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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, a két ülés között tett intézkedésekről, bizottsági üléseken, illetve azokat követően 
felmerült, testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban számolok be; a megyei 
önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az előző ülés óta 
lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:    
 

I. 
 

BESZÁMOLÓ 
 
1. A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 

- A testület 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozatának értelmében zárolásra került a költségvetés 
2/a. fejezetének 9. során elkülönített éves biztonságtechnikai felülvizsgálatok 4.300.000 Ft-os 
egységes pénzügyi kerete. A 2011. június 30-ig elvégzendő feladatok határidejének 
szeptember 30-ára történő módosítása célszerű a teljes intézményi kör bevonásával, beleértve 
a Balassagyarmattól átvett intézményeket is. Az információk összegyűjtését követően a bekért 
vállalkozói ajánlatok ismeretében teszek javaslatot a zárolt összeg egy részének feloldásra. 

 
- A közgyűlés 48/2011. (V. 26.) Kgy. határozatának 2. pontjában utasított a megye lakossága 

egészségügyi szakellátásának kötelezettjeként, annak felelőseként, hogy 2011. június 30-áig – 
az egészségügyi ellátás biztonságos fenntartása, szakmai színvonalának szinten tartása 
érdekében, lehetőség szerint a megye országgyűlési képviselőinek bevonásával – 
kezdeményezzem a Magyar Köztársaság Kormányánál Nógrád megye kórházai, ezen belül a 
Szent Lázár Megyei Kórház (a továbbiakban: Kórház) fekvő és járóbeteg teljesítmény 
volumenének az országos átlagot elérő szintre történő emelését. 
A döntésnek érvényt szerezve – valamennyi országgyűlési képviselőnk aláírásával – juttattam 
el közös nyilatkozatunkat a miniszterelnök úr és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Minisztere 
részére. 
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök titkárságvezetője levélben értesített – megköszönve 
felterjesztésünket és további munkánkhoz sikert kívánva – a dokumentum érkezéséről, egyben 
tájékoztatott, hogy azt átküldte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős 
államtitkárhoz, dr. Szócska Miklóshoz. 

 
- A Nógrád megyei főjegyző a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) módosító 15/2011. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet következtében, valamint egyéb okok miatt szükségessé váló 
módosításokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Ügyrendjén úgy 
vezette át, hogy 562/2-2011. iktatószámon új rendelkezést adott ki, melyet az Ügyrendi 
Bizottság 8/2011. (VI. 24.) ÜB határozatával jóváhagyott. A módosított, kiegészített és 
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t mellékleteivel és az aktualizált függelékeivel közzétette 
a megyei önkormányzat honlapján (megye.nograd.hu). 

 
- A testület az 53/2011. (VI.24.) Kgy. határozatában adott felhatalmazást részemre és dr. 

Bercsényi Lajos főigazgató úrnak arra, hogy a Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata 
között kötendő együttműködési megállapodás aláírását követően a szükséges intézkedéseket 
tegyük meg, mind a finanszírozási szerződés, mind a működési engedélyeztetési eljárásban, 
illetve egyéb – a feladatellátáshoz kapcsolódó – intézkedések tekintetében. 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megállapodás az érintettek által aláírásra került. 
Jelenleg folyamatban van az épület használatbavételi engedélyeztetése. Ezzel egyidejűleg a 
kórház szakemberei a rendelkezésre bocsátott helyiségek függvényében tesznek intézkedéseket 
a birtokbavételre, a szükséges eszközök és berendezések telepítésére. 
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Tekintettel arra, hogy a Kórház szécsényi telephelyéről is kerülnek át gépek, eszközök 
Bátonyterenyére, ezért a birtokbavétellel összhangban megtörténik a szécsényi „Tüdőgondozó” 
kiürítése is. 

 
- A közgyűlés 56/2011. (IV. 24.) Kgy. határozata alapján a Szécsény Város Önkormányzatával 

kötendő az alapfokú művészetoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodás 
aláírásra került. Az ingatlan használata jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez 
szükséges változási vázrajz földhivatali záradékolása folyamatban van. 

- A testület 57/2011. (IV. 24.) Kgy. határozata alapján a Pásztó Város Önkormányzatával 
kötendő a közoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodások aláírásra 
kerültek. Az ingatlanok használata jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban 
van. 

- A közgyűlés 64/2011. (VI. 24.) Kgy. határozatával jóváhagyott a Salgótarján Déli városrésze 
közbiztonságának megszilárdítása érdekében született együttműködési megállapodás aláírásra 
került. 

- A testület a 68/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat 1. pontja alapján a ,,Novohrad-Nógrád 
Geopark turisztikai desztináció fejlesztése” című pályázattól való visszalépésről határidőben 
értesítettem a Besztercebányai Kerületet, az Ipoly Erdő Zrt-t, valamint az Irányító Hatóságot 
is. 

 
- A közgyűlés 83/2011. (VII. 16.) Kgy. határozata alapján tájékoztattam a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériumot, hogy az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács tagjainak sorába 
Kardos Pétert delegálta a közgyűlés. 

 
- A testület 84/2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával felhatalmazott és utasított a 

balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, a Szondi 
György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, a Madách Imre Kollégium (a 
továbbiakban: intézmények) által ellátott közoktatási feladatok, valamint a feladatellátást 
szolgáló ingatlanok használatának joga Balassagyarmat Város Önkormányzatától történő 
átadás-átvételére vonatkozó megállapodások aláírására, továbbá az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéshez szükséges eljárásra.  
A közgyűlés ezzel egyidejűleg a 20/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendeletével módosította 
az intézmények alapító okiratait, továbbá a 21/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendeletével 
döntött az intézmények alapító okiratainak egységes szerkezetbe foglalásáról.  
A testület 55/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata 3. pontjával szintén felhatalmazást adott arra, 
hogy a Madách Imre Kollégium által az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 
történő feladatellátásról szóló – a feladat átadás-átvételére vonatkozó megállapodáshoz 
kapcsolódó – ún. külön megállapodás aláírásra kerüljön.  
A megállapodások 2011. július 16-ával történő aláírását, illetve az önkormányzati rendeletek 
kihirdetését és hatályba lépését követően kérelemmel fordultunk a Magyar Államkincstár 
Nógrád Megyei Igazgatóságához az intézmények törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt, 
melynek intézkedése nyomán az átvezetés 2011. július 20-án megtörtént, továbbá eljártunk a 
balassagyarmati Földhivatalnál az ingatlanok használatának joga bejegyeztetése érdekében, 
melynek eredményéről e jelentés elkészítéséig nem áll rendelkezésre információ. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 
 
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

− Meghatározott esetekben a bentlakásos gyermekvédelmi és szociális intézményi ellátásért 
fizetendő díjról, valamint az intézményvezető által megállapított díj elleni felszólalásról a 
közgyűlés elnöke dönt. Az elnök gyakorolja a méltányosságot, illetve dönt a térítési 
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díjhátralékok ügyében (behajtás, részletekben történő megfizetés, elengedés, stb.), továbbá a 
szociális intézményi elhelyezés esetén az ingyenes ellátásról.  
A fentiek alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy fenti tárgykörökben 2011. június 
15-től 2011. augusztus 10-ig 37 esetben döntöttem átruházott hatáskörben.  
(A döntésekről szóló összefoglaló kimutatást a határozati javaslat 1. számú melléklete 
tartalmazza.) 

 
− A Gazdasági Bizottság – átruházott hatáskörében – javaslatot tett önkormányzati bérlakás 

kiutalására. 
(A határozatot a 2. sz. melléklet tartalmazza.) 
 

− A Humánszolgáltatási Bizottság – átruházott hatáskörében – szakvéleményt adott ki az 
ipolytarnóci, illetve a dorogházi óvoda átszervezéséről; megtárgyalta és tudomásul vette az 
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél elrendelt soron kívüli vizsgálat 
megállapításairól szóló ellenőrzési jelentést.  

  (A határozatokat a határozati javaslat 3-5. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

− A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – átruházott hatáskörében – megtárgyalta és tudomásul vette 
az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél elrendelt soron kívüli 
vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentést.  
(A határozatot a 6 sz. melléklet tartalmazza.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
3. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A közgyűlés 155/2010. (XII. 16.) Kgy. határozatával fogadta el 2011. évi üléstervét. Az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ának (1) bekezdése szerint az 
önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatni kell a 
közgyűlést, ezért a jogszabálynak megfelelően a szeptember 29-ére tervezett közgyűlés 
időpontjának szeptember 15-re történő módosítását javaslom. További jogszabályváltozások, 
valamint egyéb események, illetve körülményekben beálló változások következtében a 
szeptemberi közgyűlésen új napirendek felvételére is sor kerül. A jelenlegi ismereteink szerint 
módosított üléstervet a határozati javaslat 3. pontja tartalmazza. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására. 
 

− Az önkormányzati törvény értelmében a közösségi célú alapítványok részére történő 
önkormányzati pénzeszközök átadására képviselő testületi döntést követően kerülhet sor. A 
közelmúltban 2 olyan kérelem érkezett, amelyhez közgyűlési döntésre van szükség.  

 
a) A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-ában 
foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/2. sorában lévő „a megye társadalmi 
életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére: 

 
− a Muzsikál az Erdő Alapítvány (Pásztó) részére: „Muzsikál az Erdő” Mátrai 

művészeti napok rendezvénysorozat megrendezésének 75.000 Ft-os támogatására teszek 
javaslatot. 

 
b) A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-ában 
foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. mellékletének IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére: 

 



 5 

− a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány részére: Mikszáth Kálmán „a 
legnagyobb palócnak az életét és munkásságát bemutató film elkészítésének 30.000 Ft-
os támogatására teszek javaslatot. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására. 
 

 
− Tájékoztatom a testületet, hogy a 17/2011 (IV. 28.) Kgy. határozat 4. a) pontjában szereplő 

Fészekmeleg Alapítvány 2011. július 19-én kelt levelében írásban lemondott a közgyűlés által 
nyújtott 30.000,- Ft-os támogatásról az utólagos finanszírozás miatt, mivel anyagi lehetőségeik 
nem tették lehetővé a támogatási összeg előre történő biztosítását. 
Ennek megfelelően javaslom a fent nevezett határozati pont módosítását. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 5. pontjának elfogadására. 
 

− A „Tanulói laptop program” megvalósítására irányuló TIOP-1.1.1-09/1-2010-0141 kódszámú 
pályázat a beszerzendő eszközök finanszírozását - tételenként a támogatás felső határáig -  100 
%-os támogatási intenzitással biztosította. A közbeszerzési eljárás nyertesével, a SYSTREND 
Számítástechnikai Zrt-vel megkötött szerződés azonban a tanári eszközök esetében 
elszámolható bruttó 180.000 Ft/db összeggel szemben bruttó 214.750 Ft/db ajánlati árat 
tartalmazott. A különbözet a 23 db eszköz vonatkozásában 799.250 Ft, melyet a közreműködő 
szervezet nem finanszírozott, így szükségessé vált a költségvetés „önkormányzati pályázatok 
sajáterős része” terhére történő kifizetése.  

 
- A „Madách Emlékmúzeum felújítása irodalomtörténeti kiállítás létrehozásával” tárgyú, 

általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2011. augusztus 3-án került 
közzétételre a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlattételi határidő 2011. augusztus 22. A 
„Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében 
megvalósuló beruházás várhatóan 2012. szeptember közepére készül el. 

- A közgyűlés 50/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat 4. pontjában szereplő alapítványok támogatási 
szerződéseinek aláírása a következők szerint alakult: 

1182/2011 Cédrus Művészeti Alapítvány részére Handó Péter Esszékötete 
megjelentetésének 25.000,- Ft összegű támogatását tartalmazó szerződés aláírásra került. 
Az elszámolás határideje: 2011. 09. 30. 

1254/2011 Környezetünkért, Biztonságunkért és Egészségünkért Alapítvány részére 
Diáknap megrendezésének 30.000,- Ft-os támogatását tartalmazó szerződés aláírása 
folyamatban van. Az elszámolási határidő: 2011. 09. 30. 

1207/2011 Krétakör Alapítvány részére az Állami gondozás alatt álló gyermekek 
táborozásának 25.000,- Ft összegű támogatását tartalmazó szerződés aláírása folyamatban 
van. Az elszámolási határidő: 2011. 10. 30. 

1439/2011 Horváth Endre Kiadványi Alapítvány részére a „Balassagyarmati alagútba” c. 
kötete megjelentetésének 20.000,- Ft összegű támogatását tartalmazó szerződés aláírásra 
került. Az elszámolási határidő: 2011. 09. 30. 

1438/2011 „Szécsényfelfalu Községért” Közalapítvány részére Jótékonysági bál 
megrendezésének 20.000,- Ft összegű támogatását tartalmazó szerződés aláírása 
folyamatban van. Az elszámolási határidő: 2011. 09. 30. 

1332/2011 Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány 
részére a Jótékonysági koncert megszervezésének 25.000,- Ft összegű támogatását 
tartalmazó szerződés aláírásra került. Az elszámolási határidő: 2011. 10. 30. 

- A diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkező 
szennyvíz települési szennyvíz-hálózatba való bekötésének kiépítésére irányuló közbeszerzési 
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eljárás eredményeként a kivitelezésre 2011. május 16-án, az Uránusz-Öko Kft-vel (3182 
Karancslapujtő, Sport út 1.) kötöttünk szerződést bruttó 31.250 e Ft vállalkozói díjjal, 2011. 
augusztus 14-ei határidővel. A 700 fm bekötővezeték, az átemelővel és a házi beemelővel 
elkészült, a műszaki átadás – átvétel időpontja 2011. augusztus 12.  

 
- A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Nógrádi Történeti Múzeum, Bányászati Kiállítóhely 

földalatti részének veszély-elhárítási, részleges felújítási és víztelenítési feladatainak 
megvalósítására általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Gyetvai 
Barnabás vállalkozóval kötöttünk szerződést 1.630 e Ft vállalkozói díjjal, 2011. július 4-ei 
határidővel. A munkák átadás-átvétele határidőben, a számla kifizetése szerződés szerint 
megtörtént. A víztelenítési feladatokat (szivattyútelepítés) a Marketinfo Bt. végezte 428 e Ft-
ért, 2011. július 15-ei határidőre. Ez utóbbi munka megvalósítása során felmerült az igény, 
hogy az eredetileg tervezett, felügyeletet igénylő mobil tömlős rendszer helyett automatikus 
szintérzékelő szabályozással ellátott, fixen bekötött csővezetékes rendszer kerüljön telepítésre. 
A többletforrást nem igénylő módosítási kérelmünket a – 100 %-os támogatást biztosító – 
Magyar Bányászati és Földtani Földhivatal jóváhagyta. A szivattyútelepítési munkák 
próbaüzemet is magában foglaló átadás-átvételi eljárása 2011. július 25-én lezárult. A számla 
kifizetése folyamatban.  

 
4. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. 
számú módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 
alapító okiratának módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.  
Általános véleményként fogalmazódott meg, hogy a módosítás legfőbb indoka volt a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett három intézmény előirányzatának a 
költségvetési keretszámokon történő átvezetése. Ezentúl a bizottsági üléseken szóba került az 
önkormányzat jelenlegi pénzügyi-likviditási helyzete, a számlavezetéssel, valamint a kötvény 
visszafizetéssel kapcsolatosan a pénzpiacon kialakult – a svájci frank árfolyam változásából  
eredő – kockázatok kérdése is. 
Az előterjesztéshez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés a bizottsági üléseken kiosztásra került.  

 
Az I. sz. rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

Humánszolgáltatási Bizottság  5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

A II. sz. rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

Humánszolgáltatási Bizottság  5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A III. sz. rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

Humánszolgáltatási Bizottság  5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

Humánszolgáltatási Bizottság  5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. 
rendelet módosítására 
Az előterjesztést a humánszolgáltatási,- valamint az ügyrendi bizottság megtárgyalta. 

 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Humánszolgáltatási Bizottság  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési 

nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat 
módosítására, továbbá a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő 
gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet 
módosítására 
Az előterjesztést a gazdasági-, a humánszolgáltatási-, valamint az ügyrendi bizottság 
megtárgyalta. 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Humánszolgáltatási Bizottság  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Humánszolgáltatási Bizottság  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2011. (X. 1.) Kgy. rendelet 
módosítására 
Az előterjesztést a gazdasági-, valamint az ügyrendi bizottság megtárgyalta. 
 

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 

526. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak 
raktározására alkalmas ingatlan biztosítására 
Az előterjesztést a gazdasági-, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő 

programok támogatására irányuló pályázat benyújtására 
Az előterjesztést a gazdasági-, valamint a humánszolgáltatási bizottság megtárgyalta. 

 A gazdasági bizottság ülésén a napirend megtárgyalásakor elhangzott kérdésekre válaszolva 
tájékoztatom a közgyűlést, hogy abban az esetben, ha a pályázat elbírálása olyan eredménnyel 
zárul, hogy az előterjesztésben feltüntetett 5.960.000,- Ft helyett kevesebb összeget ítélnek meg 
részünkre, az önkormányzat arányaiban annyi feladatot vállal, amelyet a megítélt összegből 
megfelelő színvonalon végre tud hajtani. Az önkormányzat költségvetéséből a hiányzó részt 
nem kívánjuk pótolni, azonban a működéshez szükséges megfelelő infrastruktúrát biztosítani 
fogjuk. 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

Humánszolgáltatási Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei előkészítés alatt álló és 

folyamatban lévő pályázatainak felülvizsgálatára 
Az előterjesztést a gazdasági bizottság megtárgyalta, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
elfogadásra javasolta. 
A bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 
előkészítés alatt álló és folyamatban lévő pályázatainak felülvizsgálatára készült javaslat 1. 
számú, az EU forrás elnyerésére benyújtott/tervezett pályázatait tartalmazó melléklete – 
támogatás megítéléséről kapott tájékoztatás miatt – változott. A nyertes pályázat átvezetésre 
került a 3. számú, az EU forrásból támogatást nyert pályázatok közé, de az összesen sor 
szöveges részének javítása nem történt meg, amely helyesen: „Összesen (a 2. és 7. sorszámú 
pályázat nélkül).  A javított táblázat az Elnöki jelentéssel egyidejűleg kiküldésre kerül. 
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− Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium, valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. által kötendő bérleti szerződés 
megkötésére 
Az előterjesztést a gazdasági bizottság megtárgyalta, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
elfogadásra javasolta. 
A bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy az 53-65/2011. iktatószámú előterjesztés részét 
képező bérleti szerződésben a bérbeadó neve helyesbítésre került, tekintettel arra, hogy Nógrád 
Megye Közgyűlése által a 24/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelettel alapított Fáy András 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium általános jogutódja a Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium (rövid 
név: BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium). A javított megállapodás és 
előterjesztés az Elnöki jelentéssel egyidejűleg kerül megküldésre. 
 

− Javaslat a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye 
Önkormányzata által kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására 
Az előterjesztést a gazdasági,- valamint az ügyrendi bizottság megtárgyalta. 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A gazdasági bizottság ülésén a napirenddel kapcsolatban elhangzott kérdésekre az alábbiakról 
tájékoztatom a testületet: 

 A kínai Guizhou Tartomány lakossága 38 millió fő. Kínának egyik legkisebb tartománya 
hasonlóképpen, mint Magyarországnak Nógrád megye. Az ott élő lakosság jelentős hányada 
mély szegénységben él, ezen népesség 30 %-nak életszínvonalán sikerült javítaniuk az elmúlt 
egy- másfél évben. Gazdasága hasonló Nógrád megyéhez. Jelentősebb területek a bányászat, 
autógyártás, mezőgazdaság és kiemelten az idegenforgalom. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
környezetvédelemre valamint a vízgazdálkodásra. 

 Dr. Bablena Ferenc István a közgyűlés alelnöke egyeztetéseket folytatott többek között a 
tartomány kormányzó-helyettesével valamint Yao Shoulun úrral a Külügyi Kapcsolatok 
Hivatalának elnökével, aki a megállapodást is aláírta. (A tartomány kormányzó-helyettesének 
hivatalos távollétében annak megbízása, felhatalmazása alapján.) 

 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő intézmény igazgatója 

ellen fegyelmi eljárás megindítására 
Az előterjesztést a humánszolgáltatási-, valamint az ügyrendi bizottság zárt ülés keretében 
megtárgyalta. 

 
− Javaslat személyi térítési díj megállapítása (1244-2/2011. számú határozat) ellen beadott 

fellebbezés elbírálására 
Az előterjesztést a humánszolgáltatási bizottság zárt ülésen tárgyalta meg. 

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
2011. június 15-én a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett egyeztető 
megbeszélésen vettem részt, melyet dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár asszony hívott 
össze az Önkormányzati törvény alkotásával, valamint feladatellátással kapcsolatosan. 
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Június 16-án Rétságon, a Nyugat-Nógrádi Turisztikai Desztináció Menedzsment konferenciával 
egybekötött épület átadó ünnepségén vettem részt. 
 
Június 18-án Budapesten, a II. Kerületi Önkormányzat Napja  rendezvényén népszerűsítettük Nógrád 
megyét. 
Ugyanezen a napon Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Mátranováki Falunapon képviselte a 
megyei önkormányzatot. 
 
Június 22-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviseletemben, Miskolcon a határmenti 
önkormányzatok számára lehetőségeket kínáló EGTC (Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás) megbeszélésen vett részt. 
 
Június 23-án a megyénkbe látogató hét ország nagykövetének programjain vettem részt. 
Ugyancsak június 23-án Dr. Barta László főjegyző úr egyeztető megbeszélést tartott a „Hollókőtől 
Murányig kerékpáron – határon átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítése” című 
HUSK pályázati projektről. 
 
Június 24-én tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
A délutáni órákban megnyitottam Bánkon a nagysikerű VIII. Louis Armstrong Jazzfesztivált. 
Szintén ezen a napon a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett regionális 
szakképzési konferencián Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr tartott előadást „Nógrád megye 
szakképzési helyzete a fenntartó szemszögéből” címmel. 
 
Június 28-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviseletemben részt vett a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Zrt. közgyűlésén. 
 
Június 29-én a Szent Lázár Megyei Kórház Semmelweis Napi megemlékezésén mondtam ünnepi 
beszédet. 
 
Július 2-án a Herencsényi Palóc Búcsú és Falunap rendezvényén ünnepi köszöntőt mondtam, majd 
Vanyarcon a Mikszáth Népe Juliális elnevezésű kulturális találkozót nyitottam meg. Ezt követően az 
immár hagyományossá vált „Muzsikál az erdő” Mátrai Művészeti Napok rendezvényeinek 
megnyitóján köszöntöttem a résztvevőket. 
 
Július 5-én  egy munkavacsorán találkoztam a Francia Nagykövetség és a Francia-Magyar 
Kezdeményezések közös rendezvényén, a III. Magyar-Francia Önkormányzati Találkozón résztvevő 
Lotharingia (Lorraine) régió vezetőjével és munkatársaival. 
Ugyanezen a napon Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviseletemben részt vett a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium által összehívott konzultáción, melynek témája a magyar régiók uniós 
képviseli irodájának működtetése volt. 
 
Július 6-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr az Országházban, prezentációval egybekötött 
előadást tartott a III. Magyar-Francia Önkormányzati Találkozón az észak-magyarországi régió 
határon átnyúló együttműködéséről. 
 
Július 7-én a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén 
vettem részt. 
 
Július 8-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a BGF – PSZF diploma-átadó ünnepségén. 
 
Július 14-én részt vettem azon a munkamegbeszélésen, melyet Orbán Viktor miniszterelnök úr tartott 
a megyei önkormányzatok közgyűlési elnökei részére a megyei önkormányzatok jövőbeni feladatával 
kapcsolatban. 
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Július 16-án rendkívüli közgyűlést tartottunk Balassagyarmaton. 
 
Július 20-án Barna János Béla alelnök úr a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által összehívott 
fejlesztéspolitikai megbeszélésen vett részt. 
 
Július 22. és augusztus 31 között Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Nógrád megyei delegáció 
vezetőjeként utazott el Kínába, Kujcsou (Guizhou) tartományba, hogy fontos kapcsolatokat 
alakítsanak ki az ottani tartományi vezetőkkel. Aláírtak egy közös, öt évre szóló megállapodást. 
 
Július 29-31. között került megrendezésre a XVI. Nógrádi Folklór Fesztivál, melynek megnyitó 
rendezvényén Dr. Barta László főjegyző úr mondott köszöntő beszédet.  
A bánki gálaprogram megnyitóján köszöntöttem a rendezvény fellépőit, résztvevőit. 
 
Augusztus 4-én a kozárdi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér ünnepélyes átadásán mondtam köszöntő 
beszédet. 
 
Augusztus 6-án falunapi rendezvényeken vettem részt Mátramindszenten, Kisbágyonban és Ilinyben. 
 
Augusztus 7-én megnyitottam Sámsonházán a XVII. Szlovák Nemzetiségi Letelepedési 
Emlékünnepséget. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 

1-6. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A testület a 155/2010. (XII. 16.) Kgy. határozatának mellékletével jóváhagyott 2011. évi 

üléstervének szeptemberi ülésre vonatkozó részét a következők szerint módosítja: 
 

„Törvényességire leadás: augusztus 24. (szerda) 
Postázás: szeptember 1. (csütörtök)   
Bizottsági ülés időpontja: szeptember 6. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: szeptember 8. (csüt.) 

 Szeptember 15. 
 

2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 
meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának 
szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság  
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5. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok átminősítésére, használatba adására  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági bizottság, pénzügyi ellenőrző bizottság  
(Adott ingatlanok vételére érkezett érvényes pályázatok esetén) 

 
6. Javaslat a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 1.) Kgy. rendelet mellékletét képező 
vagyonkódex módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság  
 

7. Javaslat a berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító 
okiratának módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: humánszolgáltatási bizottság, ügyrendi bizottság 
 

8. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 

  Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági bizottság, humánszolgáltatási bizottság 
 

9. Javaslat a megyei önkormányzat tulajdonát képező egyes vagyontárgyak hasznosítására, 
elidegenítésére kiírt pályázatok elbírálására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági bizottság, pénzügyi ellenőrző bizottság  

 
10. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági bizottság, humánszolgáltatási bizottság, pénzügyi 
ellenőrző bizottság” 

 
Az ülésterv többi részét változatlanul hagyja. 
 
 
4.  

a) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-
ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/2. sorában lévő „Megye társadalmi 
életéhez kapcsolódó programok támogatása” keret terhére: 

 
− a Muzsikál az Erdő Alapítvány (Pásztó) részére: „Muzsikál az Erdő” Mátrai művészeti 

napok rendezvénysorozat megrendezésének 75.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
 

b) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-
ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/2. sorában lévő elnöki keret terhére: 

 
− a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány részére: Mikszáth Kálmán „a 

legnagyobb palócnak az életét és munkásságát bemutató film elkészítésének 30.000 Ft-os 
támogatásáról dönt.  

Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 



 13 

5. A 17/2011 (IV. 28.) Kgy. határozat 4. a) pontja a következőre módosul: 
 

 „a) A költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére:  

− a „Litkei Szent Kereszt” Alapítvány (Litke) részére: Egyházi műemléképületek 
felújításának 30.000 Ft-os  

− a Mátraszőlős Községért Közalapítvány (Mátraszőlős) részére: Gyöngyvirág 
Nyugdíjas Klub 2011. évi programok megvalósításának 30.000 Ft-os  

− a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: XIII. Ceredi Ifjúsági 
Művészeti Alkotótábor megrendezésének 30.000 Ft-os  

támogatására teszek javaslatot.” 
 
 
 
Salgótarján, 2011. augusztus 11. 
 
 
 
 
 
         Becsó Zsolt 


















