nem térítendőnek minősítették, majd 2005. december 31én a programot eredményesnek minősítve zárták le.
A ciklusprogram foglalkozott a Megyei Tüdőgyógyintézet által biztosított pulmonológiai
feladatoknak a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház, Rendelőintézethez történő
telepítésével is.
Az elmúlt években többször történt kísérlet arra, hogy a megyében biztosított egészségügyi szakellátás
valamennyi érintettjét bevonva sikerüljön megállapodni egy korszerűbb, egységesebb elveken
nyugvó betegellátás megteremtésére.
Az eddigi erőfeszítések kevés eredményt hoztak, ezért első körben – a megyei önkormányzat
egészségügyi intézményrendszerének racionális működtetését és optimalizációját megcélozva –
született fenntartói döntés a testület 2005. októberi ülésén arról, hogy a Tüdőgyógyintézet önállósága
megszűnjön és 2005. november 01-től a Szent Lázár Megyei Kórház telephelyeként működjön tovább.
A közgyűlés 2006. júniusában jóváhagyta a pulmonológiai feladatok átadására vonatkozó
megállapodást, amelyet a balassagyarmati testület is elfogadott. Ezzel a döntéssel a nógrádgárdonyi
telephelyen 2006. szeptember 01-jén megszűnik a betegellátás. A balassagyarmati kórházban
várhatóan színvonalasabb körülmények között biztosítható a pulmonológiai betegek gyógykezelése.
A ciklusprogram egész időszaka alatt, de az utolsó évben hangsúlyozottan olyan jelentős jogszabályi
változások következtek be, amelyek nemcsak az egészségügyi ellátás finanszírozása területén
meghatározóak, hanem a betegellátást is mélyrehatóan befolyásolják. Csak egy-két példát kiragadva: a
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teljesítményvolumen korlátok a finanszírozás oldaláról szabnak határt, illetve korlátozzák az
ellátható/ellátandó betegek számát és körét, míg az ún. „színlelt” szerződések fokozott hatósági
kontrollja a szakemberek oldaláról szorítja le az intézmény elérhető teljesítményeit, rontva ezzel is
intézményünk működésének stabilitását, a megye lakosságát érintően a magasabb szintű ellátás
elérhetőségének esélyeit.
Mindezek kivédésre folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntartó (bevonva az ágazati felügyeletet
ellátó ÁNTSZ, illetve a finanszírozást biztosító megyei pénztár illetékeseit) a megyei kórház
pénzügyi-gazdasági helyzetét.
A lakossági szükségletekhez és a rekonstrukciós szakmai programhoz igazodóan, illetve a
finanszírozási problémák kezelése érdekében az elmúlt időszakban többször módosította a testület –
döntően a kórház kezdeményezésére – a lekötött kapacitásokat mind a járó-, mind a fekvőbeteg
szakellátást érintően, illetve döntött a szükséges szervezeti változásokról.
Bár a ciklusprogramban nem jelenhetett meg célkitűzésként az Irányított Betegellátási Rendszer (IBR)
bevezetése, majd kiteljesítése, mert megjelenése pályázathoz volt kötött, az egészségügyi
ellátórendszer működését jelentősen befolyásolta a 2004-ben induló IBR belépése megyénkben. Első
körben a Megyei Tüdőgyógyintézettel kötött megállapodást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
az ellátásszervezésre, majd a feladatot – az átszervezések folytán – átvette a Szent Lázár Megyei
Kórház.
A rendszer a megye jelentős részét lefedi, ugyanis valamennyi kórházunk, több, mint százezer lakost
ellátó háziorvosi praxis csatlakozott az újszerű ellátásszervezői modellhez. Annak ellenére, hogy még
jelenleg is viták folynak arról, betölti-e funkcióját e rendszer, mégis elvitathatatlan az érdeme abban,
hogy sikerül közös gondolkodásra és együttműködésre bírni az alapellátást, illetve szakellátást. Ezen
túl anyagilag is motiválja az érintetteket abban, hogy – amennyiben a szükséges szakmai háttér
rendelkezésre áll – megyénk határain belül nyerjenek ellátást a helyi betegek.
4. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények
fenntartása, így gondoskodik azon szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyekre a települési
önkormányzat nem köteles.
A fentiek alapján öt szociális intézmény látja el az időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és
szenvedélybetegek ápolását – gondozását, valamint rehabilitációját a megye lakossága részére.
A ciklus ideje alatt legfontosabb feladat volt a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. és a végrehajtási rendeletekben meghatározott előírások, valamint a
ciklusprogramban és a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazottak teljesítése.
A szükségletek alakulásának figyelembevételével alakítottuk az intézményekben a szervezeti
struktúrát. Az idősek és a pszichiátriai betegek részéről jelentkező nagyszámú igényre tekintettel a
bátonyterenyei intézményben 2004-ben - belső átcsoportosítással – 15 férőhellyel emelkedett az
engedélyezett férőhelyek száma, így 425-ről 440-re módosult, a ludányhalászi intézményben pedig 10
férőhelybővítésre került sor (390-ről 400-ra).
Az időskorúakat ellátó bentlakást nyújtó intézményeinkben folyamatosan növekedett a súlyos és
középsúlyos demenciában szenvedő lakók száma. Ezen szükségletből kiindulva, a differenciált
idősellátás megvalósítása érdekében, a bátonyterenyei Ezüstfenyő Idősek Otthona mindhárom
telephelyén - összesen 135 férőhelyen – 1-1 intenzív gondozást biztosító részleg kialakítására került
sor, a megfelelő technikai háttér megteremtésével.
2004 nyarán fejeződött be a ludányhalászi Ipolypart Ápoló, Gondozó Otthon és Rehabilitációs
Intézet rekonstrukciója 1,5 milliárd Ft címzett támogatás felhasználásával. Kiváltásra került a
korábbi hatósági és szakmai ellenőrzések kapcsán jogosan kifogásolt VI. osztály, új épületbe kerültek
az addiktológiai ellátottak (szenvedélybetegek). Korszerű elhelyezés biztosított a központi rendelő és
az ügyviteli ellátás számára. A korábban ügyvitelnek helyet biztosító épületben 8 férőhelyes
lakóotthont alakítottak ki. A munkajellegű foglalkoztatás és tornaterem is új, korszerű elhelyezést
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kapott. A községben kétszer 10 férőhelyes pszichiátriai lakóotthon integrálódott a rendszerben,
mellette a korábban 6 férőhelyes lakóotthon 8 férőhelyesre bővült. A mosoda teljes rekonstrukciója
megvalósult. Új konyha épült központi ebédlővel.
A beruházást követően módosult az intézmény struktúrája, nevezetesen belső átcsoportosítással a
pszichiátriai férőhelyek száma 175-ről 210-re emelkedett, míg a fogyatékosok férőhelyei 162-ről 140re csökkentek. A jogszabályban előírt és a kijelölt szakértői bizottság által elvégzett felülvizsgálatot
követően a pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása 3 férőhely helyett 48 férőhelyen történik.
A rekonstrukció befejezését követően az intézmény megkapta a végleges működési engedélyt.
A ciklus ideje alatt folytatódtak a rekonstrukciós program keretében történő felújítások.
2004. évben a berceli intézményben – a Pefőfi S. úti kastélyépület teljeskörű rekonstrukciója I.
ütemeként – 60 millió forint összköltséggel felújításra került a 200 adagos konyha és a
melléképületek tetőszerkezete. Emellett kialakításra került
a dolgozók szociális blokkja, a
foglalkoztató helyiségekkel együtt. Ezzel egyidejűleg a vegyes tüzelésű fűtés gázüzeműre történő
átalakítása is megtörtént.
A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban az intézményi
rekonstrukció I. ütemében megtörtént a konyha, mosoda, pavilon, a vizes blokkok egy részének és a
kastély homlokzatának felújítása. Megépült továbbá a közel kilométer hosszúságú biztonságos kerítés
is. Kialakításra kerültek a női és férfi öltözők is.
A balassagyarmati Reménysugár Otthonban a ciklus idejére előirányzott felújítási munkák
megtörténtek, nevezetesen a tetőfelújítások, nyílászárók cseréje.
A bátonyterenyei Ezüstfenyő Idősek Otthona salgótarjáni telephelyén sor került az épület hideg - és
melegvízhálózatának, valamint fürdőszobáinak felújítására. A mizserfai telephelyen befejeződött a
főépület I. és II. emeletének teljeskörű rekonstrukciója (nyílászárók, burkolat, bútorok cseréje).
A ciklus időszaka alatt a megyei önkormányzat törekedett a fogyatékosokat ellátó intézmények
vonatkozásában, a humanizált, modernizált elhelyezési körülmények megteremtésére. Az optimális
létszámú kisközösségek kialakítása érdekében folytatódott a lakóotthoni formák további bővítésére,
így 2004-ben Ludányhalásziban a címzett támogatásból megvalósult rekonstrukció keretében 3
lakóotthon kialakítására és egy bővítésére kerülhetett sor. A balassagyarmati Reménysugár Otthon
szervezeti keretén belül - 2005 decemberi átadással – pályázati pénzből épült fel a 12 férőhelyes
lakóotthon.
A fentiek alapján a rendszer a közel négy éves időszak alatt további négy lakóotthoni egységgel
bővült.
A rekonstrukciós és a felújítási munkák mellett kiemelt figyelmet kapott az akadálymentes
környezet kialakításának folytatása, illetve megteremtése. Ennek érdekében lift felújításokra
(Mizserfa, Salgótarján), mozgáskorlátozotti vizesblokkok kialakítására (Diósjenő, Salgótarján,
Mizserfa), közlekedési rámpák (Diósjenő) megépítésére került sor.
5. IDŐSÜGYI FELADATOK
A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben a várakozók magas számát tekintve
a ciklus ideje alatt prioritásként fogalmazódott meg az idősek otthont nyújtó ellátása területén a
férőhelyek bővítése. A lehetőségek áttekintése, szakmai, pénzügyi értékelése folyamatos feladatot
jelentett a szakemberek számára.
.
A fentiek alapján a megyei önkormányzat 2005. évben címzett támogatási igényt nyújtott be
időskorúak elhelyezését biztosító bentlakásos intézmény kialakítására. Az elnyert sikeres pályázat
megvalósítása során Salgótarján baglyasaljai város részén kialakításra kerül egy 150 férőhelyes idősek
otthona, melyből 140 férőhely tartós bentlakást nyújt, 10 fő részére pedig átmeneti ellátás
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biztosítására kerül sor. A fentieken túl a 20 fh-es idősek klubja és a jelzőrendszeres házigondozás
megvalósítása az idősek saját otthonában történő életvitelhez nyújt majd segítséget.
A beruházás befejezésének várható időpontja 2008. II. negyedév. Az 1.680.000 e Ft összköltségű
beruházáshoz a megyei önkormányzat 240. 000 e Ft önerőt biztosít.
Az időskorúak intézményi ellátásának fejlesztése mellett nagy figyelmet igényel a sajátos
életkörülményeiket, élethelyzetüket is figyelembe vevő döntés-előkészítő munka. Elsősorban ennek
érdekében került létrehozásra a Nógrád Megyei Idősügyi Tanács, amely az időskorúakat érintő
döntések, programok véleményezése mellett számos kérdésben a Közgyűlés hasznos konzultatív
partnere.
6. GYERMEKVÉDELEM
A ciklusprogramban a gyermekvédelem területén a differenciált ellátási háttér kialakítására, az
utógondozói ellátásban részesülők társadalmi integrációjának elősegítésére, a végleges működési
engedélyekhez szükséges szakmai feltételek biztosítására, valamint a diákotthonok mellett működő
gyermekotthoni egységek további fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt.
A Megyei Gyermekvédelmi Központ, melynek feladata az otthont nyújtó ellátás keretében a
mindenkori hatályos alapító okiratban meghatározott férőhelyen az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
átmeneti-, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, az átmeneti gondozást igénylő
gyermekek befogadása is jelentős szervezeti változásokat élt meg a ciklusprogram időszaka alatt.
- 2005. év őszétől az intézmény székhelyén fogadja az ideiglenes hatályú beutaltakat, ugyanis
„befogadó” otthon a Salgótarján, Keszi út 10. szám alatti ingatlanból a Salgótarján, Ruhagyári
út alatt kialakított 12 férőhelyes gyermekotthonba költözött. Az egység végleges működési
engedély birtokában látja el feladatát.
- A ciklusprogramban megfogalmazottak végrehajtására 2005. évben egy 4 fő befogadására
alkalmas külső férőhely állt a rendszerbe Mátraterenyén, az önállóbb élet feltételeit igénylő
fiatal felnőttek számára.
A Megyei Gyermekvédelmi Központ gondoskodik továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
működtetéséről, ezen belül a megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság működéséről is. A Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat is végleges működési engedéllyel rendelkezik.
Az elmúlt években folyamatosan foglalkozott a fenntartó a gyermekvédelmi intézmények
struktúrájának modernizációjával is. Az új szervezeti keretekhez és a szükségletekhez, a
racionalitás elvének érvényesítése mellett került meghatározásra a szakmai és személyi állomány,
amely döntően belső átcsoportosításokban, illetve a csökkenő gyermeklétszámhoz igazodóan
alkalmazotti létszámcsökkentésben nyilvánult meg.
Az alábbi intézmények szociális, illetve közoktatási feladataik mellett biztosítanak gyermekvédelmi
szakellátást:
- Reménysugár Otthon (Balassagyarmat)
- Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Szátok)
- Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (Pásztó)
Ezen intézmények gyermekvédelmi feladatköre – döntően az ágazati jogszabályok módosításával megváltozott a ciklus időszaka alatt. A speciális ellátástól – újólag definiálva az ellátásokat elkülönült a különleges ellátás. A fogyatékkal élők, vagy betegségük, koruk miatt különleges ellátást
igénylők részére különleges gyermekotthonokat, gyermekotthoni csoportokat kellett kialakítani 2004.
évben, csoportonként meghatározott férőhelyszámmal, szakmai létszámmal.
A programban lefektetett elvek szerint 2005. évben a fogyatékosok oktatását biztosító intézményi
struktúra megváltozott, amely érintette a gyermekvédelmi szakellátást biztosító egységek feladatkörét,
férőhelyeit is.
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- A Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon (Szátok) közös igazgatású, többcélú – gyermekvédelmi feladatokat is ellátó –
közoktatási intézmény.
A cserhátsurányi intézmény megszűnésével egyidejűleg a feladatok a szátoki, balassagyarmati,
illetve a pásztói hasonló jellegű intézményekbe kerültek át.
A gyermekvédelmi szakellátási igénylők befogadására - akik korábban Cserhátsurányban
nyertek elhelyezést – a szátoki intézményben regionális, illetve saját erős források
felhasználásával 2005-től a Szátokon meglévő lakásotthon átalakításával és bővítésével új,
kétszer 8 férőhelyes gyermekotthon épült. Az intézmény egy balassagyarmati új telephellyel is
bővült, ahol 8 fő befogadására alkalmas ún. „külső férőhely” nyújt otthont az utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára.
- Az Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (Pásztó)
szintén közös igazgatású, többcélú közoktatási intézményként funkcionál.
2005. évben a megyei önkormányzat pályázatával az intézményben - döntően ágazati
minisztériumi támogatásból - egy újabb 10 férőhelyes gyermekotthoni csoport kezdte meg
működését a tanulásban akadályozottak magasabb szintű ellátását célozva meg. Ezzel a
gyermekvédelmi egységben 20 férőhelyen (összesen két csoportban) korszerű körülmények
között valósult meg az otthont nyújtó szakellátás.
A ciklusprogram időszakában a gyermekvédelmi feladatokat biztosító intézmények jelentős fejlődést
tudhatnak maguk mögött, amely nemcsak a jogszabályi előírásokban foglalt strukturális
követelményeknek való megfelelésben nyilvánul meg, hanem érzékelhető a gyerekek elhelyezési
körülményeiben, a szakmai létszám és képzettség tekintetében is. Ennek eredményeként több
szakmai egység végleges működési engedély birtokában látja el feladatát.
A 2002-2006. évi ciklusprogram tartalmazta a gyermek/lakásotthonok állagmegóvásának
szükségességét is. A fenntartó megyei önkormányzat pénzügyi kondíciójának, illetve külső támogatók
adományainak függvényében több telephelyen sikerült egyes felújítási, korszerűsítése munkálatokat
elvégezni, illetve a bútorzat cseréket realizálni.
7. IFJÚSÁGI FELADATOK, SPORT
A Közgyűlés ifjúsággal kapcsolatos feladatait a 80/1997. (V.29.) Kgy. határozattal elfogadott
középtávú ifjúságpolitikai program határozta meg. Az ifjúsági feladatokról szóló térségi koncepció
aktualizálásának előkészítési folyamatában ifjúságkutatást végeztettünk a Mobilitás Ifjúságkutatási
Irodával. „A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005” című záró tanulmány felhasználásával készítettük
el Nógrád Megye Önkormányzata középtávú ifjúságpolitikai koncepcióját, melyet a Nógrád Megyei
Ifjúsági Tanács (NMIT) tagszervezetei egy munkaértekezlet keretében megismertek és véleményükkel
gazdagítottak. A Közgyűlés a koncepciót 63/2005 (V.26.) Kgy. határozatával elfogadta. Az ebben
megfogalmazott feladatok megvalósítása éves cselekvési programok alapján történik. Ez
alkalmazkodik a kormány regionális ifjúsági szolgáltató programjához, a benne szereplő feladatok
meghatározásakor figyelembe veszi a regionális szintű pályázati támogatási rendszer adta kereteket,
illetve a programok megvalósítása a helyi társadalommal való együttműködés szellemében történik. A
ciklusprogram célkitűzéseként fogalmazódott meg az ifjúság megyei összefogásával megvalósítható
kezdeményezésekre való törekvés. Ezt a feladatot a Közgyűlés a NMIT-vel közösen, egy
együttműködési megállapodás alapján végzi.
A 2005. decemberi előkészítést követően 2006. januárjában újjáalakult a Nógrád Megyei Gyermek- és
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, melynek feladata a korosztályt érintő megyei önkormányzati döntések
előkészítési folyamatában a megoldási lehetőségek, elképzelések feltárása, a feladatok végrehajtásával
kapcsolatos gondok felvetése, továbbá a fiatalság helyzetével összefüggő szakmai álláspontok
egyeztetése, a felmerülő konfliktusok kezelése, valamint a rendszeres információ áramlás biztosítása.
A Közgyűlés nemzetközi ifjúsági partnereit tekintve, jól működő kapcsolatot tartott fent a Bajor
Ifjúsági Körrel, akivel a programok tervezése, a feladatok meghatározása kétéves együttműködési

15
megállapodás alapján – lehetőség szerint a megye ifjúságának minél szélesebb körű bevonásával –
történt.
Jelenleg a Bajor Ifjúsági Kör egyik tagszervezetével az ingolstadti Ifjúsági Területen Dolgozók
Kulturális és Képzési Egyesületével tartjuk a kapcsolatot, melynek keretében minden évben
megrendezésre kerül a bajor-magyar ifjúsági találkozó.
Testnevelés és sport területén elláttuk az önkormányzati és a sporttörvényben meghatározott megyei
feladatokat. 2003 elején kibővítettük a Nógrád Sportjáért Alapítvány kuratóriumának létszámát és
növeltük az alapítói támogatást. Az Alapítványon keresztül támogatjuk anyagilag a ciklusprogramban
megfogalmazott célkitűzések megvalósítását. Elsősorban a diáksportot, az utánpótlás nevelést, a
szabadidősportot és néhány sportág átlagostól nagyobb fejlesztését. Ugyanígy segítjük a jelentősebb a
megyei sportrendezvények lebonyolítását.
A sportról szóló 2004 évi I. törvény 55. §-ának (6) bekezdése alapján elkészítettük a Nógrád Megye
Középtávú Sportfejlesztési Koncepcióját (2004-2009), mely tartalmazza a megye sportjának fő
célkitűzéseit, a fejlesztés irányát. A törvény és a megyei koncepció alapján a Megyei Önkormányzat
sporttal kapcsolatos feladatairól, kötelezettségeiről, illetve a finanszírozás rendjéről a Közgyűlés
rendeletet alkotott.
A koncepcióban rögzítettek alapján 2005-ben átalakult a megyei sportirányítás. A Sportigazgatóság
jogutód nélküli megszüntetésével társadalmi alapra került a sport megyei szintű koordinálása. A
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek irodája – a Megyei Önkormányzattal kötött szerződés
alapján – ellátja a törvényekből adódó megyei feladatokat. A közel másfél év tapasztalatai az
igazolják, hogy a döntés helyes volt és az irányítás területén nem történt negatív változás.
A következő időszakban folytatódik a megyei sportfejlesztési koncepcióban megfogalmazott
sportfeladatok végrehajtása, figyelembe véve a várhatóan ősszel a parlament által elfogadott Nemzeti
Sportstratégiát.
A ciklusprogram tartalmazza: „ Az önkormányzat kezdeményező, koordináló szerepének erősítésével
jelentős erőfeszítéseket szükséges tenni annak érdekében, hogy a fiatalok elvándorlása lelassuljon,
erősödjön a megye fiatalokat megtartó képessége.”
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2002. évtől kezdődően folyamatosan részt vesz a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, s évrőlévre lehetőségeihez mérten emelte a megyei önkormányzat saját hatáskörében biztosított támogatási
összeget.
Mindemellett a Közgyűlés 2005-ben egy önálló – a megyei illetőségű diákok szülőföldjükhöz való
kötődésének erősítése, a megye szellemi értékeinek gyarapítása céljából – ösztöndíj-rendszert
alapított, 5.000 e. Ft keretösszeggel, melyet a testület ezévi költségvetési rendeletében – a rendkívül
nagy számú pályázati igény és a pályázat szakmai céljainak való mind teljesebb megfelelés érdekében
– már 10.000 e. Ft-ban szabályozott.
IV.
CÉLKITŰZÉSEK A TÉRSÉGFEJLESZTÉSBEN
1. TERÜLETRENDEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. a megyei önkormányzat
feladataként írja elő a megye területére területrendezési terv készítését. Nógrád megye
Területrendezési Terve a területfejlesztési tanácstól pályázat útján elnyert támogatással, a rendkívül
szoros határidőket betartva két és féléves előkészítő munka eredményeként került elfogadásra. Az
Előkészítő Fázis a helyzetértékeléssel és a program elfogadásával zárult. A széleskörű anyaggyűjtés,
elemzés végeredményeként elkészült javaslatot 230 szervnek küldtük meg véleményezésre, a
beérkezett észrevételek feldolgozása után került az anyag jóváhagyásra. A második, a tervezési
munkafázis során hasonló egyeztetési és elfogadási folyamat zajlott le. A jogszabályban kötelezően
előírt véleményező szervezeteken kívül egyeztettünk a Besztercebánya Megyei Önkormányzattal,
továbbá a társadalmi vita lehetőségét biztosítottuk az önkormányzat honlapján keresztül. Az
önkormányzati rendeletben megállapított területrendezési szabályok, illetve az ajánlások elfogadása
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előtt előzetes törvényességi kontrollt biztosított az illetékes szakminiszter, melynek során
megállapította, hogy a szabályozás az országos területrendezési tervvel összhangban készült.
A dokumentum teljeskörű és színvonalas kidolgozása mindenekelőtt természeti környezet és az
építési- fejlesztési tevékenység összhangját és a kiegyenlített területi fejlődést szolgálja, és
megalapozza a településrendezési tevékenységet is. Nógrád megye területrendezési terve a TEIR-be
illeszthető formában is dokumentálásra került. Ezzel párhuzamosan folyamatosan készülnek a
településrendezési tervek, amelyek felülvizsgálatáról, a megyei rendezési tervvel történő
összehangolásáról gondoskodunk. A területfejlesztési programok, ágazati fejlesztési koncepciók
kidolgozásához szakmai észrevételeink megfogalmazásával nyújtottunk segítséget.
A területi információs rendszer (TEIR) - funkciójának megfelelően - a települések, kistérségek,
áttekinthető térkategóriák tervezési, fejlesztési tevékenységét hivatott elősegíteni.
A rendszer egész országon belüli nehézkes működtetése (programhibák, installálási nehézségek,
programok folyamatos frissítése okán felmerülő pénzügyi szűkösség stb.) ellenére a megyei
adatbázisból igényelt adatcsoportok – a minimális felhasználói igények alapján – folyamatosan
átadásra kerültek. A működtetés rendszerében változásra – felhasználói igények emelkedésére – lehet
számítani, amely különösen a pályázatírás területén jelentkezhet.
A ciklusprogram működési alapelvként fogalmazta meg a közgyűlés bizottságainak szakmai, ágazati
felelősségének növelését, mozgásterük bővítését az átruházott hatáskörök gyakorlása terén. Ennek
értelmében a közgyűlés Területfejlesztési és EU Integrációs Bizottsága átruházott hatáskörben megyei
önkormányzat területi feladatainak megfelelően véleményezte a Heves megye Területrendezési Terve
javaslattevő fázisát, a Szécsényi Kistérség Felzárkóztatási Fejlesztési Programját, Pest megye
Struktúra Tervét, a Bátonyterenyei Kistérség Felzárkóztatási Fejlesztési Programját, az Országos
Területfejlesztési Koncepciót és az Országos Fejlesztéspolitikai koncepciót, az Észak-magyarországi
Régió Fejlesztési Stratégiáját és a Regionális Operatív Programot, Pest megye területrendezési terve
Javaslattevő fázisát, nagy hangsúlyt fektetve Nógrád Megye területfejlesztési, -rendezési érdekeinek
érvényesítésére.
2. AZ INTÉZMÉNYEKET ÉRINTŐ REKONSTRUKCIÓS PROGRAMOK
Az elmúlt években végrehajtott és folyamatban lévő nagy értékű beruházások (a rendelkezésre álló
fedezet figyelembevételével meghatározott tartalommal) a közgyűlés igényei szerint valósultak meg.
A 17 intézményben 50 különböző témájú beruházás történt, melyek részletezését a beszámoló
függeléke tartalmazza.
Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeinek javítása érdekében, célkitűzés volt a beruházásokhoz
igényelhető támogatások megszerzése a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács, továbbá az egyéb
központi vagy decentralizált alapoktól.
A benyújtott pályázataink döntő többsége sikeres volt, ezek révén jelentősen bővültek az
önkormányzat anyagi lehetőségei. A 57 db benyújtott pályázattal elnyert 5.472.804 E Ft (ebből címzett
4.728.602 E Ft, CD 91.075 E Ft, TRFC 241.354 E Ft, TK 280.723 E Ft, LHK 30.342 E Ft, PEA 6.694
E Ft, ESZCSM 43.953 E Ft, NKÖM 28.000 E Ft, NÖP 9.888 e Ft, SZTP 1.113 E Ft, ICSSZEM
10.000 e Ft, vis maior 1.060 E Ft) támogatás tette (teszi) lehetővé az összesen 5.811.897 E Ft értékű
beruházás megvalósítását.
3. TOVÁBBI FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖRNYEZETVÉDELEM
A közlekedési feltételek javítása megalapozására elkészült a megye közlekedésfejlesztési
koncepciója, amelyben kellő hangsúlyt kaptak a ciklusprogramban megfogalmazott célkitűzések. A
megvalósítást az állami költségvetés lehetőségeinek függvényében szorgalmazzuk. Tanulmányterv
készült a határon átnyúló kapcsolatok javítására szolgáló Ipoly-hidak építési lehetőségeiről. 4 híd
felújítása (Pőstény, Kovár, Nógrádszakál, Őrhalom) a tervezés fázisában van.
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A közlekedéshez kapcsolódóan ez év végéig befejeződik a megye valamennyi közúti határán az
üdvözlő táblák elhelyezése, amelyet az önkormányzat forrásaiból sikerült megvalósítani.
A megyei önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodik a megye településeinek
egészséges ivóvízellátását biztosító, a megyei támogatással megépült és a megyei önkormányzat
tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetéséről és karbantartásának felügyeletéről. Ennek
kapcsán a regionális és a térségi szolgáltatókkal folyamatos kapcsolattartás, illetve elszámoltatás
történik. A szerződés szerint mindkét üzemeltető eszközhasználati díjat fizet, amit a rendszerek
felújítási-, rekonstrukciós munkáihoz használunk fel. Az ÉRV Rt. üzemeltetésében lévő Közép –
Nógrád vízmű rendszerre és a Ménesvölgyi vízellátó rendszerre 2003-ban 15.605 e Ft-ot, 2004-ben
12.484 e Ft-ot, 2005-ben 12.702 e Ft-ot fordítottunk a rendszer folyamatos korszerűsítésére és
felújítására, 2006-ban 14.843 e Ft felhasználása tervezett. A felújítások során, többek között
megvalósult a klórdioxidos fertőtlenítés kialakítása, az átadó aknák felújítása, mérési helyek felújítása
és kialakítása. A térségi rendszer átemelői aknái vízálló belső szigeteléssel lettek ellátva, a
folyamatirányító szekrények, villamos mérőhelyek felújításra kerültek. Az átemelők, medencék
szellőztetésének kialakítására kondenzációs párátlanító egységek beépítésére került sor. A felújítási,
rekonstrukciós munkák között hajtóművek felújítására, távadók beszerzésére fordítottunk.
A Nyugat – Nógrád Vízmű Kft. Üzemeltetésében lévő „Dunai Vízátvezetés” távvezeték rendszeren
2003-ban 36.258 e Ft, 2004-ben 38.437 e Ft, 2005-ben 30.000 e Ft értékű munkák készültek el, 2006ban 31.000 e Ft felhasználása tervezett. A fejlesztési és rekonstrukciós munkák között a Magyarnándor
és Mohora települések átadási pontjai kiépítésére, URH átjátszók cseréjére, öblítő csomópontok
kialakítására, ürítővezetékek cseréjére, vízóra cserékre került sor továbbá klórdioxid adagoló
berendezések telepítése, a meglévő klórozó eszközök rekonstrukciója, a medencék új vízzáró
vakolása, irányítástechnikai aknák elektromos felújítása, nyomástávadók, szinttávadók, elektromos
hajtóművek felújítása valósult meg.
Mivel az üzemeltetővel kötött szerződése 2003. december 31-én lejárt és a Kft. eddig megbízható volt
és korrekt munkát végzett, valamint nem volt értékelhető más pályázó, ezért velük kötöttünk 2004.
január 1-jétől határozatlan idejű szerződést.
Közgyűlési döntés értelmében elindult a viziközmű létesítményekhez kapcsolódó földhivatali
bejegyzések áttekintése, illetve. ÁSZ javaslatra folyamatban van az eddiginél részletesebb mennyiségi
leltár felvétele.
A környezet- és természetvédelmi feladatokat a korlátozott anyagi lehetőségek ellenére rendkívül
fontosnak ítéljük. Közreműködtünk a regionális hulladékgazdálkodási terv elkészítésében, és
véleményünkkel segítjük az önkormányzatokat környezetvédelmi terveik elkészítésében. Az
árvízvédelem eszközeinek bővítése érdekében pályázati forrásból mobilizálható szivattyúkat,
elektromos berendezéseket szerzünk be, amelyek bárhol, ahol szükséges be lehet vonni a védekezési
munkákba.
A megye településeinek szépítése, rendezettségének javítására 2003-ban került először kiírásra az
Idegenforgalmi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága szervezésében a „Virágos
Nógrádért” környezetszépítési verseny, amely célul tűzve ki a megye településeinek ösztönzését a
tisztább, rendezettebb lakókörnyezet kialakítására és a hasonló témájú országos rendezvényekre való
felkészítését. Azóta minden évben megrendezésre kerül, a települések és a bíráló bizottság
egybehangzó véleménye szerint egyre nagyobb népszerűségnek örvendve.
A fentiekben jelzett felújítási, fejlesztési, beruházási programok és kezdeményezések mellett a
leglényegesebb természetesen a megyei önkormányzat alapfeladatainak folyamatos ellátása. E
feladatcsoportról, az intézményrendszer kiegyensúlyozott, megbízható napi működtetéséről a
tájékoztatóban – jellegéből következő módon – kevesebb szó esett. Megállapítható ugyanakkor, hogy
a fenntartói feladatok, a finanszírozási gyakorlat tekintetében az önkormányzatnak és huszonöt
intézményének helyzete stabil, a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása folyamatosan és
megfelelő színvonalon történik.
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Összességében megállapítható, hogy a közgyűlés és szervei a ciklusprogramban foglaltaknak
megfelelően eleget tettek vállalt feladataiknak. Mindezeknek megfelelően segítették a megye
gazdasági, kulturális, egészségügyi életének élénkítését. Az előzőek alapján dokumentálható úgy a
választók, mint a választók bizalmából megválasztandó leendő testület előtt, hogy a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 2002-2006. évekre szóló feladatait összességében végrehajtotta.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására:
HATÁROZATI JAVASLAT
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a 2002-2006. évekre szóló
programjában kitűzött célok és alapértékek helyesek voltak. Az elhatározott feladatok
többségében megvalósultak, egyes feladatok végrehajtása jellegükből fakadóan a cikluson
túlmutatóan lehetségesek.
A közgyűlés mindezek érdekében indokoltnak tartja, hogy tovább erősödjön a forrásteremtést
és forrásbevonást elősegítő tevékenység. Tovább kell szorgalmazni a megye adaptációs és
alkalmazandó képességét és nyitottságát annak érdekében, hogy integráljon minden olyan
értéket, amely a megyét előbbre viheti a kitűzött célok megvalósításában.

2.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetet mond a megye önkormányzatainak,
a megyében működő állami szerveknek, az önkormányzat intézményeinek, a közgyűlés
hivatalának, a gazdasági, tudományos és kulturális élet képviselőinek, a sajtónak, a társadalmi
és civil szervezeteknek, a pártoknak, akik a program végrehajtásában és megvalósításában
közreműködtek.

3.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a program végrehajtásáról a sajtó útján adjon
tájékoztatást a megye lakosságának és gondoskodjon arról, hogy e dokumentumot a közgyűlés
leendő tagjai megismerjék.
Határidő: azonnal, illetve az alakuló ülés időpontja
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

A közgyűlés határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Irattár

Salgótarján, 2006. augusztus 30.

Dóra Ottó
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

