
JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: a Gazdasági Bizottság 2011. február 8-ai üléséről 
Jelen vannak: a jelenléti ív szerintiek és a meghívottak 
 
Szandai József, a bizottság elnöke: Köszöntötte a bizottság tagjait és a hivatal képviselőit. Megállapította, 
hogy a Gazdasági Bizottság 7 fővel határozatképes. Van-e a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatos 
kérdésük, észrevételük?  
Mivel jelzés nem érkezett, szavazásra bocsátotta a napirend elfogadását és a napirendek sorrendjének 
szükség szerinti módosítását. 
 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottságának 2011. évi 

üléstervére 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Bácskai Katalin. 
 
Szandai József: Van-e észrevétel, kérdés, megjegyzés az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem volt, 
szavazásra bocsátotta a napirendet. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A bizottság megalkotta az 1/2011 (II. 8.) GB határozatát. 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
1/2011. (II. 8.) GB.                         Tárgy: a bizottság 2011. évi ülésterve 

 
HATÁROZATA 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. évi üléstervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 
 

2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az ülésterv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség szerint 
tegyen javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem tervezhető, döntést 
igénylő javaslatokat terjessze a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. február 8.  

     Szandai József  
a bizottság elnöke 

 
2. Javaslat munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek elbírálására 
 

A napirend tárgyalásánál jelen volt Kristályné Nívelt Ágota. 
 
Borenszki Ervin: Minimális a különbség a támogatás összegében, de a jövedelmi helyzetükre tekintettel 
az 50.000 Ft különbség is jól jöhet. Módosítási javaslata, hogy amennyiben szabály nem zárja ki, kapja 
meg a második igénylő az adható maximális összeget. 
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Szandai József szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot. Megjegyezte, hogy személy szerint az 
eredeti határozati javaslatot tartja elfogadhatónak. 

 Szavazás: módosító javaslat: 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodás 
   eredeti hat.jav.:  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A bizottság megalkotta az 2/2011 (II. 8.) GB határozatát. 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
2/2011. (II. 8.) GB.                         Tárgy: munkáltatói lakáscélú 

kölcsönkérelmek elbírálása 
HATÁROZATA 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a lakáscélú 
munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet alapján nyújtott 2010. évi tájékoztatót 
tudomásul vette. 

 
2. A Bizottság a Közgyűlés elnökének 2011. év első negyedévében összesen 800.000,-Ft mértékig a 

Lakásépítési Alapból kamatmentes kölcsön folyósítására az alábbi javaslatot adja:  
 
3. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Mihályné Pál Katalin (anyja neve: Vass Katalin) 

számára az ½ részben tulajdonát képező Salgótarján, Medves krt. 86. V/31. szám alatti lakás 
korszerűsítése céljára 450.000,-Ft összegű, 5 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói 
kölcsön folyósítását javasolja. A kölcsön rendelkezésre bocsátásának feltétele a tulajdonostárs 
hozzájárulása, mely Nógrád Megye Önkormányzata jelzálogjogának első ranghelyen történő 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzését lehetővé teszi. 

 
4. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Molnár Mihályné (anyja neve: Titton Mária) ½ 

részben tulajdonát képező Salgótarján, Hársfa út 1. fszt. 2. szám alatti lakás korszerűsítése céljára 
350.000,-Ft összegű, 4 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását 
javasolja azzal, hogy a jelzálogjog a Salgótarján, Arany János út 17. I/3. szám alatti lakás tulajdoni 
lapjára kerül bejegyzésre, továbbá a kölcsön rendelkezésre bocsátásának feltétele a jelzálogjog 
alapítására felkínált ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, mely Nógrád Megye Önkormányzata 
jelzálogjogának második ranghelyen történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését lehetővé teszi. 

 
5. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a munkáltatói és a bizottsági javaslatok alapján 

döntsön a támogatás odaítéléséről, majd gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, az 
érintettek tájékoztatásáról. 
Határidő: 30 nap, illetve folyamatos 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. február 8.  

     
          Szandai József  

a bizottság elnöke 
3. Javaslat önkormányzati bérlakások kiutalására 

 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Kristályné Nívelt Ágota. 
 
Szandai József: A bizottság részéről nincs kérdés, szavazásra bocsátotta a napirendet. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A bizottság megalkotta az 3/2011 (II. 8.) GB határozatát. 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
3/2011. (II. 8.) Gazd.Biz.                        Tárgy: önkormányzati bérlakások kiutalása 

 
HATÁROZATA 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága Boncza-Zsizsik Cecíliát 

(szül.: Románia, Gátalja, 1964.05.29.; a.n.: Kompár Etelka) 2011. február 1-jétől 2011. június 30-
áig, határozott időtartamra a Bátonyterenye, belterület 1400/1 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépületben 
található II. lépcsőház, fszt. 8. szám alatti, 66 m2 területű önkormányzati bérlakás bérlőjéül – a lakás 
bérleti díjának az önkormányzat költségvetéséről szóló mindenkori hatályos rendelet szerint történő 
meghatározása mellett – kijelölni javasolja. 
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy korábbi, 99/2011. számú ideiglenes kijelölő 
határozatát módosítsa, és intézkedjen a bérleti szerződés rendezésére. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága Kronovetter Istvánnét 
(szül.: Tiszafüred, 1960.09.16.; a.n.: Sári Lídia) 2011. február 1-jétől 2011. június 30-áig, határozott 
időtartamra a Bátonyterenye, belterület 1400/1 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépületben található II. 
lépcsőház, fszt. 7. szám alatti, 66 m2 területű önkormányzati bérlakás bérlőjéül – a lakás bérleti 
díjának az önkormányzat költségvetéséről szóló mindenkori hatályos rendelet szerint történő 
meghatározása mellett – kijelölni javasolja. 
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy korábbi, 100/2011. számú ideiglenes kijelölő 
határozatát módosítsa, és intézkedjen a bérleti szerződés rendezésére. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. február 8. 

        Szandai József 
 a bizottság elnöke 

 
4.  Javaslat Nógrád megye területrendezési terve módosításának vizsgálati dokumentációja 

véleményezésére 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Guzmicsné Csonka Ágnes, Faragó Péter, Devecseri Anikó. 
 
Varga Mihály: Két témában tett észrevételt. A villanyhálózati rendszerben nincs rögzítve a nyomvonal 
alapján az évenkénti karbantartás területen belüli munkálat, kártérítésre nem tértek ki (pl.: erdőterület). 
Másik téma a vízhálózat, vízrendezés, árvizek miatti karbantartás. 2009. IX. és 2010. IX. hónapok 
között az Ipoly kétszer öntött ki. Nem jó az információáramlás. Pl. Szlovákiában a halastavak 
leengedése okozott áradásokat nálunk. Ott, ha sok a csapadék, a tavakat leengedik, hogy legyen hely a 
belvíz elvezetésére. Nálunk „csúcsra vannak járatva” a tavak. Halastavakként működtetik őket, az az 
érdekük, hogy sok víz legyen, tehát nem leengedhető az árvíz kiküszöbölésére. 
 
Lacsny Péter: Jól áttekinthető, komoly anyagot kaptak. Kevés az idő a szerteágazó témára. 
Későbbiekben még tárgyalni kellene ezt a témát, amikor csak ezt tárgyalná a bizottság. 
 
Faragó Péter: A javaslattevő fázisban van a téma. Kevés volt az idő a javaslattevőnek is és a bizottság 
tagjainak is. Április közepére készül el a teljes anyag. Akkor kell újra tárgyalni. Kéri a pontos 
megfogalmazást a felvetettekkel kapcsolatban. 
 
Varga Mihály: Természetesen vállalja a közvetlen kapcsolatfelvételt. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A bizottság megalkotta az 4/2011 (II. 8.) GB határozatát. 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
4/2011. (II. 8.) GB.                         Tárgy: Nógrád megye területrendezési terve 

   módosításának vizsgálati dokumentációja 
   véleményezése 

HATÁROZATA 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága Nógrád megye területrendezési 
terve módosításának előkészítéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. A vizsgálati dokumentáció 
alapján megtárgyalta a tervezést megalapozó helyzetértékelést. A vizsgálatban foglaltakat elfogadja, 
megállapítja, hogy az a tervezési előírásokkal összhangban készült, a tervmódosítás alátámasztására 
alkalmas. 

 
1. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a hivatal bevonásával gondoskodjon a terv egyeztetési 

dokumentációja határidőben történő elkészíttetéséről, és a Belügyminisztérium részére történő 
megküldéséről, a pályázati támogatás elszámolásáról.  
Határidő:  2011. május 15. 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. Felkéri elnökét, hogy az egyeztetések lefolytatását és az elfogadásra kerülő dokumentáció 
elkészítését követően gondoskodjon annak a közgyűlés 2011. novemberi ülésére történő 
beterjesztéséről. 
Határidő:  szöveg szerint 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. február 8. 

        Szandai József 
 a bizottság elnöke 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonában lévő egyes ingatlanok hasznosítására 

vonatkozó ötletpályázati felhívás elfogadására 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Kristályné Nívelt Ágota, Kovácsné Veres Valéria. 
 
Kristályné Nívelt Ágota: Nincs kiegészítése az anyaghoz.   
 
Borenszki Ervin: Sajnálta, hogy nem tudott részt venni a bejáráson, amit jó ötletnek tart. Kérdése a 
bírálati szempont 4. pontjával kapcsolatban: Mi indokolja a megfogalmazást? Meggondolásra ajánlja a 
változtatást. Nincs arányban a jutalom az elvégzett munkával. 
 
Szandai József: Módosítási javaslat? 
 
Borenszki Ervin: Nem, csak meggondolásra ajánlja. 
 
Kristályné Nívelt Ágota: A bírálati szemponttal kapcsolatban elmondta: ha nem kerül ki az 
önkormányzat tulajdonából, akkor is irányvonalat adjon a hasznosítás. A másik téma: a bizottság 
hatáskörébe utalja a pályázat kiírását, így kötött a kezük.  
 
Borenszki Ervin: Elfogadta a választ.  
 
Lacsny Péter: A sokfajta ötletből ki lehet hozni jó dolgokat. Végigjárták a területet, összetett 
problémákról van szó. 
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Dr. Czuczi János: Végső megoldás az értékesítés, mert ezzel a csődöt lehet elkerülni. Az országon belül 
Nógrád megyében a legrosszabb a gazdasági helyzet. 
 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A bizottság megalkotta az 5/2011 (II. 8.) GB határozatát. 

 
6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági programjára 

 
A napirend tárgyalásánál jelen volt dr. Barta László, Telek Nándorné. 
 
Dr. Barta László: Hozzászólásában együttesen tér ki a ciklusprogramra és a 2011. költségvetésre. A 
megyei önkormányzat sincs jobb helyzetben, mint a települési önkormányzatok, akár országos 
viszonylatban is.  
Az anyag áttanulmányozásából kikerül, hogy a költségvetés tervezésénél nemcsak a jogszabályok 
alapján kell felmérni a kiadásokat. Számtalan megoldatlan kérdés van. A koncepcióban 2,5 Mrd Ft 
hiány szerepelt. Jóval 2 Mrd Ft alá nem sikerült ezt csökkenteni, 1,8 Mrd Ft szerepel a javaslatban. 
Folyamatos feladat a kiadáscsökkentés és a bevétel növelésének keresése. A megyei önkormányzat 
bevételeinek összetétele gyakorlatilag normatívák és illetékbevételre korlátozódik. Az illetékbevételek 
vonatkozásában a 4 évvel ezelőttihez képest 700 M Ft-tal kevesebbre számíthatunk. 2-3 évvel ezelőtt 
370 M Ft szja elvonásra került, ezek tények, így összességében 1 Mrd Ft bevételkiesést jelent. Számba 
vettük a bevételnövelés lehetőségeit. Reálisan nem tervezhető ingatlan értékesítés. A bér- és 
járulékokon kívül az épületek fenntartása a legnagyobb a kiadás. Az intézményi kihasználatlanság is 
közrejátszik ebben. Cél: minél több fejlesztés valósuljon meg, de a kilátásba helyezett pályázatok 
előfinanszírozása komoly probléma. Minimum 150 napos előfinanszírozást igényelnek, 3-6 hónapig 
nem kapjuk meg a pénzt, nem tudjuk finanszírozni a rendszert, tehát ilyen szempontból át kell tekinteni 
a működtetést. Pl. a Folklór fesztivál esetében 2 éve előfinanszíroztuk, nem jutunk a pénzünkhöz. 
Számtalan ilyen pályázatunk van, ezek a kötelező feladatellátást veszélyeztetik. Az intézményeknél 
hangsúlyt kell helyezni az intézményi térítési díjak behajtására. Nem akarat kérdése a megoldás 
keresése. Újabb lépéseket javasolunk a költségek csökkentésére. A 4. sz. mellékletben 300 M Ft-ot 
zárolunk. Tegnap megkapta a könyvvizsgálók véleményét. A megjegyzésüket komolyan kell venni. Az 
intézményi kötelező feladatellátás fedezetét megterveztük. Időközben a pedagógiai szakkönyv 
vásárlását hatályon kívül helyezte a parlament. A II. sz. határozati javaslatban a berceli intézményünk 
kérte a szociális ügyintézői állás helyett a szociális ügyintéző-letéti pénztárkezelő szerepeljen. 
Befogadjuk a módosítást. Várja a bizottság tagjaitól a kérdéseket, javaslatokat. 
 
Borenszki Ervin: Előzetes egyeztetési kötelezettség milyen kört érint? Kikkel szerencsés egyeztetni? 
Van még idő az egyeztetési kör bővítésére? A 14. oldalon a kórház fejezet kapcsán felmerül a kórház 
részéről idősek otthona ellátása a kórház területén, a kihasználtság növelése érdekében. Hosszú távon jó 
ötlet-e? Kategorikus álláspont van, hogy önkormányzati fenntartásban marad a kórház? Állami 
szerepvállalás nem lép be? Hallani ilyen híreket. 10. oldal, közoktatás fejlesztés országos elképzelések. 
Ez „győzött-e”, vagy van más lehetőség? Lezárult-e ez a kérdés, vagy sem. 
 
Dr. Czuczi János: A fő irányvonal tetszik.  
 
Borenszki Ervin: A program megfogalmazói nehéz helyzetben voltak. Ez a kép, amit a főjegyző 
felvázolt, nem a legszerencsésebb program. Ennek sok oka van, főjegyző úr elmondása szerint is 
megszorítások vannak. A választásokon elhangzott, hogy 120 Mrd Ft-ot visszakapnak az 
önkormányzatok, ehhez képest 86 Mrd csökkenés lett. A kötvény visszafizetés még ezután jön. 
Befolyásolja a tervezést a megye gazdasági programja, ezt tágabban is lehetne nézni. Emlékszik, milyen 
fájdalmas volt a létszámcsökkentési javaslatot megfogalmazni. Hol a határ, a feladatellátás még 
megoldható-e? Az állami költségvetés legnagyobb vesztesei 2011-ben az önkormányzatok.  
Módosító javaslata:  I.: 5. oldalon az „elmúlt” szó mellé „és jelen” szó kerüljön,  

II.: 7. oldal tetején az „elsősorban” helyett „kizárólag” szó szerepeljen. 
A könyvvizsgálói jelentésben rögzítettek fontosak.  
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Dr. Czuczi János: Borenszki Ervin felvetette a szélesebb körű egyeztetést. Véleménye szerint nem kell 
már további egyeztetés. Az előterjesztés a jelenlegi helyzetből indult ki. A mozgástér nulla. Nem szabad 
„elkótyavetyélni” az ingatlanokat, de bevétel is kellene. Ez a megye ebben a helyzetben a legrosszabb.  
Reális a gondolatmenet. Létszámcsökkentés nem túlzott, a tényeket tudomásul kell venni. Ennél nem 
lehet jobb előterjesztést készíteni ebben a helyzetben. A könyvvizsgálói jelentés esetében elvárható 
lenne konkrétumok lefektetése, javaslat adása. 
 
Dr. Barta László: Gazdasági program: az Ötv-ben nincs konkrétum, hogy kivel kell egyeztetni, ez a 
kialakult gyakorlat alapján alakult ki. Tudomásul kell venni, nem akarat kérdése az egyes dolgok 
megtétele. Régóta hangoztatja, hogy a gazdasági feltételek és a jogszabályi kívánalmak „köszönő 
viszonyban” sincsenek. A 14. oldalon szerepel az idősek ellátása a kórházban. Az tény, hogy 
idősotthonainkban is komoly ellátást végzünk. Az egészségügyi és szociális ellátás vizsgálati 
programként is szerepelhet. Jogszabály változtatásra lenne szükség, ezt szorgalmazzuk, 15-20 férőhely 
üresen tartása rengeteg költséggel jár. Ha állami fenntartásba kerülne a kórház, nem biztos, hogy jobban 
járnánk a működtetésben. Számolni kell azzal is, hogy a „végeken” vagyunk, a határ mentén.  
Közoktatásról még nem dőltek el a viták. Folyamatos érdekellentét van. Különböző fenntartású 
intézmények működnek, különböző feltételekkel, a gyermekállomány fogy. 
 
Lacsny Péter: Támogatja az előterjesztést, elfogadásra javasolja. A szakképzéssel kapcsolatos 
felvetéseket is üdvözli. 
 

Szavazás: módosító javaslat: I.: 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodás 
     II.: 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodás 
     eredeti határozati javaslat: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

7. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosítására 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Horváth Zoltán. 
 
Lacsny Péter: Elektronikus adatközlésbe bele fognak jönni, és az megtakarítást is jelent az 
önkormányzatnak. Kéri, legyen türelmes a főjegyző és az alkalmazottak is.  
 
Dr. Czuczi János: Előrebocsátja, hogy koránál fogva nehezebb az átállás, de nem méltányos, hogy csak 
a közgyűlési tagok kaptak számítógépet. Korábban is kérték, hogy a külső bizottsági tagok is kapjanak 
laptopot. A költség 4 évre szól, elosztva. Továbbra is fenntartja kérését. 
 
Dr. Barta László: Az önkormányzat is reménykedik a megoldás sikerében. A területi irodák feladata 
(szerződésben), hogy segítsék a munkákat, nyomtassák ki. Az elkövetkezendő hetek, hónapok után 
szükség szerint újragondolják a témát. A felvetést személy szerint jogosnak tartja. Nem tekinti lezártnak 
az előterjesztésben szereplő témákat.  
 

Szavazás: rendelet-tervezet: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
  határozati javaslat: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. 
módosítás) 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Bácskai Katalin. 
 
Bácskai Katalin: A módosítás a beszámoló előkészítésének része. 
 
Lacsny Péter: Tudomásul kell venni, hogy az illetékbevétel csökkent.  
 

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére 

Szavazás: rendelet-tervezet: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
  határozati javaslat: I. 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
                  II. 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
10. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Szlovacsek Gyuláné. 
 
Szlovacsek Gyuláné: A rendelet módosításra az ágazati jogszabályok alapján kerül sor. A módosítással 
a két helyi rendeletből a tervezet szerint 2011. március 1-jétől egy rendelet lesz, az intézményi térítési 
díjak mértékének megállapítása a szociális rendelet mellékletében jelenik majd meg. A tartós bentlakást 
nyújtó intézményekben megállapításra kerülő intézményi térítési díjra vonatkozóan két táblázat szerepel 
a tervezetben, az 1. számú és 1/a. számú táblázat. Az elfogadásra szóló javaslat az 1/a. számú 
táblázatban szereplő díjakra vonatkozik. A számítás alapja a szolgáltatási önköltség és az állami 
normatíva közötti különbség, ettől a fenntartó kedvezőbb díjat is megállapíthat. Új elem a személyi 
térítési díjak megállapításában a jelentős pénzvagyon és ingatlanvagyon figyelembe vétele. Jelentős 
pénzvagyon az intézményi térítési díj egy évi összegét meghaladó rész. Jelentős ingatlanvagyon a 
mindenkori öregségi nyugdíj (jelenleg 28.500 Ft) 40-szeresét meghaladó rész. A díjhátralék 
jelzálogjogként érvényesíthető valamennyi intézményi ellátási formában. 
 
Kormány Zsoltné: A legnagyobb összeget tartalmazza az előterjesztés? 
 
Szlovacsek Gyuláné: A kisebb összeg szerepel. 
 
Borenszki Ervin: Igen magas térítési díjak is szerepelnek, pl. a Reménysugár Otthonnál. 
 
Szlovacsek Gyuláné: 5-6 szülő tudja megfizetni a díjat, a többi nem. Az ellátottak jövedelme az 
irányadó. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
11. Javaslat  

I.  egyes vagyoni kérdések rendezésére [a Salgótarján, belterület 1251 hrsz-ú ingatlan 
ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérésére; a Pásztó várost 
megkerülő expressz vezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adása kérésének 
megerősítésére; a somoskőújfalui határátkel őről leszerelt két pár sorompó ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adása kérésének megerősítésére; a nógrádgárdonyi ingatlanok 
elidegenítése kapcsán kikötött  foglalkoztatási elszámolás elfogadására; a Salgótarján, 
belterület 1793 hrsz-ú, egészségház elnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan 
átminősítésére, használatba adására] 

II.  a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosítására 

 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Kristályné Nívelt Ágota. 
 
Kristályné Nívelt Ágota: A határozati javaslat 3. pontjában az induló nettó és a bruttó összeg jó, az áfa 
összegénél elírás történt. 

Szavazás: határozati javaslat: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
  rendelet-tervezet: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
12. Jelentés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszerek működési 

tapasztalatairól, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról  
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A napirend tárgyalásánál jelen volt dr. Ottmárné Fáklya Beáta, Máté Csaba az ÉRV zRt. részéről. 

Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

13. Tájékoztató a kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére 2010. évre meghatározott 
prémiumfeladatok teljesítéséről.  
Javaslat az intézményvezetői teljesítménykövetelmények meghatározására. 
 
Az előterjesztés tárgyalásánál jelen volt dr. Handó Beatrix. 
 
Dr. Handó Beatrix: Jogszabályi változás miatt kellett az előterjesztést megalkotni. Az elmúlt évben már 
megfogalmazásra kerültek a feladatok. A közgyűlés elnöke a teljesítmény fokozását továbbra is 
javasolja.  
 
Dr. Czuczi János: Túl általánosak a feltételek. Pl. a 7. oldalon az önkormányzat pénzügyi helyzetére 
tekintettel keresni kell a gazdaságosabb működés feltételeit. Ezek túl általánosak, a %-os mérték pedig 
magas. Ilyen gazdasági helyzetben ez nem megengedhető, a takarékosság az ország létének alapja. Nem 
módosító javaslatként, hanem észrevételként jegyezte meg. Konkrétabb prémiumfeltételeket kellene 
meghatározni. 
 
Borenszki Ervin: A feladat-meghatározás a jövőben még általánosabb lesz. A kjt. módosítás még lazább 
környezetet teremtett. Visszacsatolás kell az intézményvezetők részéről. Jó, hogy differenciált a %-os 
megoszlás, mert ez ösztönző lehet. 
 
Dr. Handó Beatrix: Az 1-18. sz. mellékletben a 2010. évre vonatkoznak, nem erre az évre, mivel 
prémiumfeltétel nem állapítható meg a jogszabályváltozás miatt.  
 
Dr. Czuczi János: Az intézményvezető jó fizetést kap, elvárható, hogy jó gazda gondosságával vezesse 
az intézményt. Konkrétabb prémiumfeltételt kellene megfogalmazni.  
 
Lacsny Péter: Több évtizedes vezetői gyakorlata alapján mondja, hogy feltétlen szükséges a közép- és 
alsó vezető kollégák ösztönzése.  
 
Borenszki Ervin: A közszférát és a piacot összehasonlítani nem érdemes, mert évek óta bérstop van. A 
közszférában kell teljesítményt értékelni. A kjt. módosítása után is élni kellene a lehetőséggel, más 
eszközökkel, más módon.  
 
Dr. Czuczi János:  Az álláspontját továbbra is fenntartja, tartózkodni fog a szavazásnál. 
 
Szandai József: Ha a dolgozó nem kap visszajelzést a munkájáról, az elbizonytalanodást jelenthet. 
 
  Szavazás: határozati javaslat: I. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

     II. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
14. Tájékoztató a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról. Javaslat a 2011. évi 

ifjúságpolitikai cselekvési programra 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Szolnoki-Takács Eszter. 

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 
 

15. Beszámoló a 2010. évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek megvalósításáról 
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A napirend tárgyalásakor jelen volt Szolnoki-Takács Eszter. 

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

16. Egyebek 
 
Bácskai Katalin: A közgyűlés előtt fél órával újabb ülést szükséges összehívni, a közbeszerzési terv 
jóváhagyása miatt.  
 

 
K.m.f. 

 
 

 
 Bácskai Katalin Szandai József 
 bizottsági referens a bizottság elnöke 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
 Szaniszlóné Deák Ilona 
 


