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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 95/2011. (IX.15.) Kgy. határozatának 4. pontja alapján, tájékoztatom a Tisztelt 
Közgyűlést, hogy a Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő hat szociális 
intézmény (Reménysugár Otthon – Balassagyarmat, Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
gondozó Otthon – Bercel, Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
– Diósjenő, Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet – Ludányhalászi, 
Ezüstfenyő Idősek Otthona – Bátonyterenye, „Baglyaskő” Idősek Otthona – Salgótarján) 
tekintetében 2011. szeptember 19-én benyújtott – a Magyarország közigazgatási területén 
működési engedéllyel rendelkező megyei vagy települési fenntartású, ápolás-gondozást nyújtó 
bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását célzó – a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) által meghirdetett pályázatunk befogadást nyert. E 
döntésről szóló értesítését az NRSZH a honlapján 2011. november 29-én közzétette. A sikeres 
pályázat eredményeként összesen 21 db korszerű, ápolást könnyítő elektromos betegágy és 23 
db matrac ingyenes használatba vételi lehetőségét nyertük el 7 éves időtartamra. A használati 
jogot biztosító szerződés megkötésére 2011. december 2-án került sor Salgótarjánban a 
Megyeházán a Kormánymegbízott (Nógrád Megyei Kormányhivatal) előzetes jóváhagyásával. 
 

− A közgyűlés 117/2011. (XI. 22.) Kgy. határozat 5. és 11. b) pontjában szereplő alapítványok 
támogatási szerződéseinek aláírása a következők szerint alakult: 

• a Szécsényi „Kőrösi” Alapítvány részére: a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola – középiskolai feladat-
ellátási helyén közösségi tér kialakításának 25 000 Ft-os támogatásáról szóló 
szerződés (1949/2011.) aláírása folyamatban van; 

• a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részére: 
Karácsony alkalmából meleg étel osztása a rászorulóknak 25 000 Ft-os támogatásáról 
szóló szerződés (1332/2011.) aláírása folyamatban van. 

 
− A testület 118/2011. (XI. 22.) Kgy. határozatának megfelelően a Dr. Göllesz Viktor 

Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatójának jogviszony-megszüntetésével 
összefüggő munkáltatói intézkedések megtörténtek.  

 
− A 119/2011. (XI. 22.) Kgy. határozat 2. pontja alapján a hivatal számviteli nyilvántartásában 

lévő, de intézményekhez kapcsolódó befejezetlen beruházások az intézményi nyilvántartások 
számára átadásra kerültek. 
 

− A testület a 120/2011. (XI. 22.) Kgy. határozatában foglaltaknak megfelelően a kereskedelmi 
bank és a MÁK felé megtörténtek a jelzések, a számlanyitások munkafázisai folyamatban 
vannak. 
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− A közgyűlés 124/2011. (XI. 22.) Kgy. határozatával megállapította a 2012. évi élelmezési 

nyersanyagnormákat. A meghatározott napi élelmezési nyersanyagköltségről az érintett 
intézmények vezetői tájékoztatást kaptak. 

 
− A testület 125/2011. (XI. 22.) Kgy. határozatával a megyei önkormányzat tulajdonában álló 

Hollókői ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás módosítását jóváhagyta. A 
szerződés aláírása folyamatban van.  

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 
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 a tárgykörökben 2011. november 
15-től 2011. december 7-ig 1 esetben döntöttem átruházott hatáskörben.  

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

kiutalására. 
 (A határozatot a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

− A Humánszolgáltatási Bizottság – átruházott hatáskörében – jóváhagyta a Szondi György 
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Házirendjének módosítását; 
szakvéleményt adott ki Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2015. évekre 
szóló közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és- fejlesztési terve 
végrehajtásának értékeléséről és felülvizsgálatáról. Soron kívüli, zárt ülésén előzetesen 
véleményezte a Madách Imre Díjra beérkezett javaslatokat. 
(A határozatokat a határozati javaslat 2-3. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. és 3. pontjának elfogadására. 

 
 
3. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy felterjesztésemre a berceli Harmónia Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon két dolgozóját Dr. Réthelyi Miklós „Miniszteri 
Dicséretben” részesítette. A kitüntetettek Csonka Józsefné és Számel Edina az elismerést 
2011. december 5-én a „Fogyatékos Emberek Világnapja” alkalmából a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumban megtartott ünnepségen vették át, melyen az intézmény igazgatója is részt 
vett. 
 

− Hivatkozva a 2011. november 17-ei elnöki jelentésben foglaltakra, tájékoztatom a Tisztelt 
Közgyűlést, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése – 2011. november 24-ei ülésén 
– a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek 
Klubja éves működéséről szóló beszámolót a 197/2011. (XI.24.) Öh. sz. határozatával 
egyhangúlag elfogadta. 
 

− Tájékoztatom a testületet, hogy kilenc Nyugat-nógrádi település (Berkenye, Diósjenő, 
Felsőpetény, Keszeg, Nézsa, Nógrád, Nőtincs, Ősagárd, Szendehely) kezdeményezte 2009. év 
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végén, 2010. év elején a Szent Lázár Megyei Kórház, illetve a Dr. Kenessey Albert Kórház és 
Rendelőintézet ellátási területéből való kiválását, s egyben csatlakozását a váci Jávorszky 
Ödön Kórházhoz. E kiválásokhoz a közgyűlés nem járult hozzá [95/2009. (X. 21.), 8/2010. (I. 
28.), 37/2010. (IV.29.) Kgy. határozat], így az egészségügyi hatóság döntött a kérdésben. 
Határozataiban a településeket a váci szolgáltató ellátási területéhez csatolta. Ezen 
államigazgatási határozatok ellen Nógrád Megye Önkormányzata (valamint Balassagyarmat 
Város Önkormányzata és a Szent Lázár Megyei Kórház) felülvizsgálati kérelemmel, keresettel 
élt a Nógrád Megyei Bíróságnál. 
Az eljáró bíróság a felperesek kereseteinek helyt adott és a hatósági határozatokat – 
lényegében az ügy érdemére kiható eljárási hibák miatt – hatályon kívül helyezte, továbbá az 
eljáró elsőfokú közigazgatási szervet új határozat hozatalára utasította (valamint kötelezte a 
per költségeinek viselésére). A bíróság ezen ítélete jogerős, az ellen csak rendkívüli 
jogorvoslattal lehet élni (a Legfelsőbb Bírósághoz). 
Keszeg község vonatkozásában a per még folyamatban van, így (feltételezhetően hasonló 
eredményű) ítélet a jövő év első felében várható. 
 

− A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 117/2011. (XI. 22.) Kgy. határozatának 9. 
pontjával határozatlan időre felfüggesztette az önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű 
rendszerek létesítményeihez kapcsolódó telekkönyvi bejegyzések teljeskörű áttekintését és 
szükség szerinti rendezését előíró 16/2001. (II. 15.) Kgy. határozata 5. pontjának, továbbá a 
feladathoz fedezetet biztosító és a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására felhatalmazó 
119/2008. (X. 08.) Kgy. határozata 5. pontjának végrehajtását. 
Tekintettel arra, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló 2011. évi CLIV. törvény szerint az önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű 
rendszerek 2012. január 1-jén vélhetően állami tulajdonba kerülnek, a létesítményekhez 
kapcsolódó telekkönyvi bejegyzések teljeskörű áttekintése és szükség szerinti rendezése a 
megyei önkormányzat részéről okafogyottá vált, ezért javaslom az erre irányuló, valamint a 
felfüggesztést kimondó határozati pontok hatályon kívül helyezését. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására. 
 
 

4. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 

− Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.  

 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
A bizottságok rendes ülését követően az előterjesztés kiegészítésére intézkedtem. A 
kibővítéssel egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet, valamint a kapcsolódó új 
határozati javaslat jelen elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre, illetve vált 
elektronikusan elérhetővé. A megújított előterjesztésről az érintett bizottságok a közgyűlés 
ülését megelőzően véleményt nyilvánítanak. 

 
− Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. 

rendelet módosítására 
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Az előterjesztés a jelen elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre, illetve vált 
elektronikusan elérhetővé, melyről az érintett bizottságok a közgyűlés ülését megelőzően 
véleményt nyilvánítanak. 

 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének módosítására (VII. sz. 

módosítás) 
Az előterjesztés a bizottsági üléseken került kiosztásra, melyben jeleztem, hogy az 
Esélyegyenlőségi Iroda költségvetését, programtervezetét tájékoztatásul az elnöki jelentéssel 
küldöm meg. E dokumentum jelen előterjesztés 4. számú melléklete.  
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 4 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, 1 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára 
 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.  

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 

− Javaslat 
I. a 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja 
II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. 

határozat végrehajtására vonatkozó intézkedések jóváhagyására 
 

 Az előterjesztést a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta meg. 
 A bizottsági üléseken kiosztásra került a II. sz. határozati javaslat módosítása. 
 

Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A bizottságok rendes ülését követően az előterjesztés módosítására intézkedtem. A 
változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt határozati javaslat jelen elnöki jelentéssel 
egyidejűleg került megküldésre, illetve vált elektronikusan elérhetővé. A megújított 
előterjesztésről az érintett bizottságok a közgyűlés ülését megelőzően véleményt 
nyilvánítanak. 

 
− Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a 

további feladatokra 
 

 Az előterjesztést a Gazdasági-, a Humánszolgáltatási és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
megtárgyalta. 

 A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság indítványozta, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy 3. 
ponttal, melyben a közgyűlés tagjai megköszönik a kórház vezetésének és dolgozóinak az 
eddig elvégzett munkájukat, valamint azon szándék kinyilvánítását kezdeményezték, hogy a 
testület – amennyiben lehetőségei engedik – a továbbiakban is támogatni kívánja a kórház 
célkitűzéseit. 

 
  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 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2011. évre meghatározott teljesítmény-

követelmények alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának 
köztisztviselőire vonatkozó, 2012. évre szóló teljesítmény-követelmények alapjául 
szolgáló célok meghatározására 
 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta meg. 

 
 A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
− Jelentés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló 2011. évi CLIV. törvényből fakadó feladatok időarányos végrehajtásáról 
 
Előterjesztésére szóban került sor a bizottsági üléseken. 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
 A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

Gazdasági Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az írásos előterjesztés a jelen elnöki jelentéssel egyidejűleg megküldésre került, illetve 
elektronikusan elérhetővé vált, melyről az érintett bizottságok a közgyűlés ülését megelőzően 
véleményt nyilvánítanak. 
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− Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal összefüggésben felhalmozott 

tartozásokról, mint behajthatatlan pénzügyi követelésekről történő lemondásra 
 
Az előterjesztést a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság zárt ülés keretében 
tárgyalta meg. 

 
− Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

 
Az előterjesztést valamennyi bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg. 
Az előterjesztés a bizottságok javaslataival, véleményével, egységes szerkezetbe foglaltan, az 
elnöki jelentéssel egyidejűleg kerül megküldésre.  
 

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
November 16-án Bercelen, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban tartott 
„Kenderváros út 23. szám alatti lakóépület épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt záró 
ünnepségen és az azt követő Szociális Munka Napi rendezvényen mondtam köszöntőt. 
 
Ugyancsak november 17-én, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében sajtótájékoztatót tartottam. 
 
November 18-án az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagjaival kiemelt turisztikai 
attrakciók témakörben tartottam egyeztetést az Országházban. 
 
November 19-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt a 7. Nógrád PRIMA Gála Díjátadó 
ünnepségen a JAMKK színháztermében. 
 
November 22-én tartotta soron következő ülését közgyűlésünk. 
Ugyanezen a napon, a TIOP 1.2.2-09/1-2010-0047. sz. pályázat keretei között megvalósult Pásztói 
Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének ünnepélyes záró rendezvényén, 
valamint Mátraterenyén a felújított orvosi rendelő projektzáró ünnepségén mondtam megnyitó 
beszédet. 
 
November 23-26-ig a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének szervezésében, az Európai 
Régiók Gyűlésének  Ponte Delgadába  (Azori-szigetek)  kihelyezett közgyűlésén vettem részt. 
 
November 23-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a XX. 1956. október 23. emlékfutás 
díjátadó ünnepségén, valamint a Véradók Világnapja alkalmából a Magyar Vöröskereszt Nógrád 
Megyei Szervezete által rendezett ünnepségen. 
 
November 26-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt a JAMKK-ban tartott Nógrád Szépe 
Szépségverseny rendezvényén, közreműködött a zsűri munkájában, illetve a koronázási ceremónián. 
 
November 29-én a megyei önkormányzatok adósságátvállalása kapcsán a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban tartott megbeszélésen Dr. Barta László főjegyző úr vett részt. 
 
November 30-án a Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai konferenciáját Dr. Barta László főjegyző 
úr nyitotta meg. 
Ugyancsak 30-án a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács soros ülésén vettem részt. 
 
December 2-án a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága és a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal „Megújul a tanügy. Az új nemzeti köznevelési rendszer” címmel szervezett 
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országjárás Nógrád megyei állomásán, Balassagyarmaton tartott konferencián Barna János Béla 
alelnök úr mondott köszöntő beszédet. 
 
December 7-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által Pannonhalmára szervezett Konvergencia 
Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottságának ülésén vettem részt. 
 
  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott 1609-2/2011. számú döntését 

elfogadja. 
 

3. A közgyűlés a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-3. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 

 
4. A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek létesítményeihez 

kapcsolódó telekkönyvi bejegyzések teljeskörű áttekintését és szükség szerinti rendezését előíró 
16/2001. (II.15.) Kgy határozata 5. pontját, a feladathoz fedezetet biztosító és a szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatására felhatalmazó 119/2008. (X. 08.) Kgy. határozata 5. pontját, 
valamint a 117/2011. (XI. 22.) Kgy. határozat 9. pontját hatályon kívül helyezi.  
Utasítja a főjegyzőt a hatályon kívül helyezett határozati pontokkal kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: dr. Barta László, főjegyző 

 
 
 
Salgótarján, 2011. december 8. 
 
      
 

    Becsó Zsolt 





















4. sz. melléklet

Kiadás neme Költség hely Költség

1
Bér és bérjellegű kiadások 
átvállalására

Személyi kiadás 2 935 000,00 Ft                             

2

Program szolgáltatás "Palócföldön is 
adj esélyt a szeretetnek" árajánlat 
kérés 1. "Kézfogás az 
esélyegyenlőségért" Egyesület 2. 
NITOR-VIA Kft. 3. NMRVA

Dologi kiadás, szolgáltatás vásárlás 900 000,00 Ft                                

3
Nagy Péter vállalkozó, számlás, 
honlap, szállít, helyett., mentor, 
koordinátor, statisztéria

Dologi kiadás, szolgáltatás vásárlás 390 000,00 Ft                                

3.
Polár Stúdió, arculati elemek, 
bélyegző, megáll. tábla, molinó, 
fejléces levelező szett

Dologi kiadás, szolgáltatás vásárlás 100 000,00 Ft                                

4.
Programok és rendezvények 
finanszírozása

Dologi kiadás, szolgáltatás vásárlás 1 055 000,00 Ft                             

5. Kommunikáció és PR költség Szolgáltatás vásárlás 400 000,00 Ft                                

6.
Kötelező Minisztériumi feladatok 
költségei

Dologi kiadás, szolgáltatás vásárlás, 
utiköltség, képzés ktg. 

100 000,00 Ft                                

12. Tartalék 80 000,00 Ft                                  

5 960 000,00 Ft                   

2011. december 01 - 2012. február 29.

Nógrád Megyei EH költség kimutatás 
tervezet az OEH-MESI-11-723 pályázat 

alapján



Rendezvény /ek megnevezése Rendezvény helyszíne/i Ren dezvény/ek tematikája Id őpont Költség

1.  „Van zsákodba minden jó…” Bátonyterenye 
 Hátrányos települések óvódáinak 
"szeretet szállítása".

2011 december  5. 35 000,00 Ft              

2.  „Van zsákodba minden jó…”
Zagyvapálfalva, Gerelyes Endre Műv. 
Ház

 Hátrányos településrész 
óvódáinak "szeretet szállítása".

2012 december  5. 35 000,00 Ft              

2.  „Palócföldön is adj esélyt a szeretetnek” Karácsonyváró adventi program nagyszülKarancslapujtő és Karancsalja 
Műsor, adomány és közösségi 
program

2011 december 14. 70 000,00 Ft              

3.  „Palócföldön is adj esélyt a szeretetnek” Karácsonyváró adventi program nagyszülNógrád Megyei Nyugdíjfolyósító Intézet
Műsor, adomány és közösségi 
program

2011 december 15. 25 000,00 Ft              

4.
„Palócföldön is adj esélyt a 
szeretetnek”Nagybátony

Bátonyterenye város karácsonyfája
Műsor, adomány és közösségi 
program

2011. december 16. 40 000,00 Ft              

5.
„Palócföldön is adj esélyt a 
szeretetnek” Kisterenye

Kisterenye karácsonyfája
Műsor, adomány és közösségi 
program

2012. december 16. 45 000,00 Ft              

6.

 „Palócföldön is adj esélyt a 
szeretetnek” Karácsonyváró adventi 
program nagyszülőknek és 
unokáknak

Gyermekjóléti és Szociális Központ 
nagytermében

Műsor, adomány és közösségi 
program

2011 december 19. 115 000,00 Ft            

7.
„Palócföldön is adj esélyt a 
szeretetnek” Pásztó

Pásztó város karácsonyfája
Műsor, adomány és közösségi 
program

2011. december 20. 80 000,00 Ft              

8.
„Palócföldön is adj esélyt a 
szeretetnek”Balassagyarmat

Balassagyarmat város karácsonyfája, 
valamint hajléktalan szálló

Műsor, adomány és közösségi 
program

2011. december 21. 80 000,00 Ft              

9.
„Palócföldön is adj esélyt a 
szeretetnek”Szécsény

Szécsény város karácsonyfája
Műsor, adomány és közösségi 
program

2011. december 22. 80 000,00 Ft              

11.
„Palócföldön is adj esélyt a 
szeretetnek”Salgótarján

Salgótarján város karácsonyfája, 
valamint hajléktalan szálló

Műsor, adomány és közösségi 
program

2011. december 23. 80 000,00 Ft              

12.
 Portré film az Esélyegyenlőség 
esélyeiről

Salgótarján, Sóshartyán, Budapest, 
Bátonyterenye

Portréfilm roma fiatalok kitörési 
lehetőségeiről

2011 december 24. 215 000,00 Ft            

900 000,00 Ft     

TERVEZETT PROGRAMOK

2011. december 01 - 2012. február 29.



Rendezvény /ek megnevezése Rendezvény helyszíne/i Ren dezvény/ek tematikája Id őpont Költség

1.

Az "Emberi Jogok Napja" Martin 
Luther King halálának évfordulóján, 
emlékfal avatás, kiállítás valamint az 
alkalomból szervezet kisebbségi 
kerekasztal FÓRUM

Salgótarján Megye Háza

Az esélyegyenlőség jegyében a 
kisebbségek jogainak jelen 
helyzetéről rendezett kulturális 
bemutató és kisebbségi FÓRUM

2012 január 09. 95 000,00 Ft              

2.
"Esély órák" - Az esélyt adó tanulásról 
és a munka öröméről

A megyei CKÖ által jelzett települések: 
Mátraverebély, Sóshartyán, 
Karancsalja, Litke, Vanyarc, Tar, 
Karancskesz, Nógrádmegyer, 
Szurdokpüspöki, Salgótarján

Az esélyegyenlőség trendjének 
népszerűsítése, pályaválasztás és 
szakmaválasztás fontosságának 
hangsúlyozása a nyelvtanulás 
szükségességének kiemelése

2012 január 10-13 240 000,00 Ft            

3. Holocaust emlékünnepségek Salgótarján, Balassagyarmat

A zsidó és cigány holocaust 
történelmi évfordulóinak méltó 
megünneplése, kegyhelyeinek 
végig látogatása és 
megkoszorúzása, valamint a 
kapcsolódó műsorok 
megszervezése

2012 január 14-22 120 000,00 Ft            

4. Esélyegyenlőségi  vetélkedő Salgótarján JAMKK

Általános iskolák fiataljainak 
számára rendezett jártasság és 
ismeretnevelő játék a tolerancia 
jegyében

2012 január 20. 75 000,00 Ft              

5. Esélyegyenlőségi  vetélkedő Salgótarján JAMKK

A megyei középiskolák fiataljainak 
számára rendezett jártasság és 
ismeretnevelő játék a tolerancia 
jegyében

2013 január 21. 75 000,00 Ft              

605 000,00 Ft     

Rendezvény /ek megnevezése Rendezvény helyszíne/i Ren dezvény/ek tematikája Id őpont Költség

1 Esélyegyenlőségi EU farsang Karancslapujtő MAKÁMI

Jótékony célú, karitatív farsangi 
rendezvény, melyen vezérmotívum 
az európai népek esélyejeinek 
kiegyenlítése

2012 február 03. 100 000,00 Ft            

2
Nógrád megyei Idős ügyi Fórum -
"Érveink az éveink"

Salgótarján Megye Háza Konf. Terem

Az "Idősek Európai Évének" 
jegyében - ajándékműsorral és 
díjkiosztással egybekötött - 
konferencia és fórum

2012 február 09. 85 000,00 Ft              



3 Nógrádi Kincskereső Balassagyarmat Megye Háza
Tehetségkutató játék elsősorban 
hátrányos helyzetű fiatalok 
számára

2012 február 16. 150 000,00 Ft            

4 Fogyatékkal élők fóruma Salgótarján Megye Háza Konf. Terem

"Mi segítséggel élhetünk" 
előadássorozat és fórum a 
fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségéről, helyzetéről 
és mindennapi gondjairól

2012 február 22. 115 000,00 Ft            

450 000,00 Ft     
Mindösszesen: 1 955 000,00 Ft  


