
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

3. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 29-én, 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, Fazekas 
János, Grenács Ágnes, Horváth Tibor, Jónás Gábor, Kolosi Tibor, Kovács Gábor (Bgy.), Kovács 
Gábor (St.), Kőszeginé Kárpáti Mónika, Látkóczki Bálint, dr. Márton József, Melo Ferenc, Molnár 
Zoltán, Nagy Attila, Percsina Norbert, Reviczki László, dr. Rozgonyi József,  Sajgó Ferenc, Sisák 
Imre János, Szabó Csaba, Szandai József, Szomora Szilárd, Tisza Attila, Tomka István, 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: dr. Egyed Ferdinánd, Lenkey Gábor, Molnár Katalin, Varga Krisztina 
  
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. A napirendi pontok tárgyalása előtt megadja a szót a 
főjegyző úrnak, aki tájékoztatást ad a 2010. évi országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó 
eseményekről.  
 
dr. Barta László: 
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a tájékoztatót. Köszönetét fejezi ki a választásban résztvevőknek. A megyei 
önkormányzat közgyűlése nevében valamennyi megválasztott képviselőnek jó egészséget és jó munkát 
kíván.  
Jelzi, hogy Zsédely Lajos hozzászólásra jelentkezett, megadja a szót a képviselő úrnak.  
 
Zsédely Lajos: 
Az országgyűlési választások eredményének ismertetése után a Magyar Szocialista Párt közgyűlési 
frakciója nevében köszönetet mond a választásban résztvevőknek, azoknak, akik szavazataikkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy kialakuljon az ország felnőtt lakosságának politikai akaratát kifejező 
országgyűlési összetétel. Megköszöni a választási bizottságokban, a szavazókörzetekben, a 
szavazatszámláló bizottságokban közreműködőknek, a választási irodák tagjainak munkáját.  
Gratulál a Fidesz-KDNP pártszövetségnek az elért eredményhez. Kívánja, hogy legyenek képesek 
megvalósítani azokat a célkitűzéseket, amelyeket egyrészt az elmúlt négy évben, másrészt a választási 
kampányban hangoztattak, és amelyek mellett elkötelezték magukat. Reméli, sikerül az ígéreteket úgy 
megvalósítani, hogy azok megszorításokkal nem párosulnak. Külön gratulál és jókívánságait fejezi ki 
a közgyűlés három országgyűlési képviselőjének.  
Emlékezteti képviselőtársait, és idézi a Magyar Országgyűlés tagjai esküjének utolsó mondatát. Úgy 
gondolja, ha ennek jegyében végzik munkájukat, akkor négy év múlva – amikor számot kell adni 
tevékenységükről – nyugodt szívvel tudják befejezni a ciklust. Az ország valamennyi lakosa 
érdekében kívánja, hogy a lehető legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint végezzék munkájukat.  
 
Becsó Zsolt: 
Valamennyi megválasztott országgyűlési képviselő nevében ígéri: minden igyekezetükkel azon 
lesznek, hogy Nógrád megye, illetve az ország fejlődését elősegítsék.  
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A testület ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a közgyűlés tagjai közül 36 fő van jelen, az ülés 
határozatképes.  
Kéri, hogy a testület a meghívóban jelzett napirendet azzal a kiegészítéssel együtt fogadja el, hogy 22. 
sz. napirendi pontként a „Javaslat az Ipolytarnócot érintő árvízvédelmi helyzet megoldására, valamint 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására vonatkozó felterjesztésre”, illetve 23. 
sz. napirendi pontként a „Javaslat Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program 
elkészítésére” című előterjesztéseket tárgyalja meg. Az ezt követő napirendi pontok sorszáma 
értelemszerűen változik. Egyben azt is javasolja, hogy a napirendre felvételre kerülő előterjesztéseket 
bizottságok ne tárgyalják.  
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban más javaslata, 
kiegészítése?  
Más javaslat, kiegészítés nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a kiegészített 
napirendet 36 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 Levéltár általános igazgatóhelyettese magasabb vezetői megbízásához 
szükséges fenntartói egyetértésre 
Előterjesztő: Tyekvicska Árpád igazgató  
 

3. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                 dr. Barta László megyei főjegyző 
 

5. Javaslat fejlesztő iskolai oktatás megszervezésére a Reménysugár Otthonban, illetve az intézmény 
alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítására és a módosításhoz 
kapcsolódó feladatok végrehajtására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (II. számú 
módosítás), a Dr. Göllesz Viktor- (Diósjenő), a Harmónia (Bercel) Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon élelmezési tevékenységének átszervezésére, valamint Nógrád Megye 
Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 
valamint a Váci Mihály Gimnázium alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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10. Javaslat Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 2010. évi felülvizsgálatára 
(első forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

11. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére [Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonát képező lakások megyei önkormányzatot megillető bérlőkijelölési jogának 
ellenszolgáltatás nélkül történő lemondására; Salgótarján belterület 3003/A/5 hrsz-ú, Füleki u. 39. 
II. 1. szám alatti lakás elidegenítésére nyilvános pályázat kiírására; Salgótarján belterület 2300 
hrsz-ú ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálására] 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

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

 
13. Javaslat a „Szemünk fénye” világítás- és fűtéskorszerűsítési program keretében a Caminus ZRt. 

ajánlat-kiegészítésének elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

14. Javaslat a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos 108/2009. 
(XII.17.) Kgy. határozat és a Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítására, valamint a Kft. 
működésének további biztosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

15. Beszámoló a 2009. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                     dr. Barta László megyei főjegyző 
 

16. Javaslat  
I. Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására kiírt 

pályázat eredménytelenségére 
II.  Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 
III.  Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

17. Beszámoló a 2009. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat tájékoztatási 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

18. Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Melo Ferenc, a kuratórium elnöke 
 

19. Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány részére átadott támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Bögös Tamás, a kuratórium elnöke 

 
20. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány részére átadott támogatás felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Lenkey Gábor, a kuratórium elnöke 
 

21. Javaslat a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
intézményvezetői megbízásához szükséges pályázat kiírására  
Előterjesztő: Kriston Péter, a közgyűlés alelnöke 
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22. Javaslat az Ipolytarnócot érintő árvízvédelmi helyzet megoldására, valamint a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására vonatkozó felterjesztésre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

23. Javaslat Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program elkészítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

24. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 
 
25. Javaslat személyi térítési díj megállapítása (803/2010. számú határozat) ellen beadott fellebbezés 

elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A napirend elfogadását követően szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a most napirendre felvett 
két témát bizottságok ne tárgyalják meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület 36 igen 
szavazattal eltekint a jelzett napirendi pontok bizottságok által történő megtárgyalásától.  
 

- . - 
 
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: 
Kéri, hogy az ülés előtt kiosztásra került kiegészítéssel együtt tárgyalják meg az előterjesztést.  
Jelzi: az érintett hozzájárult a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához.  
Az előterjesztésben szerepelt, hogy a napirendről levételre kerül az EGYMI átszervezése. A közgyűlés 
korábban többször foglalkozott a témával, erre vonatkozóan bizonyos irányokat is megjelölt. Azonban 
az elmúlt hetek, hónapok eseményei, valamint mindaz, ami a szakbizottság, illetve a bizottságok 
ülésein megfogalmazásra került, illetve további belső egyeztetések eredményeképpen arra az 
elhatározásra jutottak, hogy jelen pillanatban az lenne a szerencsés megoldás, ha e kérdésben a 
javaslatban szereplő döntés most nem születne meg. Bízik benne, hogy – akár a kormányzati-, akár az 
oktatáspolitikát érintően – olyan jellegű változások fognak bekövetkezni, amelyek rendezni fogják ezt 
a kérdést is. Valószínűsíthetően e témára majd a későbbiek folyamán vissza kell térni.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Jelzi, Zsédely Lajos jelentkezett hozzászólásra, 
megadja a szót.  
 
Zsédely Lajos: 
Az MSZP frakció örömmel és megnyugvással vette tudomásul, hogy – tekintettel a bizottsági üléseken 
kialakult álláspontokra, másrészt arra a felvetésre, hogy talán a cigány kisebbségi önkormányzatnak is 
véleményezési, egyetértési jogköre van e kérdésben – e napirendi pontot az elnök úr visszavonta.  
Korábban többször kifogásolta, hogy a bizottsági állásfoglalások – különösen akkor, amikor nem 
támogatott minősítésről volt szó – nem egészen korrekt módon kerültek megfogalmazásra. Nagy 
örömmel tapasztalta, hogy a mostani elnöki jelentésben a bizottsági állásfoglalások áttekinthetők, 
táblázatba vannak szerkesztve, világosan lehet látni egy-egy előterjesztés támogatását, illetve 
elutasítását.  
Szintén örömét fejezi ki azért, hogy a főjegyző úr az önkormányzati minisztertől kitüntetést kapott, 
melyhez gratulál és további eredményes munkát kíván.  
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Becsó Zsolt:  
A főjegyző úr jelentkezett hozzászólásra, megadja a szót.  
 
dr. Barta László: 
Megköszöni a gratulációt. Zsédely képviselő úr hozzászólásában utalt arra, hogy az elnök úr által 
visszavont napirendi pontot nagy valószínűséggel meg kellett volna tárgyalnia a megyei kisebbségi 
önkormányzatnak is. Jelzi, hogy az előterjesztés 12. oldalán egyértelműen leírásra került a jogszabályi 
háttér, melyből kiolvasható, hogy semmilyen jogszabályi kötelezettség nincs arra vonatkozóan, hogy a 
kisebbségi önkormányzatnak ezt a témát meg kellett volna tárgyalnia. Természetesen akadálya nem 
lett volna; ha az előterjesztés nem kerül le napirendről, készültek arra, hogy a bizottság egy újabb 
ülésen, a közgyűlés előtt megtárgyalhassa. Azonban nem mindegy, hogy jogi tévedésről van szó, vagy 
egyéb más kérdésről. Tévedés sem jogi, sem egyéb értelemben nem történt.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
testület 36 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
27/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

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

40. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret 

terhére: 
a) A Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: a Ceredi Ifjúsági Művészeti 

Alkotótábor megrendezésének 40.000 Ft-os  
b) A Nógrád Megyei Takarékszövetkezetek és Vállalkozók a Sebészeti Betegekért  Alapítvány 

(Balassagyarmat) részére: a 2010 évi tudományos ülés megszervezésének 75.000 Ft-os  
c) Az Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány (Salgótarján) 

részére: a Víz Világnapja alkalmából rendezendő Konferencia lebonyolításának 20.000 Ft-os  
d) A Zenélő Ifjúságért Alapítvány (Salgótarján) részére: a Váczi Gyula Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény kérése alapján a Nógrád Megyei Zongorista Növendékek V. 
Találkozója megrendezésének 30.000 Ft-os  

e) A Palóc Úszás Alapítvány (Salgótarján) részére: Nemzetközi versenyeken való részvétel 
30.000 Ft-os  

f) A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Salgótarján) részére: a Magyarnóta és 
Népzenei Egyesület (Salgótarján) működésének  20.000 Ft-os  

g) A Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) részére: Handó Péter esszékötet 
megjelentetésének 25.000 Ft-os  

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

 
4.  

a)  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte és támogatja a „Korszerű regionális 
onkológiai hálózat kialakítása” tárgyú, TIOP-2.2.5/09/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 
megfogalmazott szakmai célkitűzéseket, amely projekt konzorciális pályázat formájában 
készült el és kerül benyújtásra.  
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A konzorcium tagjai: 
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc, 

(Konzorcium vezető), , 
• Markot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú 

Kft., Eger, 
• Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 
• Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc, 
• Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza 

 
b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy a döntést soron kívül 

juttassa el a konzorcium vezetőjének. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet 4.§ (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Észak-magyarországi Regionális Közlekedési 
Szakbizottság tagjai közé dr. Ottmárné Fáklya Beátát, a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala Beruházási Főosztálya helyettes vezetőjét delegálja. 
Utasítja elnökét, hogy a Regionális Közlekedési Szakbizottságot a döntésről a határozat 
megküldésével tájékoztassa. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése fontos feladatnak tekinti a Nógrád Megyei 

Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda (Esélyek Háza) működtetését, az Iroda által a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok számára biztosított szolgáltatások ellátását. 

 
a) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az Esélyek Háza működtetéséről szóló támogatási 

szerződés előkészítésével összefüggő egyeztetések Szociális és Munkaügyi Minisztériummal 
történő lefolytatására, valamint a szerződés aláírására. 

Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2010. június 15. 
 
b) A Közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy a támogatási szerződés megkötéséről és 

tartalmáról a Közgyűlést tájékoztassák, valamint gondoskodjanak az Esélyek Háza 
működtetési feltételeinek kialakításáról. 

Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
         dr. Barta László főjegyző 
Határidő: 2010. június 30. 

 
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatási feladatok ellátásához szükséges és 

további ingatlanok tulajdonjogának Bátonyterenye Város Önkormányzatával történő rendezése, az 
alapfokú művészetoktatási feladatok átvételéről szóló 7/2010. (I. 28.) Kgy. határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
A testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a döntésről értesítse Bátonyterenye Város 
Önkormányzatát. 
Határidő: 2010. május 7. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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8. A testület a 118/2009. (XII.17.) Kgy. határozatával jóváhagyott 2010. évi üléstervét a következők 
szerint módosítja:  

 
2010. június 24-ei ülésének napirendjére felveszi:  
 
„Javaslat Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára (II. 
forduló)” c. előterjesztést.  

 
9. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a rendőrség eddig végzett munkájának 

elismeréseként a közgyűlés elnöke a Rendőrség Napja alkalmából a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság, valamint a hat városi rendőrkapitányság hat hivatásos rendőrét és egy 
közalkalmazottját 30 E Ft/fő ajándék utalványban részesítette.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat 41. sz. melléklete szerint – támogatja 

a TIOP-2.2.5/09/1 kódszámú, „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódóan a Szent Lázár Megyei Kórháznak (továbbiakban: Kórház) a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórházzal, mint a pályázat centrumjelöltjével kötendő 
együttműködési megállapodás aláírását. 
A testület utasítja a Kórház főigazgatóját, hogy az aláírt együttműködési megállapodást soron 
kívül juttassa el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórház főigazgatójának. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 

 
11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a TIOP-2.2.5/09/1 

kódszámú, „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan 
a határozat 42. számú mellékletét képező „Tulajdonosi Nyilatkozatot” aláírja. Utasítja elnökét, 
hogy a nyilatkozatot soron kívül juttassa el a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatójához. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

12. a) A Közgyűlés a 21/2010. (II. 18.) Kgy. határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2010. évi költségvetés 4. sz. mellékletének VIII/8 
során biztosított ifjúságpolitikai feladatokra elkülönített 1.000.000,- Ft összegű keret 
felhasználására, valamint, hogy az egyes feladatok aktualitása esetén – a keret erejéig – 
gondoskodjon azok finanszírozásáról.” 

 
b)  A Közgyűlés a 21/2010. (II. 18.) Kgy. határozat 4. pontját hatályon kívül helyezi. 

 
13. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bercel-Pásztó ivóvíz távvezeték részeként a 

23/1996. (II. 1.) Kgy. határozat 2. pontja alapján megvalósított, a Magyar Állam tulajdonában, az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelésében lévő, 1215 fm hosszú, NA 
200-as, Pásztó várost megkerülő expressz ivóvíz távvezetéket, tartozékaival (2 db NA 100-as 
tűzcsap, 5 db NA 200-as tolózár, 2 db légtelenítő) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 70. § (4) bekezdésében, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
1. sz. melléklete 11. pontjában meghatározottak alapján végzett közfeladatát segítendő, a 
tulajdonát képező távvezeték-hálózat hasznosi vízbázissal történő közvetlen kapcsolatának 
biztosításához – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján ingyenesen önkormányzati tulajdonba kéri. 
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A testület felkéri elnökét, hogy intézkedjen a kérelem elkészítésére és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felé történő továbbítására, egyben felhatalmazza az eljárás során szükséges 
jognyilatkozatok aláírására. 
Határidő: a hiánypótlás teljesítése tekintetében 2010. május 15.  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Levéltár általános igazgatóhelyettese magasabb vezetői 

megbízásához szükséges fenntartói egyetértésre 
Előterjesztő: Tyekvicska Árpád igazgató  
 

Becsó Zsolt: 
Az érintett írásban nyilatkozott, hogy hozzájárul a személyét érintő napirendi pont nyílt ülésen történő 
tárgyalásához.  
Az igazgató úr jelezte, hogy az előterjesztéshez kiegészítést nem kíván tenni. 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 36 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
28/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Nógrád Megyei Levéltár 

általános igazgatóhelyettesi (magasabb vezetői) munkakörének betöltésével öt évre – 2010. május 
1. napjától 2015. április 30. napjáig – Szederjesi Cecília kerüljön megbízásra. 

 
2. A közgyűlés utasítja a Levéltár igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye 

meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tyekvicska Árpád igazgató 

 
Becsó Zsolt: 
Gratulál az igazgató-helyettes asszony kinevezéséhez, jó egészséget, jó munkát kíván.  
 

- . - 
 
3. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Dr. Rozgonyi József jelentkezett hozzászólásra, megadja a szót.  
 
dr. Rozgonyi József: 
A szocialista frakció értékelése szerint a költségvetés – amely nehéz körülmények között készült – egy 
egészen elfogadható beszámolóig jutott el. Ebben része van mindazon intézményeknek, hivatali 
dolgozóknak, nem utolsósorban a testület döntésének, akik megfeszített munkával járultak hozzá a 
hiány csökkentéséhez. Annak ellenére, hogy nagyobb hitellel kellett dolgozni, és a vagyon 
tekintetében is vannak veszteségek, a lehetőségekhez képest, amit „ki lehetett hozni” a 
költségvetésből, azt kihozták. Szakmailag maximálisan el kell ismerni a benne dolgozók munkáját. 
Ilyen értékelés alapján akár el is fogadhatnák a beszámolót, de amiért tartózkodni fog a szocialista 
frakció, az az elvi álláspont, amely szerint különbet tudtak volna készíteni, s ebből következően a 
végeredmény is különb lenne.  
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Becsó Zsolt: 
Megköszöni mindazok együttműködését, munkáját, akik az elmúlt évben aktív részesei voltak a 
költségvetés végrehajtását érintően.  
Egyéb kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 23 
igen, 4 nem szavazattal, 9 tartózkodással elfogadott, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
   9/2010. (V. 3.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
Nógrád Megye Önkormányzata 

2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
4. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                 dr. Barta László megyei főjegyző 
 

Becsó Zsolt: 
A főjegyző úr jelezte, hogy az előterjesztéshez nem kíván kiegészítést tenni. 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a testület 35 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    10/2010. (V. 3.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet módosításáról 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
5. Javaslat fejlesztő iskolai oktatás megszervezésére a Reménysugár Otthonban, illetve az 

intézmény alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet, illetve határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a rendelet-tervezetet 36 
igen szavazattal elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
      11/2010. (V. 3.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
a Reménysugár Otthon alapító okirata módosításáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 36 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
29/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 

1. A közgyűlés jogszabályi kötelezettségének eleget téve dönt arról, hogy a fenntartásában lévő 
Reménysugár Otthonban 2010. szeptember 1-jétől fejlesztő iskolai oktatást biztosít. Ennek 
végrehajtása érdekében utasítja az intézmény igazgatóját, hogy  

 
a) gondoskodjon a volt gyógypedagógiai óvoda épületének a fejlesztő iskolai oktatás 

céljára történő felújíttatásáról.  
 Határidő: 2010. augusztus 31. 

Felelős: dr. Fehér Edit igazgató 
 

b) tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket a fejlesztő iskola személyi 
feltételeinek biztosításra. 

 Határidő: 2010. augusztus 31. 
Felelős: dr. Fehér Edit igazgató 

 
c) a 2010. augusztus 31-én hatályba lépő alapító okirat alapján elkészített rehabilitációs 

pedagógiai programot terjessze be jóváhagyásra az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottság augusztusi ülésére. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Fehér Edit igazgató 

 
d) a 2010. augusztus 31-én hatályba lépő alapító okirat alapján módosított intézményi 

Szervezeti és Működési Szabályzatot terjessze be jóváhagyásra az Szociális és 
Egészségügyi Bizottság augusztusi ülésére. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Fehér Edit igazgató 

 
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § 

(4) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettségének eleget téve - tájékoztassa a Nógrád Megyei 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot az Reménysugár Otthon 
átszervezéséről, és küldje meg a bizottságnak a módosított alapító okiratot.   

 Határidő: 2010. május 10. 
 Felelős: dr. Barta László főjegyző 

 
- . - 

 
6. Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítására és a 

módosításhoz kapcsolódó feladatok végrehajtására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet, illetve határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a rendelet-tervezetet 22 
igen, 13 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
   12/2010. ( V. 3.) önkormányzati     
    r e n d e l e t e 

a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosításáról 
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(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 23 igen, 12 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
30/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Margaréta” Gyermekotthon (2611 
Felsőpetény, Petőfi út 37. szám alatti ingatlana, hrsz: Felsőpetény, belterület 19.) és a 
„Jövőért” Lakásotthon (3100 Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2. szám alatti ingatlana hrsz: 
Salgótarján, belterület 2305/2.) használatának jogát 2010. szeptember 1-jétől a Megyei 
Gyermekvédelmi Központtól megvonja, ezzel egyidejűleg a megyei önkormányzat vagyonáról 
és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) 
Kgy. rendelet 9.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében Nógrád 
Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete használatába adja. 

 
2. A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a feladatokról, különösen az őrzés-

védelemről és az állagmegóvásról gondoskodjon. 
  Határidő: 2010. szeptember 1-jétől folyamatosan 
  Felelős: Virágh Krisztina, igazgató 
 

3. A „Jövőért” Lakásotthonnak (Salgótarján, Móricz Zs. út 2.) a Mátraszele, Gáborvölgy út 31. 
szám alatti ingatlanba történő telepítésével összefüggő feladat megvalósításához szükséges 
fedezet az intézmény költségvetésén belül biztosítható a működési és felhalmozási célú 
támogatás közötti átcsoportosítással. A Közgyűlés utasítja 

a.) elnökét, hogy – az intézmény kezdeményezése alapján – a kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosításra a költségvetés soron következő módosításakor tegyen 
javaslatot. Amennyiben az átszervezésekből eredően az intézmény költségvetése erre 
nem nyújt fedezetet, úgy az előirányzatok rendezésére az I. félévi tényadatok 
ismeretében szükség szerint kell visszatérni.  

b.) a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy a felújítási, struktúra átalakítási 
munkálatokat koordinálja, annak érdekében, hogy a gondozottak legkésőbb 2010. 
szeptember 1-jéig átköltözhessenek a végleges ellátóhelyre a szükséges szerződéseket 
kösse meg. 

Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
 

- . - 
 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás), a Dr. Göllesz Viktor- (Diósjenő), a Harmónia (Bercel) Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon élelmezési tevékenységének átszervezésére, valamint Nógrád Megye 
Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A napirendhez kapcsolódó módosított I. sz. határozati javaslat az elnöki jelentéssel együtt került 
megküldésre. Kéri, hogy a testület a módosítással együtt tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztést. 
A közbeszerzési bíráló bizottság a mai napon, a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalta volna a 
napirendi pontot. Felkéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a közgyűlést.  
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Fazekas János: 
A bizottság – határozatképtelenség miatt – a napirendi pontot nem tudta megtárgyalni.  
 
Becsó Zsolt: 
Kéri a bizottság elnökét, hogy a jövőt érintően a határozatképesség biztosítását tegye lehetővé.  
Jelzi, nem tartja szerencsésnek, hogy az átszervezés kérdései ünnepnapokon is beárnyékolják az 
emberek gondolkodását. Elnézést kér az érintettektől, a két intézmény vezetőjétől, a kollégáktól, hogy 
Húsvét vasárnap került sor egy olyan egyeztetésre, amit szerencsésebb lett volna más időpontra 
ütemezni. Bízik benne, hogy az érintettek a megfelelő konzekvenciákat levonták, és a jövőben ilyen 
jellegű egyeztetésre ünnepnapon nem kerül sor.  
 
Kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés két rendelet-tervezetet, illetve két határozati javaslatot 
tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület az I. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás)  szóló rendelet-tervezetet 23 igen, 13 nem 
szavazattal elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     13/2010. (V. 3.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról  

(II. sz. módosítás) 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a testület 23 igen, 13 nem szavazattal 
elfogadott, és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
   14/2010. (V. 3.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a módosított I. sz., a 2010. évi költségvetés II. sz. 
módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot 25 igen, 9 
nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:   
 
31/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) szóló 13/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletének 
végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
        
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. 
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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 csökkentését határozza el: 

       aa) 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. 
módosított) előirányzat szerint: 

96 fő 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 1fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi II. sz. módosított 

előirányzat szerint: 
95 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör 
Élelmiszer raktáros 1 fő 
Összesen 1 fő 

      ab) 
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 

(Pásztó) 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. 

módosított) előirányzat szerint: 
125 fő 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 5 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi II. sz. módosított 

előirányzat szerint: 
120 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök 
Gyógypedagógus 2 fő 
Napközis pedagógus  1 fő 
Gyógypedagógiai asszisztens 1 fő 
Logopédus 1 fő 
Összesen 5 fő 

    ac) 
Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)  

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. 
módosított) előirányzat szerint: 

142 fő 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 23 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi II. sz. módosított 

előirányzat szerint: 
119 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök 
Gépkocsivezető/karbantartó 1 fő 
Gyermekvédelmi asszisztens 3 fő 
Gyermekfelügyelő 8 fő 
Nevelő 3 fő 
Család- és utógondozó 1 fő 
Nevelő/otthonvezető 1fő 
Gépkocsivezető 1 fő 
Ápolónő 1 fő 
Hivatásos nevelőszülő 3 fő 
Gyermekfelügyelő 1 fő 
Összesen  23 fő 
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b)  A közgyűlés utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: az érintett intézmény igazgatója 

c) 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. 

d) 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. A közgyűlés a 200 M Ft működési célú hitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás keretén 

belüli tárgyalás alkalmával felhatalmazza a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, hogy a minél előnyösebb szerződéses feltételek elérése 
érdekében – szükség szerint – az alábbi forgalomképes ingatlanokat jelzálog tárgyként felajánlja: 

Hrsz. 

Ingatlan-
nyilvántartás 

szerinti 
megnevezés 

Cím Tulajdoni 
hányad 

Terület 

(m2) 

Balatonföldvár 
belterület  

205. 

Üdülő, udvar Balatonföldvár 
Gárdonyi Géza út 
3-5.sz. (Eötvös 
utca 3.) 

1/1 6.765 

Salgótarján 
belterület 

2444/1 

Táborhely 
(kemping) 

Salgótarján 

Kemping út 66. 

1/1 19.412 

Berekfürdő 
belterület 

1130 

Üdülő Berekfürdő 
Vadvirág út 21. 

1/1 375 

 
Továbbá felhatalmazza elnökét – szintén szükség szerint – a fenti táblázat szerinti ingatlanokra 
vonatkozó jelzálogjog alapításáról is szóló hitelszerződés aláírására. 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., az élelmezési tevékenységet érintő további intézkedésekre vonatkozó 
határozati javaslatot 28 igen, 8 nem szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
32/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az élelmezési tevékenység további átszervezése 
érdekében az alábbiakról dönt: 
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1. 2010. június 1-jétől határozatlan ideig a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 
keretein belül működnek az addig a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Bercel, valamint a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 
szervezeti egységéként működtetett konyhák, élelmezési feladatok. 

 
2. a)  A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet vezetőjét, hogy – az érintett intézmények vezetőivel 

együttműködve – az 1. pontban foglalt határidőig a főzőkonyhák áram, víz, szükség esetén 
gázfogyasztás mérésére alkalmas almérőket szereltesse fel és üzemeltesse be a költségvetése 
terhére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Virágh Krisztina, az Ellátó Szervezet igazgatója 

b)  A közgyűlés felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az 1. pontban foglalt határidőig – 
az Ellátó Szervezet által koordinálva – a feladat átadásával – átvételével kapcsolatos mérők 
beszereléséhez járuljanak hozzá, a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: az érintett intézmények igazgatói 

3. a) Az élelmezési tevékenység átszervezésével kapcsolatban az érintett intézmények 
létszámirányszámai az alábbiak szerint változnak: 
A közgyűlés 2010. június 1-jétől 

− Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel engedélyezett 
létszámkeretét 7 fővel csökkenti (áthelyezésre kerül 7 fő), 

− Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 
engedélyezett létszámkeretét 9 fővel csökkenti (ebből áthelyezésre kerül 8 fő, raktáros 
álláshely megszüntetésben érintett 1 fő), 

− a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete létszámkeretét az 
átcsoportosítások figyelembe vételével 15 fővel növeli. 

 
b) Az intézményi létszámkereteinek változását a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (II.3.) Kgy. rendelet II. számú módosítása, a bevételi és kiadási 
előirányzatok érintő módosítás a Kgy. rendelet azt követő változtatása alkalmával kerül 
átvezetésre.  
A közgyűlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit az álláshelyek változásából eredő 
munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  a költségvetés módosításának beterjesztésére: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 

 a munkáltatói intézkedések megtételére: az érintett intézmények igazgatói 
 

4. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy az 1. pontban foglalt határidőig a 
feladat átadásával – átvételével kapcsolatos átadó – átvevő leltározást bonyolítsák le, az 
érintett dolgozók áthelyezésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. A 
feladat átadásával – átvételével összefüggő jegyzőkönyveket készítsék elő, az élelmezési 
tevékenység ellátásával kapcsolatos szerződéseket kössék meg. A változásokról – az Ellátó 
Szervezet bevonásával – a beszállítókat a döntést követően étesítsék. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: az érintett intézmények igazgatói 

 

5. Az Ellátó Szervezet részéről az élelmezési tevékenység irányadó rezsi kulcsa 70 %, melynek 
mértéke az önkormányzati szintű kiadások csökkentése érdekében 2010. december 31-ig 
kerüljön felülvizsgálatra. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 

Virágh Krisztina, az Ellátó Szervezet igazgatója 
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- . - 
 
8. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 
valamint a Váci Mihály Gimnázium alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a rendelet-tervezetet 36 
igen szavazattal elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     15/2010. (V. 3.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
a megyei önkormányzat fenntartásában működő Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Váci 
Mihály Gimnázium alapító okiratának módosításáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
9. Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet módosítására  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a rendelet-tervezetet 36 
igen szavazattal elfogadta, és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     16/2010. (V. 3.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
  
10. Javaslat Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 2010. évi 

felülvizsgálatára (első forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
36 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
 
33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 

1. A közgyűlés megtárgyalta és a határozat melléklete szerint tervezetként elfogadja Nógrád 
megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 2010. évi felülvizsgálatáról készült 
javaslatot. 
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2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a koncepció második fordulóban történő felülvizsgálatát a 
közgyűlés 2010. júniusi üléséig készítse elő, ennek keretében a vonatkozó jogszabályok 
szerinti egyeztetéseket folytassa le, és a végleges koncepciót egységes szerkezetben terjessze a 
közgyűlés elé megtárgyalásra. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
11. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére [Salgótarján Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonát képező lakások megyei önkormányzatot megillető bérlőkijelölési 
jogának ellenszolgáltatás nélkül történő lemondására; Salgótarján belterület 3003/A/5 hrsz-
ú, Füleki u. 39. II. 1. szám alatti lakás elidegenítésére nyilvános pályázat kiírására; 
Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálására] 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra.  
A szavazásokat követően megállapítja, hogy a testület az I. sz., Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonát képező lakások megyei önkormányzatot megillető bérlőkijelölési 
jogának ellenszolgáltatás nélkül történő lemondására vonatkozó határozati javaslatot 36 igen 
szavazattal; a II. sz., Salgótarján belterület 3003/A/5 hrsz-ú, Füleki u. 39. II. 1. szám alatti lakás 
elidegenítésére nyilvános pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot 36 igen szavazattal; 
a III. sz., Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat elbírálására 
vonatkozó határozati javaslatot 36 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatokat hozta:  
 
34/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
bérlakások kialakítására 2000. október 30-án és 2001. október 3-án létrejött megállapodásokba foglalt 
hét lakás bérlőkijelölési jogának 20 éves időtartamra történő átadásával összefüggésben három lakás, a 
Salgótarján, Kistarján út 6. II/18., a Salgótarján, Báthory út 4. IV/15. és a Salgótarján, Fáy A. krt. 
35/C. IV/6. szám alatti lakások bérlőkijelölési jogáról 2010. április 30-ával, ellenszolgáltatás nélkül 
lemond.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a jogról történő lemondásról Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát haladéktalanul értesítse. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
35/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 3003 A/5 hrsz-ú, Füleki út 39. 
II/1. szám alatti, 113 m2 alapterületű, 3 és félszobás lakás elidegenítésére a nyilvános pályázat 
keretfeltételeit a következők szerint határozza meg. 

a) A pályázati felhívás közzététele apróhirdetésként a Nógrád Megyei Hírlapban; 
b) A pályázati kiírás közzététele a www.nograd.hu honlapon az interneten; 
c) A pályázati felhívás és kiírás közzétételének határideje: 2010. május 7.; 
d) A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21. 10:00 óra; 
e) Meghirdetett irányár: 12.000.000 Ft; 
f) A megajánlott vételár minimum 30 %-ának szerződéskötéssel egyidejű, a további részének 

legkésőbb 90 napon belül történő megfizetése; 
g) A vételár teljes összegének megfizetéséig az ingatlan tulajdonjogának fenntartása; 
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h) A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázat benyújtásának határnapjáig 100.000 Ft 
pályázati biztosíték megfizetése, és annak igazolása (az összeg a nyertes pályázó esetében a 
vételárba beszámít, a pályázattól visszalépő a pályázati biztosítékot elveszíti, a többi pályázó 
esetében a pályázati biztosíték visszajár); 

i) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait (amelyet a 
pályázat benyújtása során eredeti dokumentumok bemutatásával igazolni köteles), a 
megajánlott vételár összegét és megfizetésének módját; 

j) Kiíró ajánlategyeztetés és/vagy versenytárgyalás szervezésének lehetőségét fenntartja; 
k) A pályázat elbírálása legkésőbb a közgyűlés júniusi ülésén; 
l) A pályázat során tájékoztatási kötelezettség a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 

törvény alapján megillető elővásárlási jogról. 
A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázat közzétételére, elbírálására és az elidegenítésre 
vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú 89 m2 területű 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan elidegenítésére 2010. február 28-án közzétett pályázatot 
eredményesnek minősíti. Az ingatlan megvásárlására a Palóc-Malom Termékelőállító és Kereskedelmi 
Kft. (3100 Salgótarján, Füleki út 44-48., cégjegyzékszám: 12-09-001672) bruttó (Áfá-val növelt) 
250.000 Ft-os vételáron tett ajánlatát elfogadja. 
A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
megillető elővásárlási jog gyakorlásának biztosítására, a jogosult nyilatkozatának megfelelően az 
adásvételi szerződés elkészítésére, egyben felhatalmazza annak aláírására 
Határidő: 2010. május 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

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

kezdeményezés elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
36 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
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 Szendehely 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 Szendehely község polgármesterét tájékoztassa. 
Határidő: 2010. május 7. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
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13. Javaslat a „Szemünk fénye” világítás- és fűtéskorszerűsítési program keretében a Caminus 
ZRt. ajánlat-kiegészítésének elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
36 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
38/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és 
Fővállalkozó Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó út 2.) „Szemünk fénye” világítás- és fűtéskorszerűsítése 
program keretében a 2010. március 12-én és a 2010. március 22-én módosított, a 2010. január 28-án és 
a 2010. február 18-án tett ajánlat kiegészítését nem fogadja el. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről az ajánlattevőt haladéktalanul értesítse. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

- . - 
 

14. Javaslat a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos 
108/2009. (XII.17.) Kgy. határozat és a Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítására, 
valamint a Kft. működésének további biztosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra.  
A szavazásokat követően megállapítja, hogy a testület az I. sz., a  Nógrád Turisztikai Közhasznú 
Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos 108/2009. (XII.17.) Kgy. határozat és a Kft.-vel 
kötött szolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó határozati javaslatot 36 igen szavazattal; a 
II. sz., a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. működésének további biztosítására 
vonatkozó határozati javaslatot 36 igen szavazattal  elfogadta, és a következő határozatokat hozta:  
 
39/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyűlés 108/2009. (XII.17.) Kgy. határozat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

,,A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Kft.) bejegyzéséhez szükséges kiadások utólagos elszámolással, Nógrád 
Megye Önkormányzata támogatásának terhére történik. 
A testület indokoltnak tartja, hogy a Kft. működési feltételei a 2010. január 15-ei és a pályázat 
eredményes elbírálása közötti időszakra megállapodásban kerüljenek rögzítésre. 
A közgyűlés hozzájárul, hogy a megyei önkormányzat idegenforgalmi feladatait szolgáltatási 
szerződés keretei között a Kft. lássa el. 
A testület utasítja és felhatalmazza elnökét a megállapodások előkészítésére, aláírására, 
valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy ezek eredményéről a 
közgyűlésnek szükség szerint számoljon be.” 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A közgyűlés elfogadja és felhatalmazza elnökét, hogy aláírja – a határozati javaslat melléklete 

szerint – a Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
által 2010. március 30-án aláírt szolgáltatási szerződés módosítását. 
Határidő: szükség szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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40/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 100/2009. (XI.26.) Kgy. határozatában biztosított, 2010. 
évre elfogadott maximum 18 M Ft terhére a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére az 
ÉMOP-2.3.1.-2009. jelű, Nógrád Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet című 
projekt megkezdéséig, havi 500.000 Ft előleget biztosítson – a határozati javaslat melléklete szerinti – 
támogatási szerződés alapján. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

15. Beszámoló a 2009. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                     dr. Barta László megyei főjegyző 
 

Becsó Zsolt: 
A főjegyző úr jelezte, hogy az előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
36 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi módosított ellenőrzési tervének 

teljesítését, az elvégzett ellenőrzésekről készült éves és éves összefoglaló jelentést a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A fejlesztés irányaként az intézményi ellenőri hálózat 
hatékony működtetésének fenntartását, valamint a hivatal belső ellenőrzési egységével szorosabb 
együttműködés folytatását jelöli meg. 

 
2. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a 2010. évi terv végrehajtása során törekedjen az éves 

ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok megvalósításának előtérbe helyezésére, a rögzített 
tapasztalatok hasznosítására.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
16. Javaslat  

I. Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására 
kiírt pályázat eredménytelenségére 

II.  Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 
III.  Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Az I. sz. javaslat vonatkozásában az érintettek hozzájárultak a személyüket érintő napirendi pont 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához. A III. sz. ponthoz kapcsolódó ajánlatkérési dokumentáció az 
elnöki jelentéssel egyidejűleg megküldésre került.  
Kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra.  
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A szavazásokat követően megállapítja, hogy a testület az I. sz., Nógrád Megye Önkormányzatánál 
végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására kiírt pályázat eredménytelenségére vonatkozó 
határozati javaslatot 36 igen szavazattal; a II. sz., Nógrád Megye Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzata elfogadására vonatkozó határozati javaslatot 36 igen szavazattal; a 
III. sz., Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására 
irányuló közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó határozati javaslatot 36 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatokat hozta:  
 
42/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 117/2009. (XII. 17.) Kgy. határozatával 
megindított, a könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. 

 Utasítja elnökét, hogy a pályázati eljárás során ajánlatot tett személyt és cégeket  értesítse az 
eljárás eredménytelenségéről. 

 Határidő: haladéktalanul 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A Közgyűlés László Lídiának (3100 Salgótarján, Medves krt. 5.) a Nógrád Megye Önkormányzata 
könyvvizsgálói tevékenységének ellátására szóló megbízási szerződését az új könyvvizsgálóval 
kötendő szerződés hatályba lépéséig, de legkésőbb 2010. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. 

 A testület utasítja elnökét, hogy nevezettel a vonatkozó szerződés-módosítást 30 napon belül kösse 
meg. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
43/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Nógrád 
Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
44/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Nógrád 

Megye Önkormányzatánál végzendő könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és ajánlatkérési dokumentációját, mellyel az eljárást 
megindítja. 
Utasítja elnökét, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben 
hirdetményként történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hirdetmény ellenőrzését végző Szerkesztőbizottság 

által hiánypótolni kért, nem érdemi (nem az alkalmassági feltételeket, nem a bírálati szempontot 
érintő) és a hiánypótlás következtében szükségessé váló eljárási  határidő módosításokat – a 
testület utólagos tájékoztatásával – a felhíváson (hirdetményen) eszközölje.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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17. Beszámoló a 2009. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat 
tájékoztatási feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
22 igen, 14 nem szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
45/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi kommunikációs 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a továbbiakban is fordítson kiemelt figyelmet a kommunikációs 
feladatok végrehajtására, a tájékoztatás új formáinak kialakítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
 
18. Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Melo Ferenc, a kuratórium elnöke 
 

Becsó Zsolt:  
Melo Ferenc jelezte, hogy az előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
36 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
46/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. A 
testület felkéri a kuratórium elnökét, hogy a Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről a közgyűlés 
2011. áprilisi ülésén számoljon be. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: a kuratórium elnöke 
 
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a közalapítvány kuratóriumának 

elnökét. 
 Határidő: 2010. május 10. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
19. Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány részére átadott támogatás felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Bögös Tamás, a kuratórium elnöke 

 
Becsó Zsolt:  
A kuratórium jelenlévő képviselője jelezte, hogy az előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést 
tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
21 igen, 4 nem szavazattal, 11 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
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47/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Nógrádi Mecénás 
Alapítvány 2009. évi alapítói támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját. A testület felkéri a 
kuratórium elnökét, hogy az Alapítvány 2010. évi tevékenységéről a közgyűlés 2011. áprilisi ülésén 
számoljon be. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  Bögös Tamás, a kuratórium elnöke  
 

- . - 
 
20. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány részére átadott támogatás felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Lenkey Gábor, a kuratórium elnöke 
 

Becsó Zsolt:  
A kuratórium jelenlévő képviselője jelezte, hogy az előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést 
tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
22 igen szavazattal, 14 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
48/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Sportjáért 
Alapítvány beszámolóját a részére 2009. évben átadott támogatás felhasználásáról. A testület felkéri a 
kuratórium elnökét, hogy az Alapítvány 2010. évi tevékenységéről a közgyűlés 2011. áprilisi ülésén 
számoljon be. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Lenkey Gábor, a kuratóriumi elnöke 
 

- . - 
 

21. Javaslat a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
intézményvezetői megbízásához szükséges pályázat kiírására  
Előterjesztő: Kriston Péter, a közgyűlés alelnöke 
 

Becsó Zsolt:  
Az alelnök úr jelezte, hogy az előterjesztéshez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
36 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
49/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet a Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 1.) 
vezetésére, igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással az alábbiak szerint: 

A munkakör lényeges feladatai: 

a) gimnáziumi, magyar-francia két tanítási nyelvű gimnáziumi, szakközépiskolai 
szakmai középfokú oktatás irányítása informatikai, kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoportokban, valamint a kollégiumi nevelés feladatainak 
irányítása, 

b) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseiben, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott feladatok. 
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A megbízás feltételei: 

a) egyetemen szerzett tanári képesítés vagy a szakiránynak megfelelő egyetemi 
végzettség pedagógus szakképesítéssel, pedagógus szakvizsga  

b) legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
c) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás,  
d) büntetlen előélet 

Előnyt jelent:  

a) középfokú nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat, 
b) francia nyelvismeret 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

a) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, valamint ennek egy oldalas összefoglalóját, 
b) a büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
c) az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel valamint ez(ek) egy oldalas összefoglalóját, 
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő napirendi pont tárgyalása nyílt 

vagy zárt ülésen történjen, 
f) felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyző által 

hitelesített másolatait, 
g) a pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz. 

A pályázati eljárás szabályai: 
a) A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2010. május 31. napján 14.00 óráig a b) 

pont szerinti helyre megérkezzen.  
b) A pályázatot zárt borítékban „Mikszáth – Igazgatói pályázat” megjelölésével a Nógrád 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez címezve (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36., Elnöki Titkárság), egy eredeti és két másolati példányban lehet 
benyújtani. 

c) Felvilágosítás a 32/620-170-es telefonszámon Zsolnai Bélától kérhető. 
d) A Közgyűlés 2010. június 24-ei ülésen, de legkésőbb a véleményezési határidőt 

követő 60 napon belül dönt a pályázatról.  
e) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenntartja a jogát annak, hogy a 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A létrehozandó jogviszony egyes tartalmi elemei: 
a) Az igazgatói kinevezés 2010. július 2. napjától – határozott időre 2015. július 1. 

napjáig szól, 3 hónap próbaidő kikötésével. 
b) Az illetmény, illetve a beosztáshoz kapcsolódó egyéb juttatások a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet figyelembevételével – közös megegyezés szerint – 
kerülnek megállapításra. 

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben való megjelentetéséről, valamint a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, továbbá Nógrád Megye Önkormányzatának 
internetes oldalán történő közzétételéről.  
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt hogy a pályázat véleményezésére jogosult szervezetek részére 
a pályázati dokumentáció átadásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

4. A Közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § -
ának (3) bekezdésében, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának (10) 
bekezdésében foglaltak biztosítása mellett tegyen javaslatot a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium tekintetében az igazgatói feladatok magasabb 
vezetői megbízással történő ellátására.    
Határidő: 2010. június 24. 
Felelős: Kriston Péter, a közgyűlés alelnöke 

 
- . - 

 
22. Javaslat az Ipolytarnócot érintő árvízvédelmi helyzet megoldására, valamint a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására vonatkozó felterjesztésre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt:  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
36 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
50/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján – felterjesztési jogával élve – a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszterhez fordul és kezdeményezi az Ipolytarnócot érintő árvízvédelmi helyzet megoldása 
érdekében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását abban az értelemben, hogy 
az állam kizárólagos tulajdonát képező, az államhatárt alkotó vagy metsző folyók, patakok 
tekintetében, a vizek kártételei elleni védelmi feladatok ellátása – a védőművek építése, fejlesztése, 
fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – kizárólag az állam kötelezettsége legyen. A 
közgyűlés egyben felkéri a Kormányt, hogy támogassa a felterjesztést. 
A testület utasítja elnökét, hogy a határozatot és annak az előterjesztésben foglaltak szerinti indokait a 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a Kormány részére küldje meg.  
Határidő: 8 napon belül 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

- . - 
 

23. Javaslat Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program elkészítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt:  
Jelzi, a testületnek egyrészt arról kell szavaznia, hogy a közgyűlés értsen egyet azzal, hogy bizottságok 
ne tárgyalják az előterjesztést; miután ezzel egyetért a testület, ezt követően kerül sor a határozati 
javaslatról való döntésre.   
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy az előterjesztést a bizottságok ne 
tárgyalják meg. A szavazást követően megállapítja, hogy a javaslattal a közgyűlés 29 igen, 1 nem 
szavazattal, 6 tartózkodással egyetértett.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 36 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
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51/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelten fontosnak tartja, hogy készüljön átfogó – 

a megye gazdasági, társadalmi életének valamennyi területét érintő –, a felzárkózást szolgáló, 
komplex fejlesztési program. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy kezdeményezze a program 
kidolgozásának megkezdését; ennek érdekében kérje fel együttműködésre a megye gazdasági, 
társadalmi szervezeteinek képviselőit, települési önkormányzatait, intézményeit. Felhatalmazza a 
szükséges szakértői kör bevonására, az ehhez szükséges megállapodások, szerződések 
megkötésére. 

 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 Határidő: 2010. május 15. 
 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a program előkészítésével kapcsolatos konzultációkat folytassa 

le, és a program koncepcióját terjessze a közgyűlés júniusi ülése elé. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 Határidő: a Közgyűlés júniusi ülése 
 
3. A Közgyűlés a program előkészítéséhez, kidolgozásához szükséges költségek biztosítására a 

költségvetés 4. sz. melléklete V./2. sorában meghatározott forrást jelöli meg. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 Határidő: 2010. április 30. 
 

- . - 
 
26. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatást ad arról, hogy május 28-án, Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulóján nagyszabású 
programmal készülnek Budapesten, melyre tisztelettel és szeretettel várják a megyei közgyűlés tagjait, 
a megye polgárait.  
Bejelenti, hogy június 3-5-én – az eddigi hagyományoknak megfelelően – intézményvezetői, 
gazdasági vezetői, az önkormányzat hivatalában tevékenykedő vezetők, illetve a képviselők 
részvételével szakmai tanulmányútra kerül sor.   
Jelzi, hogy Sisák Imre kér szót.  
 
Sisák Imre: 
Május 2-án Pásztón egy rendkívül jelentős, országos tűzoltónapi rendezvény megtartására kerül sor, 
melyre meghívja az ülés valamennyi résztvevőjét.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Bejelenti, hogy a következő napirendi pontot a közgyűlés zárt 
ülésen tárgyalja meg. Megkéri a vendégeket, a sajtó képviselőit, fáradjanak ki az ülésteremből.  
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

K. m. f.  
 

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


