
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

1. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza nagytermében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János, Kriston Péter, Varga Béla, a közgyűlés 
alelnökei, Babják Andrea, Baranyai Béla, Beck Pál, Bíró Márk, Csach Gábor, Dudás Vilmos, dr. 
Egyed Ferdinánd, Fazekas János, Horváth Tibor, Jónás Gábor, Kolosi Tibor, Kovács Gábor (Bgy.), 
Kovács Gábor (St.), Kőszeginé Kárpáti Mónika, Látkóczki Bálint, Lenkey Gábor, dr. Márton József, 
Melo Ferenc, Molnár Zoltán, Nagy Attila, Percsina Norbert, Reviczki László, dr. Rozgonyi József,  
Sisák Imre János, Szabó Csaba, Szandai József, Szomora Szilárd, Tisza Attila, Tomka István, Varga 
Krisztina, Várszegi István, Velenczei Norbert, Zsédely Lajos közgyűlési tagok, dr. Barta László 
főjegyző, dr. Kalocsai Péter aljegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Az ülésről távol maradt: Grenács Ágnes, Molnár Katalin, Sajgó Ferenc  
  
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a Közgyűlést, Serfőző Tamás tragikus haláláról 
A Közgyűlés és a megjelentek 1 perces néma felállással adóznak Serfőző Tamás emlékének. 
Megemlékezik egy, a Nógrádiak számára jelentős évfordulóról: Csohány Kálmán születésének 85. 
évfordulójáról. (A megemlékezés szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva).  
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés tagjai közül 37 fő van 
jelen, az ülés határozatképes.  
Kéri, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendet az alábbi kiegészítéssel tárgyalja meg: 
11. napirendi pontként zárt ülés keretében: Javaslat elismerésre történő felterjesztés véleményezésére. 
Más javaslat, kiegészítés nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a kiegészített 
napirendet 37 igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend: 
 

1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottsága tagjának megválasztására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 
14/2001. (X.1.) Kgy. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

  dr. Barta László főjegyző 
 

5. Javaslat a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel történő feladatellátási szerződés 
megkötésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 



 2 

6. Javaslat a közoktatási feladatok ellátásához szükséges és további ingatlanok 
tulajdonjogának Bátonyterenye Város Önkormányzatával történő rendezésére, az alapfokú 
művészetoktatási feladatok átvételére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház ellátási területének módosítására vonatkozó 
kezdeményezések elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. Javaslat a megyei önkormányzat „Szemünk fénye” világítás és fűtéskorszerűsítési 
programban történő részvételéről  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat a „Nógrád” név használatát elutasító bizottsági határozat elleni fellebbezés 
elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

10. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében:  
 
11. Javaslat elismerésre történő felterjesztés véleményezésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentés kiegészítése az ülés előtt került kiosztásra. Kéri, hogy a testület az előterjesztést a 
kiegészítéssel együtt tárgyalja meg és fogadja el.  
Tájékoztatja a Közgyűlést és a megjelenteket, hogy dr. Nagy Andor a 3. számú választókörzet 
országgyűlési képviselője írásban már hetekkel ezelőtt, szóban pedig a tegnapi napon fordult hozzá 
Ipolytarnócon az Ipoly folyó áradásai kapcsán kialakult helyzettel kapcsolatosan. Kérte, hogy a 
megyei közgyűlés nevében járjon el Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrnál és kérje 
segítségét az árvíz probléma megoldásában. E napirendi pont tárgyalására meghívást kapott Szabó 
Tibor, Ipolytarnóc polgármestere is, akit köszönt az ülésen. Megkérdezi a polgármester urat, kíván-e 
tájékoztatást adni az ipolytarnóci helyzetről. 
 
Szabó Tibor, Ipolytarnóc Község polgármestere: 
Röviden tájékoztatja a közgyűlés tagjait a konkrét helyzetről. 
 
Becsó Zsolt: 
További hozzászólási szándék nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet 
a testület 36 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
1/2010. (I. 28.) Kgy. Határozat: 
 
 

1. A Közgyűlés mély megrendüléssel értesült Serfőző Tamásnak, az Ezüstfenyő Idősek Otthona 
igazgatójának tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláról; az elhunytat saját halottjának 
tekinti, emlékét kegyelettel megőrzi. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a gyászoló családdal 
egyeztetett módon gondoskodjon a temetéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról, illetve a már 
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megtett intézkedéseket jóváhagyja. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a temetés költségeit a megyei 
önkormányzat költségvetéséből biztosítsa. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
3. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-2.  

sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pásztó belterület 62 hrsz-ú ingatlan 187,6 m2 

területére, a Csohány Kálmán Galéria épületére az ingatlan-nyilvántartásba 35.264/2001.11.27 
számú határozattal Nógrád Megye Önkormányzata javára bejegyzett használat jogának törléséhez 
hozzájárulását adja. 
A testület a jog törléséről szóló, Pásztó Város Önkormányzatával kötendő megállapodás aláírására 
felhatalmazza elnökét.  
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. A közgyűlés utasítja valamennyi költségvetési szerve igazgatóját, hogy a 2010. január 1-jén életbe 

lépő jogszabályi változások figyelembevételével vizsgálják felül az intézmény szervezeti és 
működési szabályzatát, és azt a március 23-ai soron kívüli bizottsági ülésekre egységes 
szerkezetben terjesszék be.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  intézményvezetők  

 
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi elnökének az „idősek tartós 

bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására” kiírt SZOC-IBL-09 kódszámú, Ezüstfenyő 
Idősek Otthona (3078 Bátonyterenye, Makarenkó u. 24.), valamint „Baglyaskő” Idősek Otthona 
(3102 Salgótarján, Petőfi u. 92-94.) tekintetében benyújtott pályázattal összefüggő intézkedéseit. 
A testület utasítja elnökét, hogy a pályázat eredményéről, annak kihirdetését követően számoljon 
be a közgyűlés előtt. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke 

 
7. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Szent Lázár Megyei Kórháznak 

azon fejlesztési célkitűzéseit, amelyeket a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés 
a fekvőbeteg szakellátásban” tárgyú, TIOP 2.2.4/09/1. kódszámú pályázat keretében kíván 
megvalósítani. 
A testület a pályázatban foglalt célok megvalósítását, így különösen: 
aa) az MRI létesítését, 
ab) a központi labordiagnosztika-, 
ac) a központi intenzív ellátás-, 
ad) a hibrid műtő-, valamint 
ae) a központi sterilizáló fejlesztését 
kiemelten támogatja, mert azok nélkülözhetetlenek a megyében élők egészségügyi ellátásához, 
illetve ezen fejlesztések eredményeként biztosítható, hogy – hasonlóan más megyékhez és a 
fővároshoz – Nógrád megyében is közvetlenül elérhető legyen a korszerű technikai háttér a 
mágneses rezonancia vizsgálatokhoz.  
A projektben tervezett fejlesztések Szent Lázár Megyei Kórháznak az aktuális (2008-2013-ig 
szóló) Szakmai Fejlesztési Programjában szerepelnek, mely célkitűzéseket a fenntartó – a program 
jóváhagyásával – támogatott. 
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b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte Szent Lázár Megyei Kórháznak 
azon fejlesztési célkitűzéseit, amelyeket a „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” 
tárgyú, TIOP-2.2.5/09/1. kódszámú pályázat keretében kíván megvalósítani. 
Tekintettel arra, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház ellátási területén az országos átlagot 
meghaladó a daganatos megbetegedések száma, ennek következtében fenntartóként a Közgyűlés 
kiemelten támogatja a következő program megvalósítását: 
ba) Citostatikus kezelések számítógépes tervezése, ennek helyben történő megvalósítása, 
bb) Citostatikus kezelőágyak beszerzése 

 
c) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a határozat 3. sz. 
mellékletét képező „Fenntartói támogató és kötelezettségvállaló nyilatkozat” aláírására, amely 
nyilatkozat a Szent Lázár Megyei Kórháznak a „Korszerű regionális onkológiai hálózat 
kialakítása” tárgyú, TIOP-2.2.5/09/1. kódszámú pályázati részvételéhez szükséges. 
Határidő: soron kívül 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8.  

a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Szent Lázár Megyei Kórház 
kezdeményezésére – igazolja, hogy a „Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent 
Lázár Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0017 azonosító számú pályázathoz 
szükséges önerő, a projekt teljes költségének 10,01 %-a – 54.864.944,-Ft, azaz ötvennégymillió-
nyolcszázhatvannégyezer-kilencszáznegyvennégy forint – rendelkezésre áll a Szent Lázár Megyei 
Kórháznak a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12031005-00160901-0100000 számú, TIOP 
2.2.2/08/2F – „A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 fejlesztések támogatására” elnevezésű HUF 
elszámolási számláján. 
A Közgyűlés utasítja az intézmény főigazgatóját, hogy a döntésről a Strukturális Alapok 
Programirodát soron kívül tájékoztassa. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 

 
b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a „Meglévő SO1 
átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-
2009-0017 azonosító számú pályázat benyújtásához szükséges, a határozat 4. sz. mellékletét 
képező „Tulajdonosi támogató nyilatkozat” aláírására.   
Határidő: azonnal  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat 5. sz. melléklete 

szerinti tartalommal, 2010. január 1-jei hatállyal jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórháznak az 
egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló 
szabályzata módosítását. 
A Közgyűlés utasítja a főigazgatót, hogy a szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át, és 
egységes szerkezetben küldje meg a fenntartó részére. 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 

 
10. A testület a 118/2009. (XII. 17.)  Kgy. határozatával jóváhagyott 2010. évi üléstervét a következők 

szerint módosítja:  
 

2010. január 28-ai ülésének napirendjéről leveszi, a 2010. februári ülésének napirendjére 
felveszi: 
  
a „Javaslat a kinevezett és megbízott intézményvezetők prémiumfeladatainak meghatározására” c. 
előterjesztést.  
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11. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Egyeztető Bizottság 2010. január 20-ai  döntésének 
megfelelően készítsen elő megállapodás-tervezetet Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarjánban tervezett fejlesztési 
programjai, valamint a város-rehabilitációs programok összehangolásának, ütemezett 
megvalósításának érdekében. A megállapodást jóváhagyásra terjessze a közgyűlés februári ülése 
elé. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

12.  
a) A Közgyűlés a Budapesti Gazdasági Főiskola PSZF Kara Salgótarjáni Intézetének a 
Salgótarján, Kissomlyó u. 2. sz. alatti (3730 hrsz.-ú) kollégiumi épületszárny visszaadására, az 
ingyenes használatról szóló, 2002. április 25-én létrejött megállapodás 2010. február 1. napjával 
történő felmondására vonatkozó szándékát elfogadja. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy 
intézkedjen a jogviszony megszüntetéséről szóló megállapodás előkészítésére, egyben 
felhatalmazza annak aláírására. 
Határidő: 2010. február 1. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

b) A Közgyűlés utasítja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (BLSZSZK) 
igazgatóját, hogy az épületrész átvételéről, az átadás-átvétel lefolytatásáról, valamint az átvett 
ingatlanrésszel összefüggő, fenntartási, működtetési feladatokról gondoskodjon. Utasítja az 
igazgatót, hogy az épületrész átvételével felmerülő többletköltségekről haladéktalanul tájékoztassa 
a fenntartót. 
Határidő: 2010. február 1., illetve szöveg szerint 
Felelős: Csank István Csaba igazgató 

 

c) A Közgyűlés felhatalmazza a BLSZSZK igazgatóját, hogy a főiskolai hallgatók elhelyezésének 
tárgyában a Főiskolával a szükséges egyeztetéseket folytassa le és a megállapodást – a közgyűlés 
hivatalával előzetesen egyeztetett tartalommal – kösse meg. 
Határidő: 2010. február 5. 
Felelős: Csank István Csaba igazgató 

 

d) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kollégiumi épületszárny átadás-átvételével kapcsolatos 
tulajdonosi, fenntartói feladatok elvégzéséről gondoskodjon, valamint tegyen javaslatot a Borbély 
Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében az ingatlan átvételével felmerülő 
többletköltségek biztosításának módjára és forrására. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

 

13. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi az Ipolytarnóc település 
veszélyeztetettségéről beterjesztett tájékoztatót, valamint egyetért az Ipoly-folyón az utóbbi 
években kialakult árvízi helyzet mielőbbi megoldásának szükségességével. 
 
b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozati javaslat mellékletét képező levelet 
juttassa el a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszternek; támogatását fejezi ki az abban foglalt 
második megoldási lehetőség iránt, és felhatalmazza elnökét, hogy ez ügyben a további szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
c) Felkéri a település polgármesterét, hogy a megoldás érdekében folyamatosan működjön közre a 
Védelmi Iroda illetékes munkatársaival, biztosítsa részükre a szükséges adatokat.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a település polgármestere 
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14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a közgyűlés elnöke által 
aláírt – az ÉMOP-2.3.1-2009 kódszámú pályázathoz szükséges nyilatkozatot, amely rögzíti, hogy 
„a pályázati projekt megvalósulási helyszínén, a 4119 hrsz. alatt felvett, 3100 Salgótarján, Rákóczi 
út 36. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon bejegyzett használati jogok nem veszélyeztetik a projekt 
megvalósulását és fenntartását”. A testület utasítja elnökét a hiánypótlási felhívásban foglaltak 
teljesítésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 

Bizottsága tagjának megválasztására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre. Az érintett írásban nyilatkozott, 
hogy hozzájárul a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához. Kérdés, észrevétel nincs.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 37 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta:  
 
 
2/2010. (I. 28.) Kgy. határozat: 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Gömbicz Nándornak (3060 Pásztó, 
Diófa út 15.) a közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága nem képviselő tagjának 
2010. január 20. napjával történő lemondását. 

 
2. A közgyűlés 2010. január 28. napjával az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság nem 

képviselő tagjának megválasztja Gagyi Rolandot (3070 Bátonyterenye, Jedlik Ányos út 3. II/1.). 
 
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1-2. pont szerinti változásokat vezesse át a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 2., valamint 
7. számú függelékeiben. 

 Határidő: 2010. február 8. 
 Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
 
 (Az eskütételt és az esküokmány átvételét követően.) 

- . - 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Közgyűlés ülését megelőzően soron kívüli ülésen tárgyalta a 
napirendet. Felkéri a bizottság elnökét, Sisák Imrét, tájékoztassa a közgyűlést az ülésen 
elhangzottakról.  
 
Sisák Imre: 
A bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen és 3 nem szavazattal támogatta, az I. határozati javaslatot 6 
igen és 3 nem szavazat mellett támogatta, valamint a II. határozati javaslatot 6 igen és 3 nem 
szavazattal szintén támogatta.  
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Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az I. határozati javaslat 30. pontjánál 9 igen szavazattal 
támogatta azt a felvetést miszerint a megyei önkormányzat törekedjen együttműködésre az érintett 
települési önkormányzatokkal az „Út a munkához” program – megyei fenntartású intézményeket 
érintő – sikeres megvalósításában.  
Továbbá azon javaslattal élt a bizottság felé az I. határozati javaslat 11. a) pontja tekintetében, hogy az 
egyes megyei fenntartású intézményeknél meglévő feladatellátás (takarítás, mosás) kiszervezésével 
kapcsolatos vizsgálat eredményéről legkésőbb áprilisig tájékoztatni kell a megyei közgyűlést. Kérte, 
hogy a bizottság hatókörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában az 
operatív munka érdekében minden intézménynél kerüljön bevonásra a bizottság képviselője.  
 
Becsó Zsolt: 
Szóbeli kiegészítést tesz. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Kérdései a következők: mi indokolja 2010-re az illetékbevételek közel 300 millió Ft-tal való 
alátervezését?  
Miért kap az Ellátó Szervezet 38 millió Ft önkormányzati kiegészítést? Indítványozza, hogy a 
közgyűlés Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, valamint Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU 
Bizottsága 2010 első negyedévében kapjon részletes tájékoztatást az Ellátó Szervezet működéséről. 
Főjegyző úrhoz intézett kérdése: tudják-e számszerűsíteni, hogy az 1950 Ft-os tételes egészségügyi 
járulék eltörlése és az 5%-os társadalombiztosítási járulék csökkentése hány százmillió forint 
megtakarítást eredményez a megyei közgyűlésnek, illetve intézményeinek? 
Hozzávetőleg 2010-ben az 1 milliárd 500 millió Ft-os kötvényből mennyi lesz az elkötelezettségük? A 
kötvény visszafizetése 2012-től válik esedékessé, a kötvényfelvétel 160 Ft/svájci frank árfolyamnál 
történt, jelenleg 180 Ft a svájci frank árfolyama. Ez azt jelenti, hogy fel kell szorozni 10-12%-kal a 
visszafizetést?  
Elnök úrhoz intézett kérdése: hol tart a turisztikai desztinációs szervezet felépítése pénzügyileg? 2010-
ben mi várható a szervezettől, részt tud-e venni pályázatokon?  
A Szocialista Frakció nevében módosító indítványait a kérdésekre adott válaszok után teszi meg.  
 
Kovács Gábor (Salgótarján): 
Kérdése, mint az Ösztöndíj Kuratórium egyik tagja: a költségvetésben jelenleg a Bursa Hungarica 
Ösztöndíj támogatása nem szerepel, az ígéretnek megfelelően. Ez az összeg (4 millió Ft) be fog 
kerülni a megyei ösztöndíj keretbe?  
Jelzi, hogy a Mecénás Alapítvány megyei civil szervezeteket támogatott, tehát megyei programokat. 
Mi az oka, hogy a megyei civil szervezet ezektől a forrást megvonják? Csak költségvetési oka van?  
 
dr. Rozgonyi József: 
650 millió Ft mínusz érzékelhető, ez a valóban negatív fordulat nehéz helyzetet eredményez. A 650 
millió Ft-os mínuszból mennyi az az összeg, amely az ellátotti létszám csökkenéséből származik?  
A kormány kezdeményezte járulékcsökkenésből mennyi megtakarítás származik?  
A dolgozók nettó keresetnövekedése az SZJA módosulása miatt körülbelül mennyi lesz?  
Ha szó esik az elvonásokról az elmúlt 4-8 évben, miért nem esik szó a fejlesztésekről, amelyek az 
elmúlt 4-8 évben születtek a megyében?  
Egyetért azzal, hogy reform szükséges mind központilag mind a megyei önkormányzat szempontjából. 
A kérdés az, hogy a megye milyen változást tervez a közgyűlés, a Hivatal, az intézményhálózat 
működése tekintetében? Tudja, hogy ez nagyobb horderejű kérdés és erre nem lehet most válaszolni. 
A működés régi formájában sem a kormány, sem a megyei önkormányzat, sem pedig az 
intézményhálózat vonatkozásában nem maradhat.  
Nem lehet egyidejűleg a hiánycsökkentést ösztönözni, de úgy, hogy kiadáscsökkentést ne eszközöljön 
és adót se növeljen a kormány. Ez megoldhatatlan probléma. Ha olyan dolgokat követelnek, amelyek 
egymással ellentétesek, akkor gondolják végig, hogy ez megvalósíthatatlan lesz.  
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Zsédely Lajos: 
Elnök úr folyamatosan azt kommunikálja, hogy a kormány elvon. A Magyar Köztársaság 
költségvetését a Magyar Köztársaság Országgyűlése fogadja el, nem a szocialisták, nem a liberálisok. 
A közgyűlés képviselő és nem képviselő tagjai, valamint az elnöki kabinet az idei évben 16 millió Ft-
tal fog többe kerülni, mint tavaly, ugyanakkor a közgyűlés hivatalánál 20 millió Ft-tal kevesebb összeg 
került tervezésbe. Nyilván szerepe van ebben annak, hogy 2003-ban a közgyűlés „apparátusa” 
összesen (2 alelnök, 1 elnök, 2 politikai tanácsadó) 5 főből állt. Most ha megnézik a létszámadatot, azt 
tapasztalják, hogy 7+2fő, azaz 5 főből valahogyan 9 fő lett. Ezt fedezi a személyi juttatásokban kapott 
plusz 16 millió Ft. Megtehették volna, hogy ez a költség ilyen mértékben ne emelkedjen.  
A költségvetés 10,3 %-os hiányt prognosztizál, tartalmazza, hogy 200 millió Ft hitelt kell felvenni és 
meg kell emelni a folyószámlahitel keretet. Ugyanakkor a könyvvizsgálói jelentés azt írja, hogy a hitel 
hiányból történő kezelésére nincs lehetőség. A mondat mindenképpen sejtet egy olyan veszélyt, 
amelynek a vége a túlzott eladósodás. Javasolja, hogy egyrészt maradjanak a tényeknél és lehetőleg 
korrekt fogalmakat használjanak, másrészt, amit lehet, próbálják megtakarítani. 
 
Sisák Imre: 
Elnök úrhoz intézett kérdése, tapasztalta-e, hogy 2007-ben az ország kormánya, amely a Magyar 
Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége által alkotott pártszövetség volt, elvont Nógrád 
Megye Önkormányzatától 530 millió Ft-ot? 
Ismeri-e elnök úr a Nógrád Megyei Közgyűlés 2010. évi költségvetését véleményező könyvvizsgáló 
véleményét? Ha igen, a könyvvizsgáló megállapításai között szerepel-e, hogy a megyei 
önkormányzatnak a pénzügyi helyzete jelentős mértékben romlik azért, mert a kormány elvont Nógrád 
Megye Közgyűlésétől 648 millió Ft-ot.  
Főjegyző úrhoz intézett kérdése, hogy a megyei önkormányzatnak a 2007. évi költségvetése és a 2010. 
évi költségvetése kapcsán van-e lehetősége arra, hogy az intézményei működtetésére szánt forrásokat 
változatlan szinten hagyta 2007-ben és hagyja a 2010-es esztendőben.  
Dr. Bercsényi Lajos főigazgató úrhoz intézett kérdése, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház működése 
november és december hónapban minden gond nélkül biztosítható-e még annak ellenére is, hogy dupla 
finanszírozást kapott a megyei önkormányzat? 
Elnök úr megtalálta-e azt a forrást, amely a 38 milliárd Ft-os összeget biztosította az ország 2010-es 
költségvetésében vagy arról van szó, hogy még a választások előtt előrehozott módon adnak dupla 
összeget a kórházaknak, majd pedig novemberben és decemberben az egészségügy finanszírozására 
nem áll rendelkezésre forrás.  
 
Becsó Zsolt: 
Egyed úr illetékbevétel csökkenéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva elmondja, hogy 
ingatlanforgalmi szakértők véleménye szerint a 2010-es év még drámaibb lesz, mint a 2009-es. Az 
illetékbevétel döntő többsége pedig értelemszerűen az ingatlanok elidegenítéséből, adás-vételéből 
származik. Örülne, ha a tervezett illetékbevételhez képest magasabb illetékbevételt tudnának elérni, 
amelyet sajnos nem tudnak befolyásolni.  
Az Ellátó Szervezettel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy érdemes mindkét oldalt 
megnézni: a bevételt és a kiadást is. Lehetőség van az Ellátó Szervezet működésének áttekintésére, az 
Ellátó Szervezet vezetője beszámolhat a gazdálkodási helyzetről.  
A megtakarításokkal kapcsolatban elmondja, hogy az EHO 37 millió Ft, a TB pedig 150 millió Ft-os 
tétel.  
A kötvénnyel kapcsolatos elkötelezettségre adott válasza az, hogy számtalan projekt van, amelyek a 
kötvényből kerülnek finanszírozásra. Többek között a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni 
Intézetének támogatása is (éves szinten 40 millió Ft-os tétel) egy olyan jellegű támogatás, amely nem 
kötelező feladat.  
Az árfolyamváltozás azért következett be, mert begyűrűzött a világgazdasági válság. Most 181 Ft 
körül van a svájci frank, 2012 májusától kezdődik a kötvény 20 éves futamidejű fizetési 
kötelezettsége. Éves szinten a visszafizetés 140-160 millió Ft-ot fog jelenteni sávosan, tehát évről évre 
csökken az összeg.  
A desztinációs szervezettel kapcsolatban felvetődött kérdésre válasza a következő: három helyi TDM 
szervezettel együtt került a pályázat benyújtásra. Jelenleg a hiánypótlás benyújtása van folyamatban. 
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Bízik abban, hogy a kiírók áprilisban meghozzák a döntést a pályázattal kapcsolatosan és 
megkezdhetik a működést. A Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. „felállt”, ügyvezetője 
Farkasné Parditka Magdolna lett. Más személyek felvételére nem került sor. A tulajdonosi körben 
megjelentek a helyi TDM-ek, a ferences rendház Szentkút révén, az Ipolyerdő Zrt, a Cserhát 
Natúrpark, és a Jó Palócok Egyesülete.  
Kovács képviselő úr Bursa Hungaricával kapcsolatos felvetésére elmondja, hogy 6,5 millió Ft-os 
összeg van a költségvetésben a saját ösztöndíj rendszerben. Ilyen mértékű elvonással nem kalkuláltak, 
ebből adódóan a rendes ösztöndíj rendszerbe való „átpótlás” nem kapott támogatást a vezetés részéről, 
ugyanígy voltak a Mecénás és a Sport Alapítvánnyal is.  
Rozgonyi úr kérdéséhez kapcsolódóan az ellátotti létszám csökkenést nem nagyon tudja értelmezni. Ez 
alapvetően a demográfiai helyzettől függ. Van olyan megye, ahol nem csökkent, hanem bővült a 
gyermeklétszám.  
A dolgozókat érintően elég nagy csapás volt megérni a közszférán belül, hogy elvonásra került a 13. 
havi fizetés. A közszférát, azon belül a köztisztviselőket érintően megyei önkormányzati szinten is 
jelentős visszalépésre kell számítani a cafeteria-rendszernél.  
Ami a fejlesztéseket illeti a foglalkoztatásnál látja a legnagyobb problémát a gazdaság működését 
illetően. Az URSA kivonult Salgótarjánból és ez a város esetében a helyi iparűzési adó tekintetében 
100 millió Ft-os bevétel kiesés.  
Sisák képviselő úr kérdésére elmondja, emlékszik még a 2007-es évre. Helytálló a képviselő úr 
megállapítása, miszerint 500 millió Ft felett volt a szocialista kormány elvonása. A könyvvizsgáló 
véleményét ismeri, aki a tényeknek megfelelően fogalmazta meg a szakmai álláspontját. Ami az 
intézményi finanszírozáshoz kapcsolódik nyilvánvaló, hogy nem lehet ilyen mértékű elvonások 
mellett ugyanazon a szinten finanszírozni egy intézményt. Jelzi, ő és az alelnök urak végig fogják 
látogatni az intézményeket és személyesen ismertetik az ott dolgozókkal a költségvetési helyzetet. 
Sisák úr kérdést intézett dr. Bercsényi Lajos főigazgató úrhoz, megadja a válaszadásra a lehetőséget.  
 
dr. Bercsényi Lajos: 
Köszönetét fejezi ki az egészségügyben dolgozó szakembereknek azért, hogy Nógrád megyében a 
H1N1 megbetegedéseknek nem volt halásos szövődménye.  
A tegnapi napon egy országos konferencián vett részt. Az ott elhangzottakról tájékoztatja a közgyűlést. 
 
Becsó Zsolt: 
Felkéri dr. Egyed Ferdinánd frakcióvezető urat, tegye meg módosító javaslatait. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Mielőtt megteszi módosító indítványait, a költségvetéshez kapcsolódóan a következőket mondja el: 
nyilvánvaló, hogy az állami bevétel szempontjából az ingatlanadó az, ami a legnagyobb kiesést jelenti 
a vagyonadón belül.  
A 2010. évi költségvetés arra törekszik, hogy a magyar gazdaság működőképes legyen, tudja fizetni a 
kötelezettségeit, minél kevesebb foglalkoztatottat bocsássanak el. Fontos lenne eljutni oda, hogy a 
2010. évi választások után – bármi lesz az eredmény – a két meghatározó párt, a FIDESZ és az MSZP 
összefogjon és megbeszélje Magyarország nagy problémáit, azt; hogyan alakítja át az önkormányzati 
rendszert, az egészségügyi rendszert, az oktatási rendszert, a munkaügyi rendszert.  
A közigazgatási rendszerben nem az önkormányzatok működése kerül sokba, hanem az 
önkormányzati rendszert kiszolgáló apparátus. Elengedhetetlen lesz ennek a kérdésnek a rendezése.  
Az intézménylátogatások alkalmával elnök úr és az alelnök urak azt is mondják el, hogy Nógrád 
Megye Közgyűlése éves szinten 2007-től kb. 50-100 millió Ft közötti összeget dob ki felesleges 
célokra, amelyek a következők: politikai célok, három alelnök foglalkoztatása. Egy alelnök 
működtetése kb. 15 millió Ft-ba kerül évente.  
Határozati javaslat a Közgyűlés kiadásainak csökkentését előirányzó intézkedésekre:  

− A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet, különösen annak 51. §-a olyan tartalmú 
módosítását nyújtsa be a testület 2010 februári ülésére, hogy az alelnökök száma 2010. 
március 1. napjától 1 fővel csökkenjen.  
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− A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a 3/c sz. melléklet 20. sora módosítását a februári ülésére 
terjessze elő úgy, hogy az álláshelyek száma az 1. pontban foglaltak figyelembevételével 
összesen 5 fővel csökkenjen.  

 
Költségvetési rendelet tervezethez kapcsolódó módosító indítványok. A 4. sz. melléklet egyes címei 
közötti átcsoportosítások:  

− VI/1. marketing és kommunikációs rendszer működtetése, dologi kiadások 6 millió Ft-ot 
javasol átcsoportosítani,  

− VI/2. honlap, informatika 2 millió Ft,  
− IX/1. Nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok, dologi kiadások 5 millió Ft,  
− IX/7. nemzetközi kapcsolatok, dologi kiadások 2 millió Ft.  

Ez az összeg 15 millió Ft elvonást eredményez, az alábbi módon javasolnak szétosztani:  
− Közoktatási Közalapítvány támogatása 10 millió Ft,  
− Nógrád Megyei Gazdasági Kerekasztal dologi kiadásai 1 millió Ft,  
− felsőfokú oktatási intézményekbe járó diákok részére ösztöndíj rendszer 4 millió Ft.  

Az átcsoportosítások a költségvetési rendelet 1. sz. mellékletét értelemszerűen érintik.  
Úgy gondolja, nem kell indokolnia, hogy miért javasolnak elvenni egyes fejezetekből és hozzátenni 
másokhoz.  
 
Sisák Imre: 
Ha figyelmesen hallgatták főigazgató urat, akkor megtudhatták, hogy a pártatlan közgazdász is azt 
mondta, méltatlanul alacsony a magyar egészségügy finanszírozása. Ez azért problematikus, mert ha 
megfelelő szinten tartanák az egészségügyet, akkor az egészségipar külföldről sok beteget vonzana ide 
és ez megtérülne az országnak.  
Véleménye szerint a köztisztviselőkről és a közalkalmazottakról nem kellene valótlan dolgokat 
állítani, mert ha megnyilatkoztatnák őket, biztosan nem arról számolnának be, hogy a 2007-2010-ig 
terjedő időszakban növekedett volna a fizetésük. Az idei esztendőben pedig különösen buta dolog 
erről beszélni, amikor a 13. havi fizetésen túl a köztisztviselői gárdának egyértelműen megnyirbálták a 
korábban részükre járó juttatásokat.  
Egyetért azzal, hogy a határozati javaslat 11. a) pontjánál korrekt módon és körültekintően járjon el a 
megyei önkormányzat vezetése. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Nem győzi hangsúlyozni a megyei és a városi közgyűlés érdemeit, amit a főiskola fennmaradásában 
vállaltak. A kollégium ügyét annyiban kapcsolhatják ezzel össze, hogy neki kötelessége a főiskola 
működését fenntartani. Ebben a költségvetésben a kollégium fenntartása egyre nagyobb terheket 
jelentett. A kollégium 1977-ben tanácsi beruházásból, állami pénzből épült és azóta az iskola ingyenes 
használatában volt. Értéknövelő beruházásokat hajtottak végre: informatikai fejlesztés, minden 
kollégiumi szobába internet kapcsolat kiépítése, mely 10 millió Ft értékű beruházás. A vizesblokkokat 
felújították, többször szigetelték a tetőt. A hallgatói létszám csökkenése és a megyén kívüli hallgatók 
létszámának csökkenése miatt kénytelenek visszaadni az épületet. Igyekeznek hozzájárulni a 
kollégium értelmes célokra történő hasznosításához.  
Jelzi a közgyűlés felé, hogy a Kodály Zoltán Iskola rekonstrukciója idejére befogadják a felső 
tagozatos osztályokat.  
 
Csach Gábor: 
Visszautasítja, az önkormányzati rendszert érintő kritikát. A teljes köztisztviselői kar Magyarországon 
kb. 90 000 főből áll, ebből az önkormányzatoknál 26 000 köztisztviselő dolgozik, a leépítések után 
ennyi sem lesz. A köztisztviselők problémáját az állami szektor okozza, mivel létszám tekintetében ott 
valóban „túlburjánzás”van. Példaként elmondja, hogy vidékfejlesztési feladatokra az MSZP kormánya 
az elmúlt 8 évben létrehozott 10 olyan szervezetet, amely ezzel foglalkozik.  
Örömmel tölti el, hogy a Szocialista Frakciónak a 14 milliárd Ft-os költségvetésben 15 millió Ft nem 
stimmel. Matematikailag ez az összeg a költségvetésnek 0,0001%-a.  
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dr. Egyed Ferdinánd: 
Csach képviselő úrhoz szólva elmondja, az önkormányzati rendszert úgy alakítaná át, hogy 
megnyirbálná az állami szerveket, a kapcsolódó intézményeket és azok létszámát, aztán a középszintű 
szerveket, nem lenne kistérség és megszüntetné a megyei jogú városokat.  
 
Sisák Imre: 
A Szocialista Frakció részére elmondja, azzal van a baj, hogy a köztisztviselőknek és 
közalkalmazottaknak adott fizetésemelés már régen elinflálódott. Ma a fizetésük nem ér annyit, mint 
2002-ben.  
 
Becsó Zsolt: 
Frakcióvezető úr első javaslata az volt, hogy az alelnökök száma 2010. március 1. napjától 1 fővel 
csökkenjen és ezt a módosítást a 2010. februári ülésre kell beterjeszteni. Megkérdezi főjegyző urat, 
hogy ilyen módosító javaslatot be lehet-e terjeszteni, szavaztathat-e?  
 
Dr. Barta László: 
Természetesen be lehet terjeszteni, az egy másik kérdés, hogy ennek mi lesz a vége. Visszahívni nem 
lehet az alelnököket, ugyanakkor az önkormányzatok saját szervezeteiket szabadon alakíthatják. A 
beterjesztésnek és egy ilyen tervezet kidolgozásának jelenleg semmilyen jogi akadályát nem látja.  
 
Becsó Zsolt: 
A szövegszerű módosító javaslatot a frakcióvezető úr ismertette, ennek ismertetésétől eltekint. Jelzi, 
egyetlen módosító javaslatot sem támogat.  
Az első módosító javaslat tartalmilag azt foglalja magába, hogy 2010. március 1-jétől 1 fővel 
csökkenjen az alelnökök száma. Szavazásra bocsátja a módosító indítványt, amelyet a közgyűlés 14 
igen és 23 nem szavazattal elvetett.  
A következő módosító javaslat arra vonatkozik, hogy a 3/c. sz. melléklet 20. sora módosítását a 
februári ülésre terjessze elő a közgyűlés elnöke és összesen 5 fővel csökkentsék az álláshelyek számát 
az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével. A módosító indítványcsomagot a közgyűlés 14 igen és 
23 nem szavazattal elvetette.  
A következő módosító javaslatot csomagban teszi fel szavazásra, melyben frakcióvezető úr egyes 
címek közötti átcsoportosításokra tett javaslatot. Szavazásra bocsátja a módosító indítványt, amelyet a 
közgyűlés 14 igen és 21 nem és 2 tartózkodó szavazattal elvetett.  
Jelzi, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke által megfogalmazott két javaslatot támogatja, 
befogadta, tehát erről nem szükséges szavazni.  
Egyéb kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a rendelet-
tervezetet 23 igen, 14 nem szavazattal elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
1/2010. (II. 3.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2010. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
A határozati javaslatok egyenként történő szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a közgyűlés az 
I. számú, Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
határozati javaslatot 23 igen, 14 nem szavazattal; a II. számú, a helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot 23 
igen, 11 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatokat hozta:  
 
3/2010. (I. 28.) Kgy. határozat:  
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendeletének (továbbiakban: Kvr.) végrehajtásához 
kapcsolódóan, a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi 
határozatot hozza: 

 
I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához 

 
1. A költségvetés finanszírozhatósága érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei 

főjegyzőt a számlavezető pénzintézettel kötött bankszámla hitelszerződés módosítására, melynek 
tárgya a folyószámlahitel-keret 1.500.000.000 Ft-ra történő megemelése.  
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a működési hiány részbeni 
kezelésére 200.000.000 Ft éven túli lejáratú, működési célú hitel felvételére szükség esetén 
intézkedjenek.  
Határidő: likviditás függvényében 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 

2009. évi CXXX. törvény 6. sz. mellékletében „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 
támogatása” keretből,  a 2010. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány 
miatt a feltételektől függően az Önkormányzati Minisztertől kiegészítő állami támogatást 
igényeljen. Az Önkormányzati, valamint a Pénzügyminiszter felé kerüljön jelzésre a megyei 
önkormányzatot érintően a központi források kieséséből adódóan a folyamatos működéshez 
elengedhetetlenül szükséges likviditás biztosításánál érzékelhető feszültségek kérdése.  
Határidő:  a pályázat benyújtására a részletes útmutató kiadásától függően, a Pénzügyminiszter 

felé történő jelzés azonnal 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. a) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat likviditási helyzetéről 

szükség szerint, első alkalommal I-IV. havi tény adatok ismeretében, legkésőbb a 2010. évi 
beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést. 
Határidő: a közgyűlés májusi ülése, illetve értelemszerűen 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

b) Az a) pontban történt tájékoztatás alapján amennyiben úgy ítélhető meg, hogy az önkormányzat 
pénzügyi helyzetében nem történt kedvező változás, a közgyűlés utasítja elnökét az intézmények 
2010. évi létszámkerete módosításának előterjesztésére.     
Határidő: a közgyűlés májusi ülése 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. a) A közgyűlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével –  valamennyi intézményre kiterjedően 

elrendeli, hogy az eddigi tervezési gyakorlattal szemben a részletes, elemi költségvetés 
összeállítása során a jogszabályban meghatározott minimális ellátási kötelezettséget, a reális 
igényeket, az önkormányzat pénzügyi helyzetét alapul vevő személyi, szervezeti és tárgyi 
feltételeket vegye figyelembe.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője 
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b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy – a költségvetésben jelzett hiány nagyságára 
tekintettel – mielőbb tegyék meg tervezett intézkedéseiket a  jóváhagyott intézményi támogatás 
és létszám-kereteken belüli gazdálkodás érdekében. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője 
  

c) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy az évközi pályázati és egyéb 
források megszerzésére irányuló tevékenységük során kiemelten kezeljék a 
költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a 
működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője 
 

6.  A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit a jóváhagyott költségvetési támogatás felhasználás, 
valamint az engedélyezett létszámkeret betartására. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a 
jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés esetén kezdeményezze az intézmény 
vezetőjének felelősségre vonását. 
Határidő:   értelemszerű  
Felelős:     Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 valamennyi megyei fenntartású  intézmény vezetője 
 
7.  A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy az éven belüli likviditási helyzet alakulásától 

függően az intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – 
amennyiben indokolt – további adatszolgáltatást, információt kérjen.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző, 
                az érintett intézmények vezetői 

 
II. Bér és létszámváltozással összefüggő intézkedések 

 
8. a) Valamennyi ágazatot érintően felül kell vizsgálni a szakmai létszámok módosításának, a 

részmunkaidős foglalkoztatás bővítésének, a jogszabályi változások figyelembe vételével a 
működési engedélyek meglétéhez már nem szükséges, ajánlott álláshelyek megszüntetésének 
lehetőségét. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkajogi és 
egyéb intézkedések megtételére.  

 
b) 2010. évben is folytatódjon a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott 

adható bérelemek, pótlékok fokozatos megszüntetése. Ezen intézkedéseket a kötelező soros 
lépésekkel, átsorolásokkal egyidejűleg célszerű tovább folytatni, élve a differenciálás 
lehetőségével. A jogszabályi lehetőségek és az ellátotti létszámok alakulásának függvényében 
további intézkedéseket kell tenni a vezetői szintek számának csökkentésére. Mindezen 
intézkedéseknek a Szent Lázár Megyei Kórházban is érvényesülniük kell a célszerűség 
figyelembe vételével.  

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője 

9. A  költségvetés 4. számú melléklet II./A.3. sora tartalmazza a közalkalmazottakat érintő évi 2 %-os 
kereset-kiegészítést, a közoktatási törvény figyelembe vételével a minőségi munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítést, illetve a 2000 Ft/hó/közalkalmazotti adható juttatásokat (a Szent Lázár Megyei 
Kórházat is érintően), valamint a kapcsolódó járulékok és adók összegét.  
A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az adható juttatások évközi 
felhasználására vonatkozóan – lehetőség szerint alkalomhoz kapcsolódóan, minimum két ütemben 
– együttessen tegyék meg a szükséges  intézkedéseket. Az intézmények a tényleges – rendszeres 
személyi juttatáson belül történő – felhasználásokról a 2010. évi zárszámadás során kötelesek 
számot adni. 
Határidő: értelemszerű 
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Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
         dr. Barta László, megyei főjegyző 

                   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője  
 

10. Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES, GYED), vagy véglegesen megüresedő 
munkakörökről soron kívül értesíteni kell a megyei főjegyzőt. A hiányszakmák miatt tartósan (1 
hónapon túli) üres álláshelyek csak az előírt végzettségű szakemberekkel tölthetők be, 
figyelemmel az esetleges pályáztatási kötelezettségre is. Azok ideiglenesen sem csoportosíthatók 
át nem ágazat-specifikus munkakörökbe.  
Határidő: értelemszerű 

  Felelős:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője  
       
11. a) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézményeknél az egyes alap tevékenységektől 

elkülönülő tevékenységek (pl.: takarítás, karbantartás, őrzés-védelem, mosoda) más formában 
történő ellátásának lehetőségére a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét 
figyelembe véve tegyen javaslatot legkésőbb az áprilisi közgyűlésen, a szociális és 
gyermekvédelmi intézményeket érintően a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökével 
történő előzetes egyeztetés alapján.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                         az érintett intézmények vezetője 
 

b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy vizsgálja meg a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási 
tevékenységeket érintően, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények teljes körét 
áttekintve, a feladatellátás koncentrálásának lehetőségeit. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az 
elemzés összesített eredményéről legkésőbb az áprilisi közgyűlésen adjon tájékoztatást, 
egyidejűleg indokolt esetben tegyen javaslatot a feladatok átalakítására.   
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

   az érintett intézmények vezetője 
 

12.  a) Az oktatási intézményeket érintően a  tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési 
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt 
az előzetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

               az érintett intézmények vezetője 
   

b) A foglalkoztatotti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszüntetése során a felmentési 
idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó, melytől 
eltérni csak különösen indokolt és méltánylást érdemlő esetben lehet.  
Határidő:  folyamatos 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

            az érintett intézmények vezetője 
13.    A Ktv. 49/F. §-a alapján a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei főjegyző a közszolgálati 

szabályzatban határozza meg a köztisztviselőt megillető éves cafetéria-juttatás összegét, 
melynek mértékét az illetményalap 8,5-szeresében javasolja meghatározni. A cafetéria-juttatás 
éves összege biztosít fedezetet az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót 
terhelő közterhek megfizetésére is. 
A testület utasítja a megyei főjegyzőt a közszolgálati szabályzat módosítására.  
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

14.  a) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a 12/2002. (IV.25.) Kgy. határozat 
8. pontjának maradéktalan betartására. 
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b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az intézményi saját dolgozóval a 
munkaköri leírásban nem szereplő feladatokra kötött megbízási szerződésekről negyedévente, 
utólag - negyedévet követő hó 15-éig - tájékoztassa a megyei főjegyzőt a feladatot ellátó 
személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás, és a megbízás időtartama pontos 
megjelölésével. 
Határidő:  értelemszerű 
Felelős:    az érintett intézmények vezetői  

 
III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal összefüggő intézkedések 

 
15.  a) A közgyűlés a 2010. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt 

feladatként kezeli: 
− a már benyújtott pályázatok eredményessége esetén azok megvalósítását, 
− a megnyílt EU-s források megszerzését megalapozó fejlesztési elképzelések, projektek 

előkészítését, a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra a 
közgyűlés által már előzetesen rangsorolt pályázatok benyújtását (Múzeum 
rekonstrukciója, a Bányamúzeum földalatti és földfeletti kiállító helyeinek 
korszerűsítése, Hollókő Palóc témapark kialakítása, kerékpárút tervezése), 

− a turisztikai desztinációs menedzsment munkaszervezetének kialakítására benyújtott 
pályázat sikeres megvalósítását. 

 
b) A testület a 2010. évben kiírásra kerülő pályázati-, illetve egyéb források bevonásával 

elsősorban az alábbi feladatok megvalósulását tartja támogathatónak, ezért azok előkészítésére 
kell a hangsúlyt helyezni: 

− a Szent Lázár Megyei Kórházat érintően a sürgősségi betegellátás fejlesztésére 
benyújtott pályázaton túl a TIOP 2.2.4/09/1 jelű „Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” és a TIOP 2.2.5/09/1 jelű 
„Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című uniós pályázatokban történő 
részvételt,  

− a balassagyarmati Reménysugár Otthon fűtéskorszerűsítését, 
− a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott ÉMOP pályázatból intézményeinket 

érintően felvállalt önrész biztosítását, 
− a Balassagyarmat Város Önkormányzata által koordinált Aininger-ház 

funkcióbővítését, 
− a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban 

keletkezett szennyvíz kezelésének megoldását, 
− az épület állomány energiafogyasztásának, üzemeltetési költségeinek csökkentésére és 

az esélyegyenlőség biztosítására irányuló fejlesztések megvalósítását, 
− a bátonyterenyei BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tornaterem 

tetőfelújítását, 
− a Balassi Bálint Megyei Könyvtár átalakításának befejezését Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával együttműködve, 
− a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítását, 
− a megyei tulajdonban lévő vízi közmű rendszer szolgalmi, illetve tulajdonjogi 

rendezését. 
c) A testület fontosnak ítéli a megnyíló európai uniós forrásokra benyújtandó pályázatokhoz  

szükséges projektek, tervek előkészítését.  
d) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében 

céljelleggel elkülönített pályázati sajáterős rész terhére a megvalósításhoz szükséges saját 
forrás biztosítására kötelezettséget vállaljanak. 

e) Felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került pályázatokról a közgyűlést 
utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa. 

f) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a felújítási, fejlesztési 
feladatok finanszírozására a kötvényből elkülönített összegből szükség esetén lehívást 
kezdeményezzenek.  



 16 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Becsó zsolt, a közgyűlés elnöke 

      dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

16. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet II/A. 1, 2., 
5., soraiban tervezett keretek terhére indokolt esetben az azonnali beavatkozást igénylő feladatok 
kezelésére soron kívüli támogatást biztosítsanak. Erről a közgyűlést utólagosan tájékoztatni 
kötelesek. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
17.   A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt hivatali és intézményi gépjárművek 

szükség szerinti beszerzésére. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

18. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a megyei önkormányzat 
tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott viziközmű távvezetékek szolgalmi-, illetve tulajdonjogi 
hiányosságok ütemezett megszüntetésére intézkedjenek. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

            dr. Barta László megyei főjegyző 
 
19. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és 

biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésének folytatására, a kockázat értékelésre, keresve 
az önkormányzati szintű egységes rendezés lehetőségét.  
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  az érintett intézmények vezetői 

 
IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések 

 
20.  A közgyűlés az ellátotti létszámok csökkenésének kezelésére az intézmény átszervezését 

határozza el a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthont érintően. 
Utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a balassagyarmati Patvarci úti telephelyen az 
oktatással összefüggő feladatellátás 2010/2011. tanévtől a pásztói székhelyre történő integrálását 
készítse elő. 
Utasítja a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az integrációval összefüggő, szükséges 
közgyűlési döntések előkészítésére.  
Határidő:  2010. március 31. 
Felelős:  Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon igazgatója 
              Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                     dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

21. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a Reménysugár Otthonnál 2010. 
szeptemberétől működtetendő fejlesztő iskolai oktatás beindításának előkészítésére. Az 
előkészítést követően – figyelembe véve az önkormányzati intézményeknél várható belső 
átszervezésekből felszabaduló létszámokat is – az intézmény vezető véleményét is megismerve, 
kerüljön a közgyűlés elé a javaslat a Reménysugár Otthon alapító okiratának módosítására, az 
azzal összefüggő költségvetési keretszámok változására. 
Határidő:  2010. április 30., illetve értelemszerű 
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Felelős:    Dr. Fehér Edit, a Reménysugár Otthon igazgatója 
                Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                       dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

22. A közgyűlés felhívja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy 
a) az osztályok és csoportok szervezésénél törekedjenek a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 3. számú mellékletében szereplő maximális csoport/osztálylétszámokra. 
Amennyiben az osztályok, illetve csoportok átlaglétszáma várhatóan nem éri el a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklete 
[Kiegészítő szabályok] 10. pontjában a 2010/2011. tanévre meghatározott paraméter-
rendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlaglétszámot, akkor azok szervezése 
előtt be kell szerezni az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság engedélyét. 

b) vizsgálják felül az osztálybontások indokoltságát, és csak azon tantárgyak esetén tartsák meg, 
amelyeknél ez feltétlenül indokolt. 
Határidő: tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb 2010. szeptember 1. 
Felelős:   nevelési-oktatási intézmények igazgatói 

 

23.  A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város 
illetékességi területén élő gyermekvédelembe utaltak számára biztosított otthont nyújtó és 
utógondozói ellátással kapcsolatosan –  megállapodás hiányában – , a ténylegesen felmerülő 
többletkiadások megtérülése érdekében, a szükséges intézkedéseket továbbiakban is tegyék meg. 
Ezekről a közgyűlés utólagosan kapjon tájékoztatást. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

           dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

24. a) A közgyűlés utasítja az Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, 
hogy dogozza ki és a közgyűlés elnökét tájékoztassa a települések 2010. évben fizetendő 
hozzájárulásairól, mely alapján a megkötött Együttműködési megállapodások Függelékeiben 
lévő számszaki adatok módosulnak.  
Határidő:  2010. március 1.  
Felelős:   Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 

b) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménytől kapott információk alapján kezdeményezzék és írják alá a 
2010. évre vonatkozó Együttműködési megállapodások Függelékeit.  
Határidő:   2010. március 31. 
Felelős:     Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
                  dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
25. A közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy felülvizsgálva a 

forrás lehetőségekhez igazított teljes szakmai feladatellátást, tegyen javaslatot a szükséges 
feladatátrendezésre, az intézmény saját bevételét növelő intézkedésekre, az indokolt, korszerűbb 
struktúra kialakítására.  
Határidő:   2010. március 31. 
Felelős:     Dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója  
 

26.  A közgyűlés utasítja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények igazgatóit, hogy az éves 
munkatervük összeállításánál hangolják össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra 
vonatkozó terveiket. A munkaterv szakmai megvalósításánál fordítsanak kiemelt figyelmet a 
költségvetési keretek megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak 
kivételesen indokolt esetben biztosítható. 
Határidő:   2010. március 1. a munkaterv benyújtására 
Felelős:     az érintett intézmények igazgatói  
 

27.  A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy BGF Pénzügyi és Számviteli Kar 
Salgótarján Intézete által 2010. január 31-ig használt, Salgótarján Kissomlyó út 2. szám alatti 
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ingatlanrész átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. Az átvett ingatlanrészbe történő 
funkció-, feladat-telepítésre – a költség hatékonyság figyelembe vételével – legkésőbb a 
közgyűlés áprilisi ülésén  tegyenek javaslatot. 
Határidő:   értelemszerű  
Felelős:     Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

             dr. Barta László, megyei főjegyző 
    
28.  A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a 2010. évre meghatározott kötött 

normatív támogatásokat és a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó központosított előirányzatokat 
az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – egyszeri céljellegű 
pótelőirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsák. A közgyűlés elnöke az előirányzat 
átrendezésére év közben tegyen javaslatot a közgyűlésnek. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző  

 a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetői 
 
29.  A közgyűlés a pályázati forrásokra alapozva és élve a pályázatok adta lehetőségek maximális 

kihasználásával, kiemelt figyelmet kíván fordítani Nógrád megye turisztikai vonzerejének 
növelésére, a megye népszerűsítésére, a turisztikai desztináció menedzsment munkaszervezetének 
működtetésére. 

       Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, a Kvr. 4. sz melléklet VII.2. sorában lévő keretből a 
megvalósításra benyújtott pályázathoz szükséges önerő biztosítására, a kapcsolódó támogatási, 
ellátási szerződés megkötésére. 
Határidő:  2010. február 10. 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
V. A megye egyes településeivel kapcsolatos közös feladatok 

 
30. a) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladatellátásában érintett 

települési önkormányzatok vezetőivel a területükön található megyei fenntartású intézmények 
és egyéb feladatok közös megoldása érdekében folytasson egyeztetéseket, kiemelten kezelve a 
megye városaiban található múzeumok, alapfokú művészeti iskolák fenntartásához való 
települési önkormányzati hozzájárulások kérdését. A közgyűlés elnöke törekedjen 
együttműködésre az érintett települési önkormányzatokkal az „Út a munkához” program – 
megyei fenntartású intézményeket érintő – sikeres megvalósításában. Az egyeztető 
megbeszélésekről a közgyűlést megfelelő formában tájékoztassa. 
Határidő: a közgyűlés júniusi ülése 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az energiahordozók 

szabadpiaci beszerzésével kapcsolatosan, az ebből elérhető megtakarítások növelése 
érdekében kezdeményezzenek tárgyalásokat a megye önkormányzatival a közös fellépés 
céljából. 
Határidő: a közgyűlés júniusi ülése 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

 
VI. Egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai 

 
31.  A közgyűlés az 4/2009. (II.12.) Kgy. határozat VI/23-24. pontjait hatályon kívül helyezi, és 

egyúttal dönt az alábbiakról: 
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a) Az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári és a berekfürdői üdülőt Nógrád Megye 
Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja. 

b) Az üdülők alapvetően a közgyűlés tagjai, a közgyűlés hivatalában és az önkormányzat 
intézményeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult alkalmazottakat is), 
valamint a velük egy háztartásban élő házastársuk, élettársuk, gyermekük, szüleik 
kedvezményes üdülését szolgálják.  

c) Az üdülők kihasználtságának biztosítása érdekében külön meghatározott díjtételek mellett – a 
kedvezményezett körön túl – az üdülő igénybevételének lehetőségét mindenki számára 
biztosítja. 

d) Szüleivel együtt üdülő gyermek 18 éves korig kedvezményben, 3 éves kor alatt 
díjmentességben részesül. 

e) A balatonföldvári üdülő esetében az iskolai kirándulások szervezésének segítésére minimum 
15 fős egyidejű igénybevétel esetén a csoport tagjai részére – ideértve a felnőtt-korú kísérőket 
is – a gyermekdíjjal azonos díjtétel alkalmazását teszi lehetővé. 

f) A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú üdülők 2010. évi díját – amely összeg tartalmazza az 
általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülőhelyi díjat – a következőkben határozza 
meg: 
 Ft/fő/nap 

– Teljes díj 2800 
– Kedvezményes díj 2200 
– Gyermek és csoportos diák díj 1500 

g) Az üdülési szolgáltatás előjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás igénybevételének 
rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg. 

h) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a költségvetésről szóló 
rendelettel egy időben a közgyűlés elé kell terjeszteni. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Virágh Krisztina, az Ellátó Szervezet igazgatója 
 

32. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping 2010. éves szolgáltatási díjait – 
amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az üdülőhelyi díjat – a 
Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete által történő üzemeltetésről szóló 127/2003. 
(XII.18.) Kgy. határozat 1. pontja alapján a következőkben határozza meg: 

 

 Szállásdíj  
 Kőmotel és panzió 2.200 Ft/fő/éj 
 Famotel és üdülőház 1.500 Ft/fő/éj       
  
 Sátorozási díj: 
 - sátor területhasználat 800  Ft/sátor/nap 
 - lakókocsi területhasználat 1.600 Ft/lakókocsi/nap 
 - szállásdíj felnőtt 650   Ft/fő/éj 
 - szállásdíj gyermek (14 év alatt) 380   Ft/fő/éj 

Csoportos, minimum 15 fős szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít. 
 Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható. 

 
 

VII. Záró intézkedés 
 

33. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekről folyamatosan tájékoztassa a testületet. 
Határidő: folyamatos  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat: 
 

1.     a)  Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete 
tartalmazza a 2010. évi engedélyezett létszámkereteket. 

 
 b)  Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása 

érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy 
részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot 
nyújt be.  

 
c) A Közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 

létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a 
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről. 

2.  a) A közgyűlés a 2010. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az 
alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének változását határozza el: 

 a.a) 
Ezüstfenyő Idősek Otthona 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

156   fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 154 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Karbantartó 2 fő 
Összesen: 2 fő 
 
a.b) 

„Baglyaskő” Id ősek Otthona 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

 100  fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 98 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Ápoló 2 fő 
Összesen: 2 fő 
 
a.c) 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

   145 fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés:  11 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:   134 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Mosodás 1 fő 
Segédápoló 1 fő 
Recepciós 2 fő 
Teljes munkaidősből részmunkaidőssé átsorolás 7 fő 
Összesen:  11 fő 
 

a.d) 
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

65   fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 5 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 60 fő 
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Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Szakmai igazgató helyettes 1 fő 
Mosónő-varrónő 1 fő 
Takarító 1 fő 
Portás-vagyonőr 1 fő 
Karbantartó 1 fő 
Összesen: 5 fő 
 

a.e) 
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. január 1-jei előirányzat 
szerint: 

129  fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 4 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 125 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Takarító 1 fő 
Fejlesztő pedagógus 1 fő 
Pedagógus 2 fő 
Összesen: 4 fő 
 

a.f) 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

 207  fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 13 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 194 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Hivatalsegéd, kézbesítő 1 fő 
Raktárkezelő 1 fő 
Ügyviteli alkalmazott 1 fő 
Szakmunkás 1 fő 
Karbantartó 1 fő 
Takarító (kiszervezés esetén) 6 fő 
Pedagógus 2 fő 
Összesen: 13 fő 
 

a.g) 
Váci Mihály Gimnázium 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

33 fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 4 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 29 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Portás 1 fő 
Takarító 1 fő 
Tanár 1 fő 
Teljes munkaidősből részmunkaidőssé átsorolás 1 fő 
Összesen: 4 fő 
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a.h) 
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

58 fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 4 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 54 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Könyvtáros 1 fő 
Takarító 2 fő 
Kollégiumi nevelő 1 fő 
Összesen: 4 fő 
 
 
a.i) 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi szakközépiskola és Kollégium 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

70 fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 5 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 65 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Takarító 1 fő 
Karbantartó 1 fő 
Kollégiumi nevelő 1 fő 
Pedagógus 2 fő 
Összesen: 5 fő 
 
 
a.j) 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

56 fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 54 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
4 órás takarító  0,5 fő 
4 órás gondnok 0,5 fő 
Teljes munkaidősből részmunkaidőssé átsorolás 1 fő 
Összesen: 2 fő 
 
 
a.k) 

Nógrád Megyei Levéltár 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

28 fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 26 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Szakmai igazgató helyettes 1 fő 
Levéltári kezelő 1 fő 
Összesen: 2 fő 
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a.l) 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

31 fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 3 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 28 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Könyvtáros 2 fő 
Közművelődési szakember 1 fő 
Összesen: 3 fő 
 
a.m) 

Ellátó Szervezet 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat 
szerint: 

88 fő 

Költségvetési létszámkeret csökkentés: 2 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint: 86 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör: 
Részmunkaidős foglalkoztatottak munkaidő csökkenése (Takarító) 2 fő 
Összesen: 2 fő 
 

A közgyűlés utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   érintett intézmény vezetője 
 

b) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések 
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, 
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.  

 

c)  Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési 
hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a 
legközelebbi határidőben – nyújtsa be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

- . - 
 

4. Javaslat a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 
14/2001. (X.1.) Kgy. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

  dr. Barta László főjegyző 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Jelzi, hogy az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot 
tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra.  
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a testület 34 igen szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2/2010. (II. 3.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. 
(X.1.) Kgy. rendelet módosítására 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 34 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta:  

 
5/2010. (I. 28.) Kgy. határozat:  
 
A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 49/F. § (1) és (4) bekezdése, valamint a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető 
juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. (X.1.) Kgy. rendelet alapján a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Közszolgálati szabályzatát módosítsa. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

- . - 
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel történő feladatellátási szerződés 

megkötésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 34 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
6/2010. (I. 28.) Kgy. határozat:  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei 
Sportági Szakszövetség között feladatellátás tárgyában kötendő szerződést jelen határozat melléklete 
szerint jóváhagyja. 
A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. 
Határidő: 2010. február 10. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
6. Javaslat a közoktatási feladatok ellátásához szükséges és további ingatlanok 

tulajdonjogának Bátonyterenye Város Önkormányzatával történő rendezésére, az alapfokú 
művészetoktatási feladatok átvételére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 33 igen és 1 
tartózkodó szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  



 25 

 
7/2010. (I. 28.) Kgy. határozat:  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy – az előzetes egyeztetések 

során meghatározott feltételekkel – a 2010/11-es tanévtől vállalja a Bátonyterenye Város 
Önkormányzata által biztosított alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását. 

 
2. A közgyűlés – a feladatellátás, használat és tulajdon egységessé tételének érdekében – egyet ért a 

Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium (főépület, tanműhely, sportcsarnok, valamint az 
Orgona úti tanműhely), a Váci Mihály Gimnázium, valamint a Makarenkó út 24. szám alatti 
bérlakások épületeinek tulajdonba vételével, továbbá a Csokonai út 42. sz. alatti családi ház 
ingatlan Bátonyterenye Város Önkormányzatának tulajdonba adásával. 

 
3. A közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben a feladatok ellátása nem az érintett 

ingatlanokban történik, az épületek tulajdonjogának kérdését ismételten napirendjére tűzi. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a feladat átadás-átvételével, valamint az 

ingatlanok tulajdonjogának rendezésével összefüggő tárgyalások lefolytatására, a szükséges 
megállapodások előkészítésére és Bátonyterenye Város Önkormányzatával történő egyeztetésére. 
Határidő: 2010. március 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

        dr. Barta László főjegyző 
 

5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megállapodásokat legkésőbb a közgyűlés áprilisi ülésére 
terjessze be. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

- . - 
 
7. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház ellátási területének módosítására vonatkozó 

kezdeményezések elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Közgyűlés ülését megelőzően soron kívüli ülésen tárgyalta a 
napirendet. Felkéri a bizottság elnökét, Sisák Imrét, tájékoztassa a közgyűlést az ülésen 
elhangzottakról.  
 
Sisák Imre: 
A bizottság a határozati javaslatot 9 igen szavazattal támogatta. A váci Jávorszky Ödön Kórház ellátási 
területét semmiképpen nem kívánják növelni Nógrád megyei településekkel.  
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
A mai napon olvasta, hogy Magyarországon 107-en haltak meg H1N1 vírusban. Dr. Bercsényi Lajos 
főigazgató úrtól kérdezi: mi várható februárban Nógrád megyében?  
 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
105-en haltak meg eddig Magyarországon, az első hullámnak a nagy hideg miatt vége, még egy 
hullám várható. Felkészültek a vírus kezelésére. Magyarországon egyedül Nógrád megyében nem 
veszítettek beteget.  
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Becsó Zsolt: 
Egyéb kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 34 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
8/2010. (I. 28.) Kgy. határozat:  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősítve korábbi döntését ismételten 

kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és 
fekvőbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani 
az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetőségű beteg, illetve rászoruló 
számára. 

 Mindezek alapján nem támogatja Nógrád Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti 
kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését.  
Kinyilvánítja továbbá, hogy az ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által 
megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván 
megállapodást kötni. 
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Nógrád község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősítve korábbi döntését ismételten 

kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és 
fekvőbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani 
az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetőségű beteg, illetve rászoruló 
számára. 

 Mindezek alapján nem támogatja Diósjenő Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti 
kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését.  
Kinyilvánítja továbbá, hogy az ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által 
megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván 
megállapodást kötni. 
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Diósjenő község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősítve korábbi döntését ismételten 
kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és 
fekvőbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani 
az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetőségű beteg, illetve rászoruló 
számára. 

 Mindezek alapján nem támogatja Berkenye Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti 
kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését.  
Kinyilvánítja továbbá, hogy az ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által 
megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván 
megállapodást kötni. 
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Berkenye község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősítve korábbi döntését ismételten 

kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és 
fekvőbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani 
az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetőségű beteg, illetve rászoruló 
számára. 
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 Mindezek alapján nem támogatja Keszeg Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti 
kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését.  
Kinyilvánítja továbbá, hogy az ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által 
megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván 
megállapodást kötni. 
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Keszeg község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
- . - 

 
8. Javaslat a megyei önkormányzat „Szemünk fénye” világítás és fűtéskorszerűsítési 

programban történő részvételéről  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 34 igen  
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
9/2010. (I. 28.) Kgy. határozat: 
 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és 
Fővállalkozó Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó út 2.) „Szemünk fénye” program keretében oktatási és 
gyermekintézmények világításkorszerűsítésére vonatkozó 2009. november 3-án kelt ajánlatát nem 
fogadja el, az alapján a programban nem vesz részt. 
 
A testület utasítja elnökét, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt. 
 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

- . - 
 
9. Javaslat a „Nógrád” név használatát elutasító bizottsági határozat elleni fellebbezés 

elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A napirendi pont tárgyalásához meghívást kapott a kérelmező képviselője, Farkas Tamás, az Első 
Nógrádi Erőmű Zrt. vezérigazgatója, aki jelen van az ülésen. A szakbizottsági ülésen hosszas vita 
alakult ki. Azzal a javaslattal él a közgyűlés felé, hogy a „B” határozati javaslat kerüljön elfogadásra, 
amelyben a közgyűlés hozzájárul a Nógrád név használatához a Zrt. számára. 
Látkóczki Bálint képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát, megadja a szót a képviselő úrnak.  
 
Látkóczki Bálint:  
Örömmel hallja, hogy elnök úr a „B” határozati javaslatot támogatja. Úgy gondolja, hogy a közgyűlés 
ezzel a döntésével kijavítja az Ügyrendi és Jogi Bizottság azon hibáját, amikor a kérelmet elutasította 
és méltó választ kap a bizottság arra is, amikor egy olyan kérelmet támogatott, amely nem felelt meg 
az önkormányzati rendelet feltételeinek, mert hiányos volt. 
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Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a „B”  határozati javaslatot, melyet a testület 
33 igen és 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
10/2010. (I. 28.) Kgy. határozat:  
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi és Jogi Bizottság 8/2009. (XII. 8.) ÜJB 
határozatát megváltoztatja: az Első Nógrádi Erőmű Zrt. (székhelye: 3145 Mátraterenye, Kossuth L. út 
223.) részére a „Nógrád” név cégnevében történő használatát határozatlan időre engedélyezi. 
A jogosultnak az engedélyezésért 50 000 Ft díjat kell fizetnie 2010. március 1. napjáig Nógrád Megye 
Önkormányzata 12031005-00156762-00100006 számú számlájára.  
A névhasználatért felelős személy Farkas Tamás, vezérigazgató. 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

Indokolás 
 

Az Első Nógrádi Erőmű Zrt. (továbbiakban: Kérelmező) azzal a kéréssel fordult a Nógrád 
Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnökéhez, hogy engedélyezze határozatlan időtartamra a 
,,Nógrád” név használatát. 

Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név 
felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
15. § (1) bekezdése szerint a „Nógrád” név felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésről 
átruházott hatáskörben a közgyűlés Ügyrendi és Jogi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt.  

A Bizottság a 8/2009. (XII. 8.) ÜJB határozatával (továbbiakban: Határozat) elutasította a 
kérelmet, mivel a cég, illetve a termék, amit létrehoz nem Nógrád megyét reprezentálja. 

A Határozat 2009. december 9-én került postázásra, majd 2010. január 7-én érkezett vissza a 
tértivevény „elköltözött” jelzéssel. A Kérelmező kérésére 5 nap múlva került sor a Határozat újbóli 
megküldésére, melyet a tértivevény alapján Kérelmező 2010. január 14-én vett át. 

Kérelmező a határozat ellen fellebbezéssel élt, mely 2010. január 19-én érkezett meg. 
Fellebbezésében előadta, hogy Nógrád megye több évszázados szénbányászati múlttal rendelkezik, és 
a cég elősegítené a bányászhagyományok újjáéledését, valamint taglalt, hogy a megye meghatározó 
ipari létesítménye lenne, hiszen 200 új munkahelyet teremtene, továbbá megrendeléseket jelentene a 
helyi vállalkozások számára. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a 
közgyűlés felülvizsgálhatja a bizottság döntését. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kérelmező fellebbezése alapján felülvizsgálta a 
Határozatot és az azt megelőző eljárást. 

A Közgyűlés az ügy érdemére kiható eljárási jogszabálysértést nem észlelt, a Kérelmező 
fellebbezésében foglalt indokokat elfogadva a Bizottság határozatának rendelkező rész szerinti 
megváltoztatásáról döntött. 

Tekintettel arra, hogy kérelmező haszonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytat a 
Közgyűlés a Rendelet 15. § (2) bekezdése alapján egyszeri engedélyezési díjat állapított meg.  

A közgyűlés jelen határozatát a benne foglalt jogszabályhelyek alapján hozta meg. 
 
 

- . - 
 
 
 
 
10. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkájával kapcsolatban kérdése, észrevétele?  
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Csach Gábor: 
Meghívja a jelenlévőket Balassagyarmatra a Civitas Fortissima 91. évfordulója alkalmából január 29-
én megrendezésre kerülő városi ünnepségre. A Duna Televízión egész nap Balassagyarmatról szóló 
dokumentumfilmeket, ismeretterjesztő filmeket vetítenek.  
Az idén 32 esztendős Nógrád megye legrégebbi fesztiválja, a Madách Imre Irodalmi Színjátszó Napok 
3 napos rendezvényére is szeretettel várja az érdeklődőket.  
 
Sisák Imre:  
Holnap Pásztón Csohány Kálmán Munkácsy díjas grafikus művész születésének 85. évfordulójára 
emlékeznek 1400 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.  
 
Becsó Zsolt: 
Következő közgyűlés február 18., majd március 13-án ünnepi kihelyezett ülés Szügyben.  
További kérdés, észrevétel nincs, a testület nyílt ülését bezárja. Bejelenti, hogy a következő napirendi 
pontot a közgyűlés zárt ülésen tárgyalja meg.  
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

 
 
 
 Becsó Zsolt        dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                       Nógrád megyei főjegyző 
     Közgyűlésének elnöke  
 
 
 
  
 
 
 
 
 


