
  

 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT         NÓGRÁD MEGYEI F ŐJEGYZŐ 
KÖZGY ŰLÉSÉNEK ELNÖKE         
           
 
               
 

 7. sz. napirendi pont 
 
 
53-107/2011. ikt. sz. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Beszámoló 
a közgyűlés hivatala részére 2011. évre meghatározott teljesítménykövetelmények 

alapját képező célok megvalósulásáról 
 

Javaslat 
a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó, 2012. évre szóló 
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 15-ei ülésére 
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai



 - 2 - 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 
szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles meghatározni a köztisztviselők adott évre 
szóló teljesítménykövetelményeit és az értékelés szempontjait, valamint ezek figyelembe 
vételével végrehajtani a munkateljesítmények értékelését. A Ktv. 34. §-a alapján minden 
évben köteles írásban értékelni a köztisztviselő munkateljesítményét az általa betöltött és 
ellátott munkakör, valamint a közigazgatási szerv kiemelt céljai alapján megállapított 
teljesítmény-követelmények szerint. Ezen szakasz (3) bekezdésében rögzítettek szerint a 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a közgyűlés dönt. 

A közgyűlés 154/2010. (XII. 16.) Kgy. határozatával fogadta el a hivatal 
köztisztviselőinek 2011. évi teljesítménykövetelményei alapjául szolgáló célokat. A 
közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. 
(X. 01.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a szerint a célok teljesítéséről, 
végrehajtásáról a közgyűlés elnöke és a főjegyző együttesen számol be a tárgyév utolsó 
ülésén. Ennek megfelelően a 2011. évi célok megvalósulásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a 
Tisztelt Közgyűlést. 

A hivatal egyik legjelentősebb tevékenysége, első számú kiemelt feladata a testületi 
munka előkészítése, koordinálása az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezése, 
melyek gyakorlatilag a közgyűlést, a bizottságokat, a területi kisebbségi önkormányzatok 
testületeit és a tisztségviselőket kiszolgáló munkafolyamatokat foglalják magukban. 

A működési alapelveinek egyike a törvényesség érvényesítése, a szakmailag magas 
színvonalú döntéshozatal előkészítése. Mint minden évben, így 2011. évet érintően is első 
helyen került megfogalmazásra a közgyűlés és a bizottságok működése során a törvényesség, 
eredményesség és hatékonyság követelményeinek biztosítása.  

Ugyancsak alapvető célkitűzés a közgyűlés rendeleteinek és határozatainak pontos és 
határidőben történő végrehajtása. Ezen követelmény megvalósítása a hivatal valamennyi 
szervezeti egységének folyamatos feladatot jelent, csakúgy, mint a rendeletek felülvizsgálata. 
Ez utóbbit egyrészt a jogszabályok változása, másrészt a gyakorlatban felmerülő problémák 
szabályozási szintű megoldása indokolja. A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások 
felülvizsgálata teljes körűen megtörtént, amint a Szervezeti és Működési Szabályzatnak 
(továbbiakban: SZMSZ) a struktúra-átalakítás miatt szükségessé vált aktualizálása is. 

A közgyűlés és a bizottságok munkájának összehangolása a 2011. év nagy részében az 
addigi gyakorlatnak megfelelően, – eredményét tekintve – kiegyensúlyozottan zajlott. 

A testületi ülések szervezése legtöbbször az SZMSZ főszabályának alkalmazásával 
elvégezhető volt, soron kívüli ülésekre csak kivételesen került sor. 

Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítését az érintett testületek 
tagjai, valamint a külső, ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervek részéről kritika nem érte. A 
határozatok végrehajtásáról a közgyűlés üléseire készülő elnöki jelentésekben rendszeresen 
tájékoztatást kapott a testület, továbbá, a 2010. március 1. és 2011. április 28. között hozott 
határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a közgyűlés 2011. júniusi ülésén tárgyalta, s 
hozta meg kapcsolódó döntését [65/2011. (VI. 24.) Kgy. h.]. A közgyűlési előterjesztések 
előkészítése során a feladattal érintett munkatársak törekedtek és törekednek arra, hogy a 
szakmai elvárásoknak megfelelő, a szükséges háttér-információt biztosító, valamint minden 
lehetséges döntési alternatívát kidolgozó anyaggal támogassák a döntéshozók munkáját.  

 
A testületi munka támogatásán, mint általános és kiemelt feladaton túl, a közgyűlés 

hivatalának szervezeti egységei végezték el az egyes „szakmunkákat”, melyekről a hatályos 
főosztályi- és csoportfelépítésnek megfelelően a következők szerint adunk számot. 
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A 154/2010. (XII. 16.) Kgy. határozatban az önkormányzati testületi működés, 

államigazgatási feladatok körében meghatározott ágazati célokat az Önkormányzati, Jogi és 
Humánszolgáltatási Főosztály Önkormányzati és Szervezési, valamint Jogi Csoportja 
megvalósította. A testületek működése teljesen szabályozott és többnyire kiegyensúlyozott 
volt. 

E körben jelentős változásnak tekinthető, hogy a testületi anyagok, a rendelet-
tervezeteket és határozati javaslatokat megalapozó előterjesztések 2011. március 1. óta 
kizárólag elektronikusan kerülnek megküldésre (helyesebben: elérhetővé tételük 
elektronikusan történik) a képviselők és a bizottsági tagok részére. A rendszer kialakítása és 
bevezetése nagyobb anomáliák nélkül megtörtént, működése zavartalannak minősíthető, arra 
panasz nem érkezett. 

Ehhez kapcsolódóan előrelépésnek tekinthető, hogy Nógrád Megye Önkormányzatának 
hivatalos lapja is főleg elektronikus megjelenésű, továbbá a testületi jegyzőkönyvek immár a 
megye-nograd.hu honlapról is megismerhetőek. 

A közgyűlés és szervei SZMSZ-ét részben a fentiekkel, részben a megyei önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények gazdálkodási feladatainak központosításával, a 
közgyűlés hivatala által történő ellátásának átvételével összefüggésben felül kellett vizsgálni. 
A felülvizsgálatot eredményező módosítás során változott a közgyűlés hivatalának szervezeti 
felépítése, mely érintette a két csoportot. 

Itt jegyzendő meg, hogy a főosztályt ez évben jelentős, a vezetőit is érintő fluktuáció 
terhelte, melynek eredményeként egyre kevesebb szakemberrel kellett elvégeznie változatlan 
számú és tartalmú feladatait. A dologi feltételekben ugyanakkor javulás volt tapasztalható, 
hiszen a végrehajtott informatikai fejlesztés hatékonyabbá, a kor technikai színvonalának 
megfelelővé tette a munkakörnyezetet. 

Az év közepén a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz került a közgyűlés hivatala (a 
megyei főjegyző) által ellátott utolsó államigazgatási ügycsoport is: a nem állami és nem 
önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatos hatósági eljárások. 
A feladatváltozásig a hivatal az e tekintetben elvárt célkitűzéseket teljesítette, az 
ügycsoporthoz tartozó iratanyagot átadta a jogutód hatóságnak, azzal kapcsolatban kifogás 
nem merült fel. 

A két csoport eredményesen működött közre a 2011. január 9-én megtartott területi és 
országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásában, továbbá figyelemmel kísérte az 
időközi helyi önkormányzati választásokat (Somoskőújfalu, Egyházasgerge, Nemti, Bokor), 
illetve közreműködött azok lebonyolításában. 

Az év közepétől mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a megyei önkormányzatok feladatait és 
ezzel együtt intézményeit, vagyonát átveszi a Magyar Állam. Az új rendszer bevezetésének 
tervezése munkát és bizonytalanságot hozott. A főosztály több, a megyei önkormányzat sorsát 
érintő törvényjavaslatot véleményezett olykor méltatlanul rövidre szabott határidővel, 
valamint igyekezett biztosítani, hogy a jövőben is érvényesülhessenek a megyei 
önkormányzat érdekei, ezek között az intézmények szolgáltatásait, ellátásait igénybe vevők 
elvárásai, a megyei közfoglalkoztatottak igényei. 

 
A megyei önkormányzat, mint területi önkormányzat köteles ellátni azokat a törvényben 

előírt feladatokat, amelyek megoldására a települési önkormányzat nem kötelezhető. Az Ötv.-
ben meghatározott kötelező feladatok jelentős részét, mint pl.: középiskolai, szakiskolai és 
kollégiumi ellátást, közgyűjtemények gyűjtését, őrzését, megyei könyvtári szolgáltatást, 
speciális nevelést igénylő gyermekek oktatását, gyermek és ifjúságvédelmi-, egészségügyi és 
szociális szakellátást az önkormányzat az intézményeken keresztül látja el. A közgyűlési 
döntések alapján az intézmények szakmai segítése, feladataik koordinációja, valamint azok 
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végrehajtásának ellenőrzése a hivatal feladata, ezek döntő részét a Humánszolgáltatási 
Csoport munkatársai végeznek. 

 
Az egészségügy területén 2011. évben a hivatal folyamatosan közreműködött a Szent 

Lázár Megyei Kórház jogszerű szervezeti keretek közötti működésének biztosításában.  
A feladatok között különös hangsúllyal szerepelt a fenntartói jogosítványokból eredő 

hivatali feladatok ellátása, melyből adódóan több alkalommal került sor a kórház alapító 
okiratának módosítására annak érdekében, hogy a szervezeti struktúra (telephelyek) 
kialakítása alkalmassá tegye az intézményt arra, hogy szolgáltatásait a lakosság minél 
közelebbről érhesse el. Az új kistérségi járóbeteg-szakellátó központok rendszerbe lépése 
miatt folyamatosak voltak az érintett települések vezetőivel, és az új szolgáltatók 
képviselőivel az egyeztetések a feladatok összehangolása érdekében (Bátonyterenye, Rétság, 
Szécsény). 

A humánszolgáltatási feladatok „tetten érhetők” továbbá az alapító okiratok, és a 
vonatkozó jogszabályok módosításával összhangban a kórház szabályzatainak 
aktualizálásában. (pl.: a belgyógyászati osztály két funkció szerinti tagolása az intézmény 
SZMSZ-ében, a TB. alapokból nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatások térítési 
díjainak megállapítását tartalmazó szabályzat fenntartói jóváhagyása, stb.) 

Jelentős azon, döntően uniós – kisebb léptékben hazai forrásból megvalósuló – 
pályázatok száma, amelyeken – a fenntartó támogatásával – a kórház részt vesz, vagy éppen a 
pályázat benyújtáshoz szükséges dokumentációkat készíti elő, a hivatallal szorosan 
együttműködve. (onkológia-, sürgősségi ellátás fejlesztése, perinatális intenzív centrum 
kialakítása, rehabilitációs szolgáltatások, határon átnyúló együttműködés támogatása, 
közmunka programok, stb.). 

A közgyűlési döntésnek érvényt szerezve, került véglegesítésre az a – valamennyi 
Nógrád megyei országgyűlési képviselő által aláírt – nyilatkozat, melynek révén az ágazati 
miniszter – a felterjesztést befogadva, egyben – döntött a megyei kórház volumenének 
rendezéséről, jelentős többletforráshoz juttatva ezzel a kórházat.  

 
A gyermekvédelem területén 2011. évben sajnos nem túl sok pályázat jelent meg a 

feladatok ellátási feltételeinek javítására. A TIOP 3.4.1.B-11/1 kódú, „Bentlakásos 
intézmények kiváltása” „B” Gyermekvédelmi komponenséhez és a „Bentlakásos intézmények 
korszerűsítése” című pályázati felhívások társadalmi egyeztetéséhez kerültek 
megfogalmazásra észrevételek, javaslatok. Az intézményvezetők folyamatosan tájékoztatást 
és segítséget kaptak az aktuális pályázati lehetőségekről, egyeztetve a pályázati kiírások 
szakmai tartalmát, valamint a költségvetési lehetőségeket.  

A gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények struktúrája 2011. évben is 
folyamatosan változott. Több lakásotthon gyermekotthonná szerveződött, új külső férőhelyek 
integrálódtak a rendszerbe, mindezek az alapító okiratok, SZMSZ-ek, szakmai programok 
módosítását eredményezték, ezen feladatokhoz, valamint a feladatok ellátáshoz kapcsolódóan 
a működési engedélyeztetési eljárásban is operatívan vettek részt az érintett munkatársak. 

A vonatkozó ágazati jogszabályok előírásai értelmében a gyermekvédelmi feladatokat 
ellátó intézményeket a megyei gyámhivatal évente ellenőrzi. A hatósági ellenőrzés során 
feltárt hiányosságok – lehetőség és szükség szerinti – megszüntetésében a hivatal szakemberei 
folyamatosan működtek közre. Előfordultak olyan vizsgálati megállapítások, amelyekre a 
fenntartó észrevételeket tett, kifogást emelt (pl. élelmezési nyersanyagnorma és az étkeztetési 
költség értelmezése tekintetében). 

Sikerként értékelhető, hogy a fenntartó által megfogalmazott intézkedésekre, 
észrevételekre az ellenőrzést végző gyámhivatal kifogást nem emelt, azokat tudomásul vette, 
vagy elfogadta. 
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A közgyűlés döntésének végrehajtása során, kidolgozásra kerültek azok a javaslatok, 
amelyekkel a közgyűlés elnöke, mint fenntartó az ágazati minisztériumhoz fordult, 
kezdeményezve egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú jogszabályok módosítását. 

 
A szociálpolitika területén kitűzött célok elérése érdekében a megyei fenntartású 

szociális intézmények tekintetében a humánszolgáltatási csoport részéről folyamatos 
segítségnyújtásra volt szükség a jogszerű, ugyanakkor hatékony, eredményes és takarékos 
működéshez. A változó jogszabályok egységes értelmezése, valamint a hiteles információk 
átadása érdekében szakmai konzultáció megtartására is sor került, amelyen az intézmények 
igazgatói és a személyi térítési díjakkal foglalkozó szakdolgozók vettek részt. A szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések teljesítésének kontrollja 
folyamatos, a fejlesztések terén minden esetben prioritást jelentettek és jelentenek az abban 
foglaltak. Ennek érdekében továbbra is nagy figyelmet fordítottak a pályázati lehetőségek 
felkutatására, a szűkülő források kiegészítésére. (Pl.: „A megyei és települési fenntartású 
ápolás-gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami 
támogatás elnyerésére”, valamint a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthonban történő munka-rehabilitációs foglalkoztatás finanszírozására 
meghirdetett pályázaton való részvétellel.)  

Az ágazatot érintő rendeletek felülvizsgálata, aktualizálása, illetve módosítása, a 
döntések előkészítése is aktív részvételt igényelt. A szociális intézményekben fizetendő 
személyi térítési díjak fenntartói megállapításán túl, számottevő feladatot jelent a keletkezett 
díjhátralékok behajtása, behajtatása, valamint jelzálogként történő bejegyzésük 
kezdeményezése. A hivatali ügyintézés minden esetben ügyfélközpontú és jogszerű, melynek 
eredményessége abban mérhető, hogy fellebbezések is csak csekély számban fordultak elő, 
bírósági felülvizsgálatra pedig egyetlen esetben sem került sor.  

Az intézmények működését ellenőrző belső és külső kontollok megállapításait 
figyelembe véve törekedtek a működési engedélyek megszerzésére, illetve a határozatlan 
idejű engedélyek megtartására.  

A hivatal munkatársai a jogszabály módosítást igénylő – szakmai munkát segítő – 
javaslatok elkészítésében, benyújtásában, a jogszabály tervezetek véleményezésében aktív 
szerepet vállaltak és vállalnak. 

 
A korábbiakban már említett ágazatok mellett, az oktatási terület munkatársai is 

operatívan vettek részt az intézmények pályázati tevékenységében. A munkatársak készítették 
elő a megyei önkormányzat által benyújtott egyes hazai támogatású pályázatokat. A 
közoktatási intézmények különböző feladatainak ellátására rendeletekkel (KIM, NEFMI 
rendeletek) kiírt pályázatok kerültek beadásra, mint pl.: Arany János programok 
finanszírozása; képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatása; felzárkóztató 
oktatás támogatása; a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
támogatása. El kellett továbbá végezni a korábban benyújtott hasonló pályázatok 
végrehajtásával kapcsolatos monitoring adatszolgáltatást is. 

A „NÓGRÁDKOMP – oktatási innováció” című pályázati program fenntartási 
időszakában az intézményekben folyik a feladatok teljesítése. Több alkalommal került sor a 
pályázat kapcsán információ-szolgáltatásra, különböző kérdőívek kitöltésére. 

Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási feladat-ellátási intézményhálózat-
működtetési terve felülvizsgálatának munkálatai elkezdődtek, de a fejlesztési terv jövő évre 
tervezett módosítása – a megyei önkormányzatok feladatainak várható változása miatt – 
aktualitását veszítette.  
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A közgyűjtemények területén a kiemelt múzeumi programok (turisztikai attrakció 
fejlesztés a Nógrádi Történeti Múzeumban, balassagyarmati irodalomtörténeti kiállítóhely 
kialakítása) idén sajnos nem valósultak meg. A Nógrádi Történeti Múzeum és a 
Bányamúzeum közös retro programjára vonatkozó ÉMOP pályázat kiírására eddig nem került 
sor. Az új kiállítás forgatókönyve a múzeum tudományos munkatársainak bevonásával készül. 
A balassagyarmati Aininger-ház, mint Palóc Identitás Központ kialakítására benyújtott 
pályázat nem nyert támogatást. 

A közgyűjteményi és közművelődési intézmények szorosabb kapcsolati lehetőségeinek 
feltárása folyamatos volt. A munkaterv szakmai megvalósításánál a munkatársak kiemelt 
figyelmet fordítottak a költségvetési keretek megtartására, az egymást fedő programok 
elkerülésére, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás (pl.: pályázat) csak kivételesen 
indokolt esetben biztosítható.  

Az idei év legnagyobb feladatát a múzeumi szervezet strukturális áttekintése, 
ésszerűsítése, ezzel együtt átszervezési koncepciójának kidolgozása jelentette. Az áprilisi 
közgyűlésre készült változatot a bizottságok megtárgyalták, de a közgyűlés elé nem került 
előterjesztésre. Végül a szeptemberi közgyűlésre készült változat napirendre tűzése is 
elmaradt. 

 
A Humánszolgáltatási Csoport munkatársai tevékenyen részt vettek a rendkívül szűkös 

2011. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó kiemelt feladatok végrehajtásában, így 
különösen a következőkben: 

Nógrád Megyei EGYMI átszervezése, az iskolai osztálybontások indokoltságának 
felülvizsgálata, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett 
osztályainak működtetése. 

Igen sok előkészítő munkával járt a Reménysugár Otthonban történő feladatellátás 
átszervezése, valamint a Váci Mihály Gimnázium feladatainak más épületben történő ellátása 
lehetőségének vizsgálata, amelyek végrehajtására különböző okokból nem került sor. 

Az év során a megyei önkormányzat közoktatási feladatai bővültek három középfokú, 
balassagyarmati intézmény fenntartásának átvételével, mely a Csoport munkatársaira 
közvetlen feladatokat rótt az átadás-átvétel előkészítésében és lebonyolításában, illetve az azt 
követő, ezen intézmények költségracionalizálásra irányuló átvilágítását célzó 
teljesítményellenőrzésben. A három balassagyarmati intézmény átkerülésével a Csoporton 
belül az intézményi referensi feladatkörök jelentős módosítására került sor. 

Megállapodásokat készített elő Szécsény Város Önkormányzatával alapfokú 
művészetoktatási feladatok, Pásztó Város Önkormányzatával pedig középiskolai, kollégiumi 
és az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásáról, továbbá a Nógrád Megyei Szakképzés-
szervezési Társulás társulási megállapodása is módosításra került. 

A döntések előkészítése során a Humánszolgáltatási Bizottság esetében visszatérő 
feladatként jelentkezett az intézmények működésével, fenntartói jóváhagyást igénylő 
dokumentumaival (szervezeti és működési szabályzatok, házirendek, szakmai tervek, 
programok, munkatervek, beszámolók) kapcsolatos előterjesztések, megyei díjak 
adományozásának előkészítése, az intézményi előterjesztések jogszerűségének vizsgálata.  

A speciális szakterületekből következően bizottsági döntés előkészítő munkák történtek a 
nevelési-oktatási intézményekben szervezhető kötelező, választható tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozások tanévi időkeretével; a tanévenként indítható óvodai, iskolai, kollégiumi 
csoportok és osztályok számának meghatározásával; az osztály, csoport átlaglétszámtól, 
illetve a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésével; megyei közoktatási feladat-
ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terven alapuló szakvélemények 
kiadásával; nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak, szervezeti és működési 
szabályzatainak jóváhagyásával. 
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Az ágazati jogszabályok rendelkezései értelmében a szociális és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának színvonalát a fenntartónak évente át kell tekintenie, ezért az ágazat 
valamennyi intézménye előkészítette az értékeléshez szükséges szakmai anyagot, melynek az 
összegezését követő egységes előterjesztésbe foglalása megtörtént. 

Előkészítésre került az év elején Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási 
minőségirányítási programjának módosítása, szeptemberben a minőségirányítási program és 
az esélyegyenlőségi terv éves teljesítésének felmérése a megyei fenntartású közoktatási 
intézményekben, és ezekről éves értékelés készítése. 

Folyamatos a kapcsolat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvánnyal – a 
kuratóriumnak az alapítókhoz intézett kérésére – döntésre előkészítésre került a közalapítvány 
megszüntetéséről szóló előterjesztés, melyet – a várható jogszabály-változások miatt – nem 
tárgyalt a közgyűlés. 

Szintén döntésre előkészítésre került a Nógrád megyei közoktatási, feladatellátási és 
intézményhálózat-működtetési terven alapuló szakvéleményeket a települési önkormányzatok, 
társulások részére. 

A hivatal döntő részt vállal az intézmények által benyújtott, illetve folyamatban lévő 
pályázatok teljes körű számbavételében, a közoktatási információs rendszer részére 
kötelezően nyújtott adatszolgáltatásban (pedagógus álláshelyek éves változása), a főjegyző – 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátási rendszerével kapcsolatos, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságnak szóló – tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítésében, a megyei fenntartású intézmények kormányhivatalnak történő 
átadása előkészítésével kapcsolatos adatgyűjtésben és adatszolgáltatásban, egyes 
jogszabályok értelmezésével kapcsolatos állásfoglalás kérésekben. 

Összegzésként megállapítható, hogy a Csoport munkatársai jó színvonalon teljesítették 
feladataikat. 

 
 
A hivatal mozgásterét alapvetően meghatározza az önkormányzat éves költségvetése. 

Annak előkészítése, összeállítása, az előirányzatok felhasználása, évközi módosítások 
rendezése, a végrehajtások koordinálása a Pénzügyi Gazdasági Főosztály alapvető feladata. 
Feladatai keretében ellátta a közgyűlés hivatala költségvetésében megtervezett bevételek 
beszedését, kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, 
bankszámlavezetéssel, intézményi pénzellátással kapcsolatos teendőket. Ellátta a 
beruházásokkal, a vagyon kezelésével és hasznosításával összefüggő pénzügyi, számviteli és 
egyéb gazdálkodási feladatokat. A számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli 
feladatait szabályozó törvényekből, kormányrendeletekből adódóan működött a 
szabályzatokban rögzített, pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített vezetői- és belső 
ellenőrzés.  

A kialakult feszített pénzügyi helyzetre tekintettel már a költségvetés elfogadásával 
egyidejűleg megszülettek azok a döntések, amelyek a gazdálkodási mechanizmuson belül a 
folyamatos költségcsökkentésre irányultak. Ezzel összefüggésben több döntés előkészítésében 
részt vett a főosztály, melyek közül szükséges kiemelni a gazdasági területet érintő 
integrációt. Az év első felében előkészítésre, július 1-jétől pedig bevezetésre került az 
intézmények jelentős körét érintő új gazdálkodási rendszer. A Szent Lázár Megyei Kórház, az 
Ellátó Szervezet, illetve a július 1-jétől Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett három 
költségvetési szerv kivételével, önállóan működő és gazdálkodó, de gazdasági szervezettel 
nem rendelkező státuszba kerültek az intézmények. A szakmai önállóság megtartása mellett, a 
gazdálkodási feladatok döntő része a Hivatal feladatellátásába integrálódott.   

A főosztályon belül is jelentős változást eredményezett az előzőekben részletezett 
gazdasági terület átalakulása. Létrejött az Intézménygazdálkodási csoport, illetve a 
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munkaügyi feladatok is beintegrálódtak a korábbi hivatali operatív feladatokat bonyolító 
csoportba. Összességében 17 álláshellyel bővült a főosztály, melyek – hosszas, az 
intézményvezetőkkel folytatott egyeztetést követően – intézményi közalkalmazottakkal 
kerültek betöltésre. 

Már az előkészítés során is jeleztük, hogy a gazdasági adminisztráció központosítása 
alapvetően hosszútávon eredményezhet megtakarítást. Azonban a munkafolyamatok 
egységesítése területén jelentős előrelépések történtek, továbbá szigorodott a kifizetések 
felülvizsgálata, a likviditás menedzselése.  

Nagy kihívást jelentett a főosztály számviteli feladatot ellátó munkatársai számára az új, 
internet alapú, integrált könyvelő rendszer betanulása. Ebben az évben – a félévkor történő 
átállás miatt – teljes mértékben csak az újra önálló gazdálkodási jogkört kapott intézmények 
használják az új rendszert, a többi intézményt érintően a régi programmal zárjuk az évet, de az 
új rendszer bizonyos moduljait már alkalmazzák.  

Az önkormányzatnál kialakult pénzügyi helyzetre tekintettel a közgyűlés szinte 
folyamatosan, a költségvetés évközi módosításaival, az időszakonkénti végrehajtásról készült 
előterjesztésekkel egyidejűleg tájékoztatást kapott az adósságállomány, a folyószámlahitel 
alakulásáról. Sajnálatos, hogy a számtalan megszorító intézkedések ellenére – az évek óta 
egyre szűkülő központi források, ugyanakkor szinte változatlan ellátási kötelezettségek miatt 
– a 2 milliárd Ft folyószámlahitel-keret igénybevételre kerül, illetve a megyei 
önkormányzatok várható konszolidációjának kezelése érdekében forgóeszköz hitellé alakul át.  

 
A főosztály folyamatos, mindennapi munkáján túl több olyan jellegű feladat, 

munkafolyamat is jelentkezett, mely rendkívül nagy terhet rótt a munkatársakra.  
− Az önkormányzat számlavezető bankjával ez év végén lejár a szerződés, így közbeszerzési 

eljárás került elindításra a bankszámlaszerződés, folyószámla- és munkabérhitel-keret 
biztosítása tárgyában. Az eljárás eredménytelen lett.  

− Július 1-jétől az intézményi hálózat bővült a Balassagyarmat Város Önkormányzatától 
átvett közoktatási intézményekkel. Amellett, hogy az átadás-átvétel folyamatában a 
főosztály jelentős feladatot vállalt, a költségvetési keretszámok, finanszírozási folyamatok 
kialakítása is többletterhet jelentett. A feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások 
igénylése, annak monitorozása számtalan egyeztetést, egyedi megoldást igényelt. 

− Áprilistól az Állami Számvevőszék önkormányzatunknál vizsgálatot folytatott, melynek 
témája a pénzügyi helyzet ellenőrzése volt. Az elsősorban elemzés jellegű vizsgálathoz 
rendkívül nagyszámú adatot kellett szolgáltatni visszamenőleg 2007-től napjainkig. A 
végleges jelentés e tárgyban még nem született meg. Ugyanakkor jelezték, hogy a 2012. 
január 1-jétől várható feladatváltozások alapvetően érinteni fogják az önkormányzat 
pénzügyi helyzetét is. 

− Ez utóbbi gondolathoz kapcsolódva szükséges megemlíteni, hogy az év második felétől 
rendkívül megterhelő, szinte mindennapi többletfeladattal járt a megyei önkormányzati 
intézmények állami fenntartásba, és az intézmények feladatellátást szolgáló megyei 
önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyon állami tulajdonba vételével 
kapcsolatos előkészítő munkák segítése. Több irányból is közelítve a témát, szinte 
folyamatos volt a különböző adatszolgáltatási kötelezettség a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve az Államadósság Kezelő Központ felé.   

− Folyamatosan részt vettek és véleményezték mindazokat a napvilágot látott törvény- és 
egyéb jogszabályi tervezeteket, amelyek a megyei önkormányzatok konszolidációjával, az 
intézmények átvételével kapcsolatosak voltak. A számos bizonytalansági tényező 
jelentősen rányomta bélyegét a mindennapi munkavégzésre, a munkatársak hangulatára, a 
munkahelyi morálra. 
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Az előzőekben részletezett feladatokon túl, a munkatársak az előző évekhez hasonlóan 
természetesen továbbra is a szakmai igényesség követelményét maximálisan figyelembe véve 
végezték a visszatérő feladatokat. 
− Úgy a működési, mint a fejlesztési, felújítási feladatok megfelelő szinten tartása érdekében 

a további bevételi források feltárására is kiemelt figyelmet fordítottak. Pályáztunk az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatására, ahol a júliusi 
bérek kifizetéséhez 87 M Ft visszatérítendő támogatást kaptunk, amit kezdeményeztünk 
vissza nem térítendő támogatássá minősíteni. 

− A 2011. évi költségvetésben is a hosszabbtávú fejlesztési célkitűzések megvalósulása 
céljából, a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása érdekében, és az ahhoz 
szükséges önrész biztosításához a 2008-ban kibocsátott 1,5 milliárd Ft összegű „Nógrád 
Megye I. Kötvény” nyújt fedezetet. Azonban a megyei önkormányzatok bizonytalan 
helyzete miatt ebben az évben a kötvényt kezelő pénzintézet már több esetben a kötvény 
tőkéjéből a lehívásokat nem, vagy csak jelentős késéssel teljesítette a kifizetésekhez. Ez 
még nehezebbé tette a mindennapi működés likviditásának biztosítását.  

− Nem csökkentek, sőt tovább bonyolódtak, még részletesebbé váltak a normatív, kötött 
felhasználású támogatások, a központosított, célirányosan biztosított, pályázati úton 
elnyerhető pénzeszközök igénylésével, elszámolásával járó adminisztrációs feladatok, 
jelentési kötelezettségek. Az utófinanszírozott pályázati forrásból megvalósuló programok 
kezelése úgy az intézmények pénzellátásánál, mint önkormányzati szinten is komoly 
pénzügyi-gazdálkodási szervezést igényeltek, igényelnek. 

− A közgyűlés hivatala mindennapos operatív, pénzügyi feladatainál meghatározó volt a 
számviteli törvény és a költségvetési szervek gazdálkodására, beszámolási rendjére 
vonatkozó központi jogszabályok módosulásának követése, alkalmazása. A mindennapi 
munka során azt is érzékelték, hogy sok esetben a jogszabályi környezet nem mindenben 
segíti a gyors és hatékony munkavégzést. 

A főosztály ellátja a közgyűlés Gazdasági Bizottságának referensi feladatait, a bizottság 
működésével összefüggő adminisztrációs és szervezési feladatokat, előkészítette az átruházott 
hatáskörben hozott döntéseket. 

A pénzügyi, gazdasági területen dolgozó munkatársak jó színvonalú szakmai 
felkészültségét jellemzi, hogy több munkatárs regisztrált mérlegképes könyvelői 
végzettséggel rendelkezik (ebből többen államháztartási szakterületet érintően is), két 
munkatársnak pedig okleveles könyvvizsgálói képesítése van. Valamennyien folyamatosan, 
évente részt vesznek a kötelező szakmai továbbképzéseken.  

Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás a hivatalon belüli feladatok egyik 
hangsúlyos területe.  

A vagyon összetételét, értékének változását tartalmazó vagyonkódex, valamint az 
önkormányzati ingatlan-vagyon kataszteri nyilvántartás folyamatosan aktualizálásra került.  

Tekintettel azonban a gazdasági környezet kedvezőtlen alakulására – ezzel együtt az 
ingatlan piac beszűkülésére – a nyilvántartási változások döntően nem az ingatlan 
elidegenítésekből és új beruházásokból adódtak, hanem az intézményi struktúra 
racionalizálásából eredő „belső” vagyonmozgásokból. 

Összességében a feszültséggel terhelt pénzügyi-likviditási körülmények, valamint a 
változó gazdasági környezte ellenére is úgy ítélhető meg, hogy sikerült megfelelni a 
költségvetésben megfogalmazott pénzügyi, számviteli és vagyongazdálkodási feladatoknak. 

 
A pályázati feladatok ellátása szervezett keretek között történik. A feladat összetettebbé 

vált, így a feladattal érintett munkatársak foglalkoznak többek között pályázatfigyeléssel, 
pályázati tanácsadással, pályázatkészítéssel, projektmenedzsmenttel az intézmények részére. 
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Minden évben kiemelt feladat a pályázatok, központi források adta lehetőségek 
maximális kihasználása, melynek érdekében fokozott gondot fordít a hivatal szakmai 
apparátusa, különösen a Beruházási Főosztály.  

A pályázati lehetőségek kihasználása az egyre szűkülő saját forrás és támogatási 
lehetőség miatt korlátozott. A korábban megrendelt tervek alapján építési engedélyt kapott: 
− a Hollókőn található, részben műemléki védelem alatt álló területen megvalósítandó 

kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztését szolgáló építési- és műszaki 
dokumentáció; 

− a salgótarjáni Bányamúzeum földalatti és földfeletti kiállítóhelyének építési 
dokumentációja; 

− a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon területén 2x10 férőhelyes 
lakóotthon engedélyezési tervdokumentációja; 

2011-ben a következő fejlesztések történtek: 
− „Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes 

közoktatási intézményeiben”, 
− „Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények 

informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” tárgyú pályázatokat a főosztály 
projektmenedzserként koordinálta.  Kapcsolatot tartottak a közreműködő szervezettel, 
lefolytatták a szükséges közbeszerzési eljárást, és a megvalósításhoz kapcsolódó egyéb 
versenyeztetéseket, melyek alapján előkészítették a megbízási és vállalkozási 
szerződéseket, megrendelőket. A megvalósítás folyamán a felmerülő körülményeknek 
megfelelően módosították az ütemezést, előkészítették és benyújtották a támogatások 
lehívásához szükséges dokumentumokat, részt vettek a fejlesztéseket érintő 
ellenőrzéseken, a megvalósítást követően elkészítették a záró projekt előrehaladási 
jelentéseket. 

− Folyamatosan figyelemmel kísérték a Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja pályázat 
keretében a megyei önkormányzat fenntartásában működő Rajeczky Benjamin Zeneiskola, 
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Kollégium és Postaforgalmi Szakközépiskola Fő úti 
épületén és a pásztói múzeum homlokzatán – a megyei önkormányzat által biztosított 50 % 
önerő felhasználásával – megvalósult felújítási munkákat. 

− Az intézmények beruházási igényei tekintetében kiemelten foglalkoztak a Dr. Göllesz 
Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon területén keletkező szennyvíz 
kezelésének, elvezetésének problémájával, a megvalósítás előkészítésével, 
lebonyolításával. 

 
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés keretében közreműködtek:  

− a „Hollókőtől Murányig kerékpáron” határon átnyúló kerékpárút hálózat megvalósításának 
előkészítésében kapcsolatot tartottak az érintett településekkel és az engedélyezési eljárást 
lefolytató hatósággal, illetve a közreműködő szakhatóságokkal. 

− a csesztvei Madách Emlékmúzeum felújítását és új állandó kiállításának létrehozását célzó 
„Madách, közös örökségünk Madách” elnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatainak 
ellátásában, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok 
beszerzésében, a tervezési, kivitelezési és kiállítás megvalósítási feladatokkal kapcsolatos 
közbeszerzési eljárások lefolytatásában, az ennek eredményeként megkötött vállalkozási 
szerződések, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó további szerződések előkészítésében. A 
kivitelezés folyamán kapcsolattartással és a kooperációkon való részvétellel a fenntartói 
érdekeket szem előtt tartva ellenőrizték a pályázati megvalósítását, részt vettek a projekt-
előrehaladási jelentések összeállításában. 

 
Az önkormányzat pályázati tevékenységéhez kapcsolódóan: 
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− a főosztály végezte „a Nógrádi Történeti Múzeum, Bányászati Kiállítóhely, földalatti 
részének balesetveszély felszámolása, a kiállítóhely működési képességének megtartása” 
megnevezésű, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által támogatott projekt műszaki 
előkészítését, hatósági és közmű engedélyeztetését, a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljáráshoz, a megvalósítás lebonyolításához, a támogató felé a műszaki-
pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó feladatokat; 

− nyilvántartást állítottak föl az önkormányzat pályázati tevékenységéről forrás és státusz 
szerinti bontásban, havi rendszerességgel aktualizálva; 

− részt vettek a pályázati nyilvántartásnak az önkormányzat admin felületén történő, 
megfelelő adattartalmú megjelenítésének előkészítésében; 

− közreműködtek a megyei önkormányzat intézményeinek átadásával összefüggő feladatok 
kormányhivatal által kért adatszolgáltatások teljesítésében, az elmúlt időszakban benyújtott 
pályázatokról, valamint a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségvállalásról szóló összegezések 
elkészítésében. 

A beruházások, fejlesztések előkészítése kapcsán szükség szerint megtörtént a kapcsolat 
felvétele az érintett településekkel. A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködés keretében a „Hollókőtől Murányig kerékpáron” határon átnyúló kerékpárút 
hálózat tervei a települések elképzeléséhez alkalmazkodva készültek. A Nógrád Megye 
Területrendezési Terve módosításának előkészítése során véleményezésre a munkatársak a 
megye valamennyi települését felkérték. Közreműködtek a Balassagyarmat Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő intézmények megyei önkormányzat 
fenntartásába történő átvételében. A Hollókőn és Salgótarjánban a részben műemléki védelem 
alatt álló építményekben megvalósítandó „kiemelt turisztikai termék és attrakciók” fejlesztése 
című pályázatok előkészítése is együttműködést igényel a partner önkormányzatokkal. 

  
A beruházások kapcsán a főosztály feladata volt a műszaki ellenőrök kiválasztása, a 

szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása, a kapcsolódó vállalkozói szerződések 
előkészítése, a kivitelezés figyelemmel kísérése, a felmerülő szakmai kérdések megoldása és a 
pénzügyi elszámolás. A korábbi beruházások és fejlesztések tekintetében az éves garanciális 
utó-felülvizsgálati eljárásokon feltárt hibák javításának, ill. a garanciális kötelezettségek 
teljesítésének figyelemmel kísérése. A beruházásokkal és a tervezési feladatokkal 
összefüggésben folyamatosan kapcsolatot tartottak az engedélyező hatóságokkal, 
szakhatóságokkal, közműszolgáltatókkal a szükséges építési és közszolgáltatói engedélyek, 
bejelentési kötelezettségek és a használatbavételi engedélyek megszerzése során.  

Segítséget nyújtottak az intézményeknél jelentkező kisebb-nagyobb problémák 
kezelésében, a tari lakásotthon felújításának lebonyolításában, a földalatti bányamúzeumban a 
csapadékos időjárás miatti károk helyreállításában.  

Figyelemmel kísérték az intézmények beruházási igényeit és a kapcsolatos pályázati 
lehetőségeket. Megvizsgálták és véleményezték az intézmények vis-maior esetekkel 
kapcsolatos műszaki igényeit, közreműködtek a sürgős intézkedést igénylő feladatok 
végrehajtásában. 

Ebben az évben is felmérték az intézmények esedékes érintésvédelmi felülvizsgálati 
igényeit, amelyeknek elvégzése intézményi hatáskörbe került. 

Feladatuk volt a megyei önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz-távvezetékeken 
szükséges éves felújítási munkák egyeztetése, azok megvalósításának ellenőrzése. 
Közreműködtek a Bercel-Pásztó ivóvíz távvezeték üzemeltetési engedélyezési eljárásának – 
ismételt – megindításához szükséges mérnöki és jogi feladatok elvégzésében, a földhivatali 
bejegyzések rendezéséhez szükséges értékbecslés megrendelésének előkészítésében. Részt 
vettek a Pásztó várost megkerülő ivóvíz expressz vezeték térítésmentes átadása-átvétele 
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érdekében tett intézkedésekben, valamint az önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények számára kedvezőbb ivóvízdíj fizetési konstrukció kialakításának vizsgálatában.  

Részt vett a főosztály az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 
vonatkozásában az üzemeltetési költségek hatékonyságát előmozdító döntések 
előkészítésében. Felmérte az önkormányzat fenntartásában működő intézmények energetikai 
és üzemeltetési költségei racionalizálásának lehetőségeit és költségcsökkentési 
javaslatcsomagot juttatott el az intézményeknek. A legszükségesebb energetikai korszerűsítési 
igények szem előtt tartásával, a rendelkezésre álló források figyelembevételével koordinálta 
és elősegítette az optimális közüzemi szerződések megkötését, a fogyasztói megállapodások 
előkészítését. 

A főosztály a közbeszerzési és műszaki területeken részt vett a hivatal által kidolgozott, 
illetve az intézmények felé meghatározott döntések előkészítésében, illetve ezen területek 
ellenőrzésében. 

Műszaki feladatok: 
− A 2011. július 1-én a megyei önkormányzat fenntartásába került balassagyarmati 

intézmények (Mikszáth Kálmán Gimnázium és Szakközépiskola, Szondi György 
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Madách Imre Kollégium) által 
használt ingatlanok költségracionalizálására irányuló teljes-körű műszaki-, energetikai 
átvilágításában, intézményenként javaslatcsomagot készítettek a célirányos intézkedések 
határidős megtétele érdekében – belső ellenőrökkel való együttműködés keretében – 
közreműködtek az „ellenőrzési jelentés”-ek összeállításában. 

− A kisterenyei Váci Mihály Gimnázium épületének városi önkormányzat részére történő 
átadásának előkészítése, az oktatási feladatok Fáy András Szakközépiskola „B” épületébe 
történő áttelepítése kapcsán a főosztály az egyeztetések és a helyszíni bejárások alapján 
elkészítette az áttelepítés építészeti-műszaki koncepcióját, az épület új funkciónak 
megfelelő átalakításával kapcsolatos terveit és részletes becsült költségigényét, 
összeállította a koncepcionális műszaki javaslatot. 

− A felsőpetényi kastély és a nógrádgárdonyi volt iskolaépület értékesítése kapcsán a 
főosztály készítette el a telekingatlanokon lévő múzeumraktárak kiürítéséhez 
elengedhetetlen tárolási igény, műszaki és célingatlan vonatkozású elemzéseit és 
javaslatait. Részt vett a balassagyarmati volt Vármegyeháza épületébe történő 
átköltözésekhez kapcsolódó munkák előkészítésében és koordinálásában.    

− Az EGYMI balassagyarmati patvarci úti ingatlanjának Balassagyarmat Város 
Önkormányzata részére történő átadása kapcsán a főosztály megvizsgálta a szóba jöhető 
ingatlanokon történő feladatellátáshoz szükséges igényeket, az elhelyezés műszaki 
paramétereit, javaslatot tett azok műszaki megvalósítására és várható forrásigényére. 
Közreműködött az átadáshoz kapcsolódó megállapodás létrehozásában.    

− A főosztály részt vett az önkormányzat üresen álló ingatlanainak hasznosítására irányuló 
ötletpályázat előkészítésében.  
A közbeszerzések nyilvánossága biztosításához kapcsolódó teendők, a közbeszerzésekről 

szóló törvényben előírt adatszolgáltatások teljesítése során évenkénti feladat Nógrád Megye 
Önkormányzata összesített közbeszerzési terve elfogadásának, szükség szerinti 
módosításának előkészítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése, az önkormányzat 
közbeszerzési eljárásairól szóló statisztikai összegezés elkészítése. Az elektronikus 
hirdetménykezelő rendszer működtetése, a Hirdetményellenőrzési Főosztállyal az ezen 
keresztül történő kapcsolattartás szintén a főosztály feladata. Folyamatos feladatot jelent a 
papíripari termékek és irodaszerek beszerzésére irányuló helyben központosított 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés keretében leszállításra kerülő 
mennyiségek figyelemmel kísérése, a szerződések teljesítéséről szóló tájékoztatók elkészítése, 
közzététele. A belső ellenőrzések során részt vettek az önkormányzat által fenntartott 
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intézmények közbeszerzési tevékenységének vizsgálatában. Az eljárásokat hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó, illetve szükség szerint speciális szakértelemmel rendelkező 
szervezet bevonásával folytatták. 

A főosztály közreműködik a Regionális Fejlesztési Tanács által megítélhető kiemelt 
turisztikai termék és attrakció fejlesztését szolgáló támogatás elnyerésére irányuló pályázat 
előkészítésében – szintén külső szakértők bevonásával – a Történeti Múzeum, a Földalatti 
Bányamúzeum, továbbá Hollókő idegenforgalmi szerepének erősítése érdekében. A 
programhoz kapcsolódó műszaki, tervezési és örökségvédelmi feladatokat a főosztály 
koordinálta. 

Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítására az Országos Területrendezési Terv 
2008. évi módosításáról szóló törvény rendelkezésének megfelelően, a tervezési költségek 
támogatására 2010-ben meghirdetett pályázati lehetőséggel élve a főosztály koordinálásával 
került sor. Az egyfázisú tervezés keretében elkészült – a Gazdasági Bizottság által elfogadásra 
javasolt – a területrendezési terv módosításának vizsgálati dokumentációja, a környezeti 
vizsgálat és a javaslattevő fázis egyeztetési dokumentációja. Az egyeztetés és a miniszter 
véleménye alapján átdolgozott rendelet, ajánlások és intézkedései terv a közgyűlés novemberi 
ülésén került elfogadásra. 

Figyelemmel kísérték a 2007-2013 közötti EU források elnyerésére irányuló pályázati 
lehetőségeket. A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása érdekében egy 
munkatárs jogtudományi tanulmányokat folytat, 2 munkatárs pályázatíró képzésben vesz 
részt. 

 
 
A hivatal belső ellenőrzési egysége 2011-ben is teljesítette az éves ütemtervben kijelölt, 

illetve a soron kívül elrendelt ellenőrzések lefolytatásával a megyei önkormányzat által 
fenntartott intézményekben, a közgyűlés hivatalában, és a területi kisebbségi 
önkormányzatoknál a szabályszerűségre, gazdaságosságra, hatékonyságra irányuló 
kontrollokat. A tevékenység eljárási szabályait a kézikönyv rögzíti, melyek betartásával 
előírásszerűen funkcionáltak az ellenőrzési folyamatok. A belső ellenőrzésre vonatkozó 
jogszabályok – az önkormányzati rendszer 2012-es átalakításához kapcsolódóan – az év 
utolsó hónapjaiban jelentős módosításon mennek keresztül (parlamenti elfogadásuk még nem 
történt meg), így azok helyi szabályozáson való átvezetése, egyben a kézikönyv gyakorlati 
változásoknak megfelelő aktualizálása a jövő év elején fog feladatot jelenteni.  

Elkészült, és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által jóváhagyásra került a négy évre szóló 
stratégiai ellenőrzési terv, amely a megyei önkormányzat 2010-2014. évi ciklusára vonatkozó 
gazdasági programban meghatározott prioritásokon alapul. A program hosszabb távú 
célkitűzéseihez hozzárendelésre kerültek a belső ellenőrzési célok, a szükséges ellenőri 
kapacitások, valamint a fejlesztések irányai. 

A 2011. évi ellenőrzések tervezése során – megfelelve az Állami Számvevőszék által 
kijelölt direktívának – előtérbe helyeződött az Európai Uniós forrásból származó támogatások 
felhasználásának áttekintése. A kijelölt terület vizsgálata a közgyűlés hivatala, és négy 
intézmény tekintetében valósult meg. Figyelembe véve a közpénzek hatékony 
felhasználásának kiemelt célkitűzését – a hazai támogatásokra is kiterjesztve – a 2012. évi 
ütemtervbe is beépítésre kerültek a projektek pénzügyi kontrolljai.  

A tanácsadási tevékenység 2011. évben továbberősödött, a főbb témák a következők 
voltak: 
− a 2011. évi költségvetéshez kapcsolódó egyes racionalizálási feladatok alternatíváinak 

felállítása (karbantartás központosítása, Ellátó Szervezet átalakítása),  
− a belső ellenőrzés átszervezése az integrált gazdálkodási rendszerhez igazodóan, 
− a hivatali szervezeti struktúra más formában való működtetéséhez változatok kidolgozása, 
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− az intézmények, illetve a hivatal egyes szabályzatainak felülvizsgálata, jogszabályi 
minősítések, 

− az önkormányzati rendszer átalakításához kötődően az intézményi vagyon átadását 
alátámasztó dokumentáció minősítése. 

 
Összességében megállapítható, hogy a hivatal jó színvonalon, a jogszabályok betartása 

mellett és az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával látta el a kitűzött feladatokat. 
A feladatváltozás tervezése és végrehajtása közötti hosszú idő és annak eredménye, az 

előre nem láthatóság „erodálta” a közgyűlés hivatalának távlati terveit, jövőképét, a 
jogszabályokban foglalt és azok alapján megfogalmazott küldetése „elenyészett”. Mindezek 
ellenére, a jogállami elvek és normák legmesszemenőbbekig történő betartásával, a korábbi 
évek alatt kiépült köztisztviselői lojalitás révén teljesültek a közgyűlés határozatában rögzített 
általános és ágazati célok. 

 
Az átfogó célok alapján a személy szerinti teljesítménykövetelményeket is meg kellett 

határozni, melyek értékelésére a Ktv. rendelkezése alapján az év végéig sor kerül. 
A főjegyző esetében a közgyűlés elnökét illeti meg mind a megállapítás, mind az 

értékelés joga, s ez utóbbiról a testület tájékoztatása. A megyei főjegyző 2011. évi 
teljesítménykövetelményeinek értékelésről szóló tájékoztató az előterjesztés mellékletét 
képezi. 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján jelen előterjesztés keretei között, az értékeléssel 
egyidejűleg a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat is meg kell 
állapítani. Ennek megfelelően a következő évi célokat tartalmazó javaslatot is ezúton 
terjesztjük a testület elé.  

A fent írtak alapján indítványozzuk a testületnek a következő határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Salgótarján, 2011. december 1. 

 

      Becsó Zsolt       dr. Barta László 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a közgyűlés hivatala részére 2011. évre meghatározott teljesítmények alapját képező 
célok megvalósulására, valamint a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 
2012. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2011. 

évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásának értékeléséről szóló 
beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a számára meghatározott feladatokat jó 
színvonalon látta el. A testület a 2011. évre meghatározott teljesítménykövetelményeket 
végrehajtottnak tekinti. 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 
2012. évi munkavégzés során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
2. A közgyűlés tudomásul veszi a megyei főjegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeinek 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
Utasítja elnökét, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 2012. évi 
munkavégzés során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 

vonatkozó 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a következők 
szerint határozza meg: 

 
Átfogó célok 

 
a) A megyei önkormányzat új feladatainak ellátására való felkészülés, ennek keretében a 

hivatali szakemberek ehhez igazodó képzése, továbbképzése; 
b) A közgyűlés és bizottságai működése során a törvényesség, eredményesség és 

hatékonyság biztosítása; a lehető legkomplexebb és a szakmailag legmagasabb 
színvonalú döntéshozatal garantálása; 

c) A közgyűlés rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, maradéktalan 
végrehajtása; 

d) A közgyűlés és a bizottságok 2012. évi üléstervében foglalt testületi ülések előkészítése; 
e) A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata; 
f) Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítése azzal, hogy 

végrehajtása során legfontosabb feladat a pénzügyi-likviditás biztosítása, az 
önkormányzat fizetőképességének megtartása; 

g) A 2010-2014. évekre vonatkozó gazdasági programban megfogalmazottak értelmszerű 
végrehajtására való törekvés; 

h) A társadalmi-,és civil kapcsolatok erősítése; 
i) A hivatal minőségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése; 
j) A köztisztviselők szakmai felkészültségének, idegennyelv-ismereteinek további javítása, 

továbbképzésük feltételeinek biztosítása. 
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Ágazati célok 
 

Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés: 
a) Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a féléves, valamint az éves 

beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
b) Az önkormányzati gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési rendszerének 

továbbfejlesztése, keresve a lehetőséget a költségtakarékosabb, koncentráltabb feladat-
ellátásra. 
 

Az önkormányzat testületeinek működése, államigazgatási feladatok: 
a) A közgyűlés és a bizottságok munkájának összehangolása; a testületi működést érintő 

változásokra vonatkozó javaslat kidolgozása. 
b) A közgyűlés rendeleteinek felülvizsgálata a feladatellátáshoz igazodó szervezeti modell 

kialakítása érdekében. 
c) Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, 

határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az 
időszerűség biztosítása. 

d) A testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 
Nemzeti és etnikai kisebbségek: 
a) A területi kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése. 
b) Együttműködés a pályázatok, programok megvalósításában. 

 
Nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom, PR tevékenység: 
a) A fennálló nemzetközi kapcsolatok szinten tartása, erősítése. 
b) További – határon átnyúló – programok megtervezése, a programokhoz szükséges 

pályázati források felkutatása. 
c) Összefoglaló anyag készítése, a nemzetközi kapcsolatok hatásáról, eredményességéről, 
d) Javaslat kidolgozása a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 

feladatokról, a hatályos jogszabályi környezet függvényében. 
e) Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett szolgáltatókkal, vállalkozókkal. 

 
Területfejlesztés: 
a) A várható fejlesztéspolitikai feladatok keretében földolgozni a fejlesztésekkel összefüggő 

terveket, testület elé terjesztendő javaslatok jogszabályi keretek között történő 
előkészítése. 

b) Együttműködés és kapcsolattartás a megye településeivel, és egyéb szervezetekkel. 
c) Nemzeti és uniós források elnyerésére pályázatok előkészítése, benyújtása és 

menedzselése, támogatások lehívása. 
d) A szlovák-magyar határmenti együttműködés fejlesztése, a területfejlesztési kapcsolatok 

szorosabbá fűzése, közös fejlesztések lebonyolítása. 
 

Informatika: 
a) Az önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, folyamatos karbantartása. 
b) Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének teljesítése. 
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4. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a 3. pontban megfogalmazott célok figyelembevé-

telével a hivatal köztisztviselőinek személyre szóló teljesítménykövetelményeit állapítsa 
meg. 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 

 
5. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy 2012 decemberében számoljon be a 

határozatban rögzített célok megvalósulásáról. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                    dr. Barta László főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2011. december 15. 
 
     

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a megyei főjegyző részére 2011. évre meghatározott 

teljesítménykövetelmények értékeléséről 
 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (6) bekezdése alapján     dr. 
Barta László, Nógrád megyei főjegyző 2011. évi teljesítménykövetelményeinek végrehajtását 
az alábbiak szerint értékelem: 
 
A 2011. évre megállapított, a hivatal vezetésére, a testületi munka hatékonyságának 
növelésére, a ciklusra vonatkozó gazdasági program időarányos végrehajtására, a pályázati 
források mind eredményesebb kihasználására irányuló, több pontban foglalt 
teljesítménykövetelmények végrehajtására sor került az alábbiak szerint: 
 

- gondoskodott a közgyűlés és a bizottságok munkája során a törvényesség, 
eredményesség és hatékonyság biztosításáról; 

- gondoskodott a közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról, végrehajtatásáról; 
- hatékonyan közreműködött a megyei önkormányzat gazdálkodása biztonságának 

megőrzésében, a hiány csökkentésében, a pályázati források feltárásában; 
- eredményesen koordinálta az önkormányzat intézményei működésének 

hatékonyságát szolgáló átszervezések végrehajtását, a feladatellátás takarékosabb 
formáinak megtervezését és kialakítását; 

- közreműködött a megyei önkormányzat által biztosított szolgáltatások 
színvonalának megőrzésében, a szakmai munka feltételeinek szinten tartásában, 
javításában; 

- jelentősen hozzájárult az önkormányzat hatósági-, jogalkalmazói tevékenységének 
javításához, az intézményekkel és a települési önkormányzatokkal, kistérségekkel 
történő együttműködés bővítéséhez; 

- eredményesen képviselte a megyei önkormányzat és a közgyűlés hivatalának 
érdekeit a feladatok és vagyontárgyak Magyar Államnak való átadásának 
előkészítése során. 

 
 
A fentiek alapján a teljesítménykövetelményekben meghatározott feladatokat, a szakmai 
követelményeket és a munkaköri leírásban foglaltakat végrehajtottnak tekintem, azokat kiváló 
minősítésűre értékelem. 
 
 
Salgótarján, 2011. december 1. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megye Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

az 53-107/2011. sz. 
előterjesztés melléklete 


