NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŐLÉSE

2. sz.
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. április 28-án, Salgótarjánban, a
Megyeháza nagytermében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke, Borenszki
Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkócki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József,
Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József, Szandai József, Tisza Attila, Zsiga Tamás, a közgyőlés tagjai,
dr. Barta László fıjegyzı
(A jelenléti ív a jegyzıkönyvhöz csatolva).
Az ülésrıl távol maradt: Varga Krisztina
Becsó Zsolt:
Köszönti a közgyőlés ülésén megjelenteket, a testület ülését megnyitja. Kéri a közgyőlés tagjait, hogy
a határozatképesség megállapítására jelezzék ittlétüket. Ezt követıen megállapítja, hogy a közgyőlés
tagjai közül 12 fı van jelen, az ülés határozatképes. (A határozatképesség megállapítása után a
testület jelenlévı tagjainak száma 14 fıre változott.)
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet a következı módosítással tárgyalja meg:
A megküldött meghívóban 3. sorszám alatt szereplı, „Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
átszervezésére” c. elıterjesztést visszavonja. Jelzi, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére
az 1. sz. napirendi pontnál (az elnöki jelentésnél) tesz javaslatot. Az elıterjesztés visszavonásából
eredıen a meghívóban a jelenlegi 4. sz. napirendi ponttól az elıterjesztések számozása értelemszerően
eggyel csökken.
Megkérdezi, van-e valakinek a módosított napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata,
kiegészítése. (Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a
testület 12 igen, 2 nem szavazattal elfogadott.
Napirend:
1. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb
eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült
elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
2. Javaslat megyei-, valamint munkaügyi bírósági ülnökök választására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
3. Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat egyes
pontjaival kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
4. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
5. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
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6. Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló
elfogadására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
7. Beszámoló a 2010. évben végzett belsı ellenırzési tevékenységrıl
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László megyei fıjegyzı
8. Beszámoló a 2010. évi kommunikációs stratégiai tevékenységrıl, az önkormányzat tájékoztatási
feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
9. Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadására
Elıterjesztı: a kuratórium elnöke
10. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadására
Elıterjesztı: a kuratórium elnöke
11. Tájékoztató a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, stratégiai
elképzeléseirıl
Elıterjesztı: Farkasné Parditka Magdolna ügyvezetı
12. Egyebek
Zárt ülés keretében:
13. Javaslat a Nógrád megyei aljegyzıi pályázat elbírálására
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı
-.1. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt
fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült
elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésével kapcsolatos elıterjesztés visszavonásának
okairól, illetve a további intézkedésekrıl a következıket kívánja elıadni: a bizottsági üléseken
elhangzottak és az azóta eltelt idıszak eseményeit figyelembe véve úgy ítéli meg, hogy további
elıkészítı vizsgálatokat indokolt folytatni. Egyetért azzal, hogy az elıterjesztésben szereplı
javaslatnál egyszerőbb struktúrát kell alkotni, a székhely ügyében pedig hatástanulmányt kell
elkészíteni, elkészíttetni. Javasolja a téma – legkésıbb a közgyőlés 2011. szeptemberi ülésére történı –
ismételt napirendre tőzését. Kéri ezzel kapcsolatban az elnöki jelentés részét képzı határozati javaslat
7. pontjaként a következık elfogadását:
„7. A közgyőlés indokoltnak tartja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezését. Felkéri
elnökét, hogy készíttesse el az egyes alternatívák hatásvizsgálatát, költségvonzatának elemzését, és
ezek alapján, valamint a szakfórumokon, szakbizottságokon történı megvitatás után legkésıbb a 2011.
szeptemberi közgyőlés elé terjessze be az átszervezési javaslatot.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke”
Az elnöki jelentésben jelezte, hogy a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
és költségvetési szervei, a kisebbségi önkormányzatok bankszámla szerzıdése, továbbá folyószámla-
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és munkabér-hitelkeret biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot. A
bizottság döntését figyelembe véve, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §
(2) bekezdése szerint kikérte az önkormányzat könyvvizsgálatával megbízott gazdasági társaság
vezetıinek szakmai véleményét. A tárgyban eljuttatott vezetıi levél a testület tagjai számára az ülés
elıtt kiosztásra került.
Kéri, hogy ennek figyelembevételével tárgyalják meg és fogadják el az elıterjesztést.
Az 53-28/2011. iktatószámú elıterjesztésben jelezte, hogy a Megyei Gyermekvédelmi Központ
struktúráját- és további feladatellátását érintıen az Alapító Okirat tervezett módosításához – a
vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – elızetesen kikérték a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala véleményét. A hivatal vezetıje 2011. április 27-én juttatta
el a közgyőlés hivatalához állásfoglalását. Tekintettel arra, hogy a hivatal az intézményi szervezeti
struktúra átalakításának gyakorlati végrehajtásához, a gyermekek/fiatal felnıttek intézményi
elhelyezéséhez fogalmazott meg észrevételeket, nyilvánított véleményt, ezért indítványozza a
közgyőlés elıtt lévı – a gyermekvédelmi intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó –
javaslat változtatás nélküli elfogadását. A Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezeti változását
érintıen, a rendszerben elhelyezettek új ellátóhelyeinek meghatározása során érvényesíteni fogják a
hatóság által elvártakat.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Látkócki Bálint:
Örömmel fogadta, hogy az elnök úr visszavonta a múzeum átszervezésére vonatkozó elıterjesztést.
Kérdése: milyen események történtek másfél hét alatt, amik az elnök urat is meggyızték arról, hogy a
testület mai ülésén e napirendi pontot ne tárgyalják meg?
A jelentés tartalmazza, hogy az elıterjesztések elektronikus úton történı elérhetıségének feltételei –
kisebb zökkenık mellett – megvalósultak. Nem vitatja, hogy az írásos anyagok fenti módon történı
továbbítása az elmúlt évek gyakorlatához képest elınyösebb: gyorsabb és olcsóbb. Azonban úgy látja,
hogy közgyőlésen való használhatósága a mai napig nem biztosított. Kérdése: mikor lesznek olyan
feltételek, amikor a testület ülésén – az érdemi munka érdekében – a képviselık saját laptopjaikat
használhatják?
A lejárt határidejő határozatok végrehajtására vonatkozó fejezet egyik pontja arról szól, hogy a
Kenessey Albert Kórház-Rendelıintézet a rétsági ingatlanban lévı eszközei elszállításáról nem
gondoskodott, az ingatlannak az Ellátó Szervezet használatába történı adása a mai napig nem valósult
meg. Kérdése: ha a balassagyarmati kórház az elkövetkezendı hónapokban többszöri felszólításra sem
költözik ki, milyen intézkedéseket terveznek? Van-e szándék arra, hogy az intézmény – eszközeinek a
megyei önkormányzat ingatlanában történı tárolásáért – bérleti díjat fizessen? Mikor várható ennek
végleges rendezése, mert ennek hiánya hátráltatja az elidegenítés folyamatát?
Következı felvetése a Honvédelmi Minisztériumnak írt levéllel kapcsolatos. A tájékoztató szerint a
minisztérium – az érintett ingatlan térítésmentes önkormányzati átadással összefüggı vizsgálatok
lefolytatását követı érdemi válaszáig – a megyei önkormányzat türelmét kérte. Azóta két hónap telt el.
Kérdése: van-e ebben elırelépés?
Véleménye szerint az elıterjesztés határozati javaslatának 6. pontjában megfogalmazottak alapján a
Nógrád Megyei Történeti Múzeum és a hollókıi pályázat pillanatnyi felfüggesztése, várhatólag 2011.
júniusában – a Széchenyi Terv keretében – újabb pályázat benyújtása az egész „ügyet” hátráltatja.
Évrıl-évre e rendkívül fontos pályázatokkal összefüggésben olyan döntéseket hozott a közgyőlés,
amely fenntartotta fontosságukat, s eddig is jelentıs összeget fordítottak rá. Ezért furcsának és
elfogadhatatlannak tartja, hogy az említett határozati javaslati pont 6-6 millió Ft-ot irányoz elı – általa
teljesen ismeretlen társaság javára – újabb pályázat kidolgozására. Kérdése: a pályázatok beadására a
megvalósulás elıtt kívánják felhasználni a kibocsátott kötvényt?
Az elıterjesztés 9. oldalán olvasható a Budapesti Gazdasági Fıiskola finanszírozásával kapcsolatos
megfogalmazás. Pozitívan értékeli a fıiskola és a megyei közgyőlés kapcsolatát. Úgy gondolja, a
jövıben is mindent el kell követni annak érdekében, hogy ez tartósan mőködjön. Kérdése: van-e
információ arra vonatkozóan, hogy az egyetemekkel, fıiskolákkal mi a kormányzat szándéka?
Véleménye szerint a salgótarjáni fıiskola sorsa nem kizárólagosan kormányzati szándéktól függ. Az
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intézmény mőködésének feltételeit a megyének kell megteremtenie. Erre ösztönzi a megyei vezetést,
és erre kéri a közgyőlés tagjait is.
Becsó Zsolt:
A múzeumi átszervezésrıl szóló javaslat napirendrıl történı levételéhez kapcsolódóan elmondja:
számtalan megkeresés érkezett; maga az elıterjesztés – akár a szakma részérıl, akár a szakmán
kívülrıl – indulatokat gerjesztett. Örömmel venné, ha a finanszírozási kérdések is hasonló
szerepvállalásra ösztönöznék az érintetteket. Megítélése szerint rossz irányt vett a kérdés. A témát nem
azért tőzték napirendre, hogy a múzeumi átszervezés kérdésébıl „székhelyvitát” idézzenek elı, hanem
amiatt, hogy jelenleg nincs az egyes múzeumi szervezetek között eredményes együttmőködés. Úgy
gondolja, hogy e témát érdemes lesz ismételten napirendre tőzni, de néhány hatástanulmányt el kell
végeztetni annak érdekében, hogy a közgyőlés szakbizottságait a lehetı legpontosabban tájékoztassák
az egyes döntések várható következményeirıl. Racionális, gyakorlati megközelítést kell érvényesíteni,
de vannak olyan feltételek, amelyeknek meg kell felelni. Óvatosságból került megfogalmazásra az,
hogy legkésıbb a szeptemberi ülésre egy végleges javaslatot terjesszenek be. Úgy ítéli meg, hogy a
múzeumi szervezet jelenlegi mőködése nem hatékony, mindenképpen változtatásra van szükség.
Megalapozottnak tartja a személyi számítógép-használattal kapcsolatos felvetést. Az elképzelések
szerint az ülésterem elsı sorában szeretnék a feltételeket biztosítani ahhoz, hogy valamennyi képviselı
a testületi munka közben is használni tudja laptopját.
A rétsági ingatlanra vonatkozó felvetéssel összefüggésben elmondja, hogy a téma már régóta
napirenden van Rétság Város Önkormányzatával. Jelzi: a megyei önkormányzat továbbra is fenntartja
az ingatlan elidegenítésének kérdését. Képviselı úr bérleti díjra vonatkozó javaslatát jó elképzelésnek
tartja, melynek esetleges alkalmazása valószínősíthetıen arra fogja sarkallni a balassagyarmati
kórházat, hogy minél gyorsabban gondoskodjon az ott lévı eszközei elszállításáról.
A Honvédelmi Minisztériumhoz írt levéllel kapcsolatos felvetésre az alábbi választ adja: a volt
Hadkiegészítı Parancsnokság épületének tulajdonba adását nemcsak a megyei önkormányzat, hanem a
megyei jogú város is kezdeményezte. A mai napig nincs végleges minisztériumi álláspont, annak
kialakításáig az önkormányzat türelmét kérték.
Jelzi, hogy a kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó új eljárásrend a tervek szerint kedvezıbb
feltételrendszert fog teremteni. A kétfordulós pályázati rendszert egyfordulós szisztéma fogja
felváltani. Bízik benne, hogy június végére meglesznek azok a kiemelt projektek, amelyeket
nevesítésre a Regionális Fejlesztési Tanács elé szándékoznak beterjeszteni, és ezek között ott lesz
mind a Hollókı Ófalu teljes turisztikai megújítása, mind a földalatti, földfeletti bányamúzeum, illetve
a történeti múzeum átalakítása.
A fıiskola mőködésére vonatkozóan az egyeztetı bizottsági ülésen a megyei jogú város és a megyei
önkormányzat között született megállapodást érvényesíteni szeretnék az intézmény irányába. A
testület korábbi – a fıiskola mőködésének támogatására vonatkozó – döntését jónak tartja annak
érdekében, hogy a megyében a nappali tagozatos felsıoktatás ne szőnjön meg.
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 11
igen, 3 nem szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
17/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
2. A testület a közgyőlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az
1-13. sz. mellékletek szerint elfogadja.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja Baglyasalja Barátainak Köre egyesület
alelnöke, valamint a „Baglyaskı” Idısek Otthona igazgatójának kezdeményezését az intézmény
székhelyén kialakítandó „BAGLYASKİ GALÉRIA” megvalósításában.
A testület felhatalmazza elnökét, hogy a „BAGLYASKİ GALÉRIA” elnevezéső kiállítóhely
megvalósításának támogatásáról az érintetteket tájékoztassa.
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Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke
4. a) A közgyőlés a 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. §ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévı elnöki keret terhére:
− a „Litkei Szent Kereszt” Alapítvány (Litke) részére: Egyházi mőemléképületek felújításának
30.000 Ft-os
− a Mátraszılıs Községért Közalapítvány (Mátraszılıs) részére: Gyöngyvirág Nyugdíjas
Klub 2011. évi programok megvalósításának 30.000 Ft-os
− a Fészekmeleg Alapítvány (Pásztó) részére: Természetjáró Diákok Regionális Találkozó
megrendezésének 30.000 Ft-os
− a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: XIII. Ceredi Ifjúsági
Mővészeti Alkotótábor megrendezésének 30.000 Ft-os
támogatásáról dönt.
b) A közgyőlés a 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. §ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/2. sorában lévı „A megye társadalmi életéhez
kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére:
− a Salgótarjáni Néptáncmővészetért Közalapítvány (Salgótarján) részére: 2011. évi
programok megvalósításának 200.000 Ft-os
− a Promertium Alapítvány (Salgótarján) részére: Rock és Ifjúsági Tehetségkutató Fesztivál
megrendezésének 75.000 Ft-os
támogatásáról dönt.
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdések elıkészítésére és aláírására.
5. A közgyőlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a rendırség eddig végzett munkájának
elismeréseként a közgyőlés elnöke a Rendırség Napja alkalmából a Nógrád Megyei Rendırfıkapitányság, valamint a hat városi rendırkapitányság 4 hivatásos rendırét és 3 közalkalmazottját
nettó 30 E Ft/fı elismerésben részesítette.
A kiadás forrása a 2011. évi költségvetésrıl szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/b. sz.
melléklet 9. sorában (Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése) megtervezett elıirányzat.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
6. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a kiemelt turisztikai attrakciók
fejlesztését szolgáló pályázatokról szóló tájékoztatót. Felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a
projekteknek az Új Széchenyi Terv keretében megjelenı pályázati kiírásnak megfelelı
továbbfejlesztésérıl.
− A hollókıi projekt megvalósíthatósági tanulmányát rendelje meg a Mátra Trend Bttıl, egyidejőleg kezdeményezze a települési önkormányzat projekt-arányos
költségviselését tartalmazó együttmőködési megállapodás létrehozását.
−

Adjon felhatalmazást a Múzeumi Szervezet Igazgatójának a múzeumi attrakciófejlesztést tartalmazó megvalósíthatósági tanulmánynak az INNO-NIVO Kft-tıl
történı megrendeléséhez.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke
b) A közgyőlés a dokumentációk elkészítésének fedezetét a 2008 évben kibocsátott kötvény
terhére legfeljebb 6-6 M Ft + ÁFA erejéig biztosítja. Utasítja elnökét a költségvetés módosítása
során az elıirányzat rendezésére.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke
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7. A közgyőlés indokoltnak tartja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezését. Felkéri
elnökét, hogy készíttesse el az egyes alternatívák hatásvizsgálatát, költségvonzatának elemzését,
és ezek alapján, valamint a szakfórumokon, szakbizottságokon történı megvitatás után legkésıbb
a 2011. szeptemberi közgyőlés elé terjessze be az átszervezési javaslatot.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.2. Javaslat megyei-, valamint munkaügyi bírósági ülnökök választására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Köszönti dr. Kovács István kollégiumvezetıt, aki a megyei bíróság elnökének képviseletében vesz
részt a testület ülésén.
Bejelenti, hogy az érintettek hozzájárultak a napirendi pont nyílt ülésen történı tárgyalásához.
Az ülés elıtt került kiosztásra a pontosított, kiegészített határozati javaslat.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
Jelzi: az ülés elıtt kiosztott határozati javaslatban szereplı személyi javaslatokat egyenként fogja
szavazásra bocsátani.
A szavazásokat követıen megállapítja, hogy a közgyőlés Ambrózi Erzsébetet 12 igen szavazattal, 2
tartózkodással, Balga Istvánnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Barinyák Károlyt 11 igen
szavazattal, 3 tartózkodással, Dudásné Rózenberg Arankát 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással,
Farkas Istvánnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Giebiszer Gábornét 12 igen szavazattal, 2
tartózkodással, Halász-Szabó Ferencet 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Horthy Istvánt 11
igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, Horvátth Dánielt 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással,
Karácsonyi Györgynét 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, Lazsán Zsoltot 11 igen, 2
nem szavazattal, 1 tartózkodással, Mravik Valériát 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással,
Rácz Albinnét 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, Rigó Jánosnét 11 igen, 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodással, Szlezákné Papp Juditot 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással,
Varga András Lászlónét 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a Nógrád Megyei Bíróság
ülnökévé; dr. Balázs Jánosnét 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Koplányi Mihályt 11 igen
szavazattal, 3 tartózkodással, Nemszilaj Katalint 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Tóthné
Varga Margitot 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Varga Ágnest 12 igen szavazattal, 2
tartózkodással a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökévé; Ádám Sándornét 11 igen
szavazattal, 3 tartózkodással, Banos Évát 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Berei Nagy
Gábor Istvánnét 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, Czinege Istvánnét 12 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, dr. Imre Sándornét 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Jusztin
Istvánnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Képes Ferenc Károlyt 11 igen, 1 nem szavazattal,
2 tartózkodással, Keresztes Imrénét 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Kis Gábornét 12 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, Kis Jánosnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Konopás
Istvánnét 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Majoros Sándort 11 igen szavazattal, 3
tartózkodással, Máté Imrénét 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Nagy Józsefnét 11 igen
szavazattal, 3 tartózkodással, Németh Bélát 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, Orbán
György Jánosnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Ondrék Alfrédot 12 igen szavazattal, 2
tartózkodással, Sándor Józsefet 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Sirkó Lászlónét 11 igen
szavazattal, 3 tartózkodással, Szabó Jánosnét 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással, Szabó
Józsefnét 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, Szabó Lászlónét 11 igen, 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodással, Szabó Tibornét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Tóth Károlyt
11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, Velki Istvánnét 11 igen, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodással a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság ülnökévé választotta.
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Ezt követıen szavazásra bocsátja a megyei-, valamint munkaügyi bírósági ülnökök választására
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
18/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.
évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10. § (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Nógrád Megyei
Bíróságra és a Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságra ülnökként az alábbi személyeket választja meg:
1.1. A Nógrád Megyei Bíróság ülnökei:
1. Ambrózi Erzsébet
2. Balga Istvánné (Meló Éva Györgyi)
3. Barinyák Károly
4. Dudásné Rózenberg Aranka
5. Farkas Istvánné (Tóth Éva)
6. Giebiszer Gáborné (Kis Anna)
7. Halász-Szabó Ferenc
8. Horthy István
9. Horvátth Dániel
10. Karácsonyi Györgyné
(Vörös Katalin Julianna)
11. Lazsán Zsolt
12. Mravik Valéria
13. Rácz Albinné (Kökény Ilona)
14. Rigó Jánosné (Mester Márta)
15. Szlezákné Papp Judit
16. Varga András Lászlóné
(Sztancsik Katalin)

Herencsény, Lisznyai út 15.
Hugyag, Felszabadulás út 29.
Szécsény, Kassai út 56.
Patvarc, Mikes Kelemen u. 23.
Salgótarján, Beszterce tér 3.
Magyarnándor, Ifjúság út 2.
Balassagyarmat, Baross Gábor u. 44.
Balassagyarmat, Szontágh Pál u. 6/b.
Nógrád, Árpád u. 10.
Cserhátsurány, Petıfi u. 14.
Balassagyarmat, Liszt F. u. 35.
Balassagyarmat, Madách liget 11.
Nógrádmegyer, Zrínyi út 11.
Ludányhalászi, Szent István u. 23.
Balassagyarmat, Jókai út 1/a.
Szécsény, Kossuth u. 16/A.

1.2. A Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökei:
1. Dr. Balázs Jánosné
(Lisovszky Ágnes)
2. Koplányi Mihály
3. Nemszilaj Katalin
4. Tóthné Varga Margit
5. Varga Ágnes

Balassagyarmat, Nádor u. 10.
Balassagyarmat, Rákóczi út 44. ½.
Balassagyarmat, Rákóczi út 91.
Ipolyvece, Rákóczi út 20.
Balassagyarmat, Áchim u. 2-4.

1.3. A Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság ülnökei:
1. Ádám Sándorné (Markó Ilona)
2. Banos Éva
3. Berei Nagy Gábor Istvánné
(Balázs Erzsébet)
4. Czinege Istvánné (Sándor Mónika)
5. Dr. Imre Sándorné (Bacsa Márta)
6. Jusztin Istvánné (Farkas Melinda)
7. Képes Ferenc Károly
8. Keresztes Imréné
(Vámos Katalin Éva)
9. Kis Gáborné
(Orosz Erzsébet)

Pásztó, Munkácsy Mihály út 24.
Etes, Jókai u. 3.
Somoskıújfalu, Köztársaság u. 24.
Vizslás, József Attila út 3.
Karancskeszi, Kossuth u. 20.
Pásztó, Nyikom u. 7.
Szécsény, Mártírok út 1.
Szécsényfelfalu, Kossuth u. 57.
Mátramindszent, Szuhai út 5.
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10. Kis Jánosné (Bugyi Margit)
11. Konopás Istvánné (Dénes Mária)
12. Majoros Sándor
13. Máté Imréné (Gazsi Veronika)
14. Nagy Józsefné (Kakuk Éva)
15. Németh Béla
16. Orbán György Jánosné
(Unger Judit)
17. Ondrék Alfréd
18. Sándor József
19. Sirkó Lászlóné (Koronczi Anna)
20. Szabó Jánosné
(Jászberényi Zsuzsanna)
21. Szabó Józsefné (Vass Gizella)
22. Szabó Lászlóné (Antóni Mariann)
23. Szabó Tiborné (Varga Teréz)
24. Tóth Károly
25. Velki Istvánné (Bakos Margit)

Dejtár, Arany János u. 2.
Patak, Hunyadi út 9.
Salgótarján, Medves krt. 31/g.
Romhány, Aradi u. 1.
Szécsény, Rákóczi út 11.
Bátonyterenye, Csokonai út 1.
Salgótarján, Rákóczi út 23. III/1.
Salgótarján, Irinyi János út 20.
Szügy, Gazdasági út 3.
Etes, Arany János út 16.
Salgótarján, Görbe u. 31.
Mátranovák, Dózsa György út 189.
Hollókı, Szállások út 1.
Szécsény, İsz u. 7.
Nézsa, Árpád út 8.
Bánk, Juhász Gy. u. 58.

2. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket, a megválasztásra nem került jelölteket, valamint a
jelölı természetes- és jogi személyeket a közgyőlés döntésérıl értesítse.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
3. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó
nyilatkozataikat a Nógrád Megyei Bíróság elnökének küldje meg.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
-.3. Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat egyes
pontjaival kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában
mőködı intézmények alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetbe
foglalására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
A pontosított, kiegészített javaslat az elnöki jelentéssel egyidejőleg került megküldésre. Az érintett
bizottságok az elıterjesztést megvitatták. A hivatal részérıl egy nagyon alapos, minden kérdésre
kiterjedı, pontos és jövıbe mutató javaslat került összeállításra. Kéri az elıterjesztés támogatását.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Borenszki Ervin:
Megítélése szerint a megyében a fejlesztések területén a vállalkozói szféra aránya jelenthet
hiányosságokat, az önkormányzati- és a civil szféra arányaiban megállja a helyét. Kéri, a megyei
önkormányzat ne vállalja „túl” magát, hiszen hitelképességeinek korlátai vannak, melyen túlmenni
nem igazán szerencsés.
Jelzi, hogy az elıterjesztést az MSZP frakció nem tudja elfogadni, mivel nem támogatták sem a
költségvetési koncepciót, sem a végleges költségvetést. Azonban azt az irányt, amely a megyei
önkormányzat költségvetési hiánya csökkentésére vonatkozik, elfogadhatónak tartják. Szintén pozitív
dolog, hogy az apparátus mindenre kiterjedıen, alaposan végigvitte a februári döntés végrehajtását és
egy korrekt, szakmailag támogatható elıterjesztés került a testület elé.
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Úgy érzi, a választásokat követıen nyilvánvalóvá vált, mely szerint a Fidesz elsı kormányzati évének
az önkormányzatok a vesztesei, és nem látszanak azok a jelek sem, hogy ez a jövıben változást
eredményezzen.
Becsó Zsolt:
Szól a regionális operatív programon belül kialakult aránytalanságról és konkrét példán keresztül
mutatja be az érdekérvényesítés elmúlt négyéves eredményét. Említést tesz a maconkai víztározó II.
ütemének 450 millió Ft-os fejlesztésérıl, a belterületi vízrendezés problémáinak megoldásáról.
Reményei szerint – településrekonstrukciókhoz kapcsolódóan – lesznek olyan fejlesztések, amelyek
késı nyáron, illetve kora ısszel, jelentısebb beruházások esetében pedig – mint például záportározók
megépítése – 2012-tıl el fognak kezdıdni. Bízik abban, hogy az útépítések, -felújítások
vonatkozásában Nyugat-, illetve Dél-Nógrád is napirendre fog kerülni.
További kérdés, észrevétel nincs.
Jelzi, hogy az elıterjesztés 11 határozati javaslatot és 2 rendelet-tervezetet tartalmaz, melyeket
külön-külön fog szavazásra bocsátani.
Szavazásra bocsátja az I. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 9 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
19/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A közgyőlés az 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat (a továbbiakban: határozat) 5.d) pontja a következık
szerint módosul:
„5.d) A közgyőlés – tekintettel a mőködési hiány mértékére, valamint a könyvvizsgálói jelentés
tartalmára – dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig
történı felfüggesztésérıl:
3/a.sz.melléklet
Intézményi finanszírozás mőködési
Reménysugár Otthon Balassagyarmat
1.000 E Ft
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
7.000 E Ft
Gyermekotthon Pásztó
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat
1.000 E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
15.360 E Ft
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
1.000 E Ft
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény
3.000 E Ft
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
1.000 E Ft
Pásztó
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
7.000 E Ft
Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolg.Int. Salgótarján
1.000 E Ft
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
2.000 E Ft
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
1.000 E Ft
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján
Palócföld
300 E Ft
Közmővelıdési feladatok
500 E Ft
Ellátó Szervezet Salgótarján
14.000 E Ft
Részösszesen: 55.160 E Ft
3/b.sz.melléklet
Igazgatási kiadások
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
12.000 E Ft
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala

28.000 E Ft
Részösszesen: 40.000 E Ft

4.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. évi tervezett kiadásai
II./A.1. Int.átszerv., létszámcsökkentésbıl, KJT., KTV.-bıl ág.jogsz.-ból
38.221 E Ft
eredı kiadások fedezetére
II/A.3. Teljesítmény motivációs keret
75.000 E Ft
II/A.6. Érettségi és szakmai vizsga díjak
II/A.9. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés
4.300 E Ft
II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása
5.098 E Ft
III.3. Társasági, jogi képviseleti díjak
2.000 E Ft
V. 1. Befektetés-ösztönzési rendszer mőködtetése
500 E Ft
VIII. 8. BGF Pénzügyi – és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám.
21.466 E Ft
IX.4. Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikus
3.000 E Ft
Tábor, Megye Nap)
X.3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezete
10.000 E Ft
Részösszesen: 159.585 E Ft
Mindösszesen: 254.745 E Ft
Utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére. Indokolt esetben tegyenek
javaslatot az érintett felfüggesztések visszavonására. Szükség szerint, de legkésıbb az elsı félévi
beszámoló tárgyalásával egyidejőleg indítványozzák a jelen határozati pont felülvizsgálatát,
módosítását.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs:
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı”
2. A határozat 11.c) pontja a következık szerint változik:
„11.c) A közgyőlés dönt a Szent Lázár Megyei Kórház élelmezési tevékenységének Nógrád Megye
Önkormányzata Ellátó Szervezete keretébe 2011. július 1-jével történı bevonásáról.
Utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház fıigazgató fıorvosát az élelmezési tevékenység ellátását
végzı szolgáltatóval kötött hatályos szerzıdés jogszerő felmondásának elıkészítésére,
végrehajtására.
Utasítja a közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt a szükséges alapító okirat módosításának, a
feladat változással összefüggı intézkedéseknek az áprilisi közgyőlésre történı elıkészítésére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
az érintett intézmények vezetıje”
3. A határozat 31. pontja a következık szerint változik:
„31. A közgyőlés a költségvetés rendkívül nehéz helyzete miatt dönt arról, hogy a Nógrád Megye
Önkormányzata által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíj rendszerhez szükséges fedezetet a
2011/2012. tanévtıl nem tudja biztosítani. Utasítja elnökét, hogy a 25/2007. (VI.29.) Kgy. rendelet
szükséges módosítását a közgyőlés májusi ülésére terjessze elı.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke”
4. A közgyőlés az 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat 11.c) pontjához kapcsolódó élelmezési tevékenység
átvétele érdekében az alábbiakról dönt:
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a) Az élelmezési tevékenység átvételével kapcsolatban Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó
Szervezete létszámkeretét a feladat munkaerı igényére tekintettel legfeljebb 25 fıvel növeli.
A közgyőlés utasítja elnökét, hogy az intézményi létszámkeret változását a 3/2011. (II. 23.)
önkormányzati rendelet soron következı módosítása alkalmával terjessze be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
b) A közgyőlés utasítja az érintett intézmények vezetıit, hogy a július 1-jei idıpont figyelembe
vételével a feladat átadás – átvételével kapcsolatos átadó – átvevı leltározást bonyolítsák le,
az összefüggı jegyzıkönyvet készítsék elı, az élelmezési tevékenység ellátásával kapcsolatos
szerzıdéseket kössék meg.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: az érintett intézmények igazgatói
c) Az Ellátó Szervezet részérıl az élelmezési tevékenység irányadó rezsi kulcs 70 %, melynek
mértéke az önkormányzati szintő kiadások csökkentése érdekében 2011. december 31-ig
kerüljön felülvizsgálatra.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke,
az érintett intézmények igazgatója
5. A közgyőlés a 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat 1 pontjában található táblázat 6. pontját a
következık szerint módosítja:
„ Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

550”

Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a II. sz., a karbantartási tevékenység részbeni központosítására vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 9 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és
a következı határozatot hozta:
20/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megvizsgálta az intézményekben a karbantartói
álláshelyeken foglalkoztatottak munkakörét. Megállapítja, hogy döntı részben osztott
munkakört töltenek be, az intézményi folyamatos jelenlét a biztonságos mőködés érdekében
elengedhetetlen. Jelentısebb karbantartói álláshellyel a Szent Lázár Megyei Kórház, az
Ezüstfenyı Idısek Otthona, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (a továbbiakban: Ellátó Szervezet)
rendelkezik.

2.

A testület felkéri a Szent Lázár Megyei Kórház, az Ezüstfenyı Idısek Otthona, a Borbély Lajos
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a
karbantartók szükség szerinti közös munkavégzéseihez járuljanak hozzá. A közös munkavégzés
elsısorban a megyei fenntartású intézmények tervszerő megelızı karbantartására terjedjen ki.

3.

A közgyőlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a 2. pontban nevesített intézmények
karbantartói közös munkavégzésének részletszabályait dolgozza ki, egyeztesse le, a
részletszabályokat tartalmazó Együttmőködési Megállapodást készítse elı. A közgyőlés felkéri
az érintett intézmények vezetıit az Együttmőködési Megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: az érintett intézmények igazgatói
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4.

A közgyőlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy az éves költségvetési beszámoló
szöveges értékelése során adjanak számot a karbantartói tevékenység koncentrálásának
tapasztalatairól.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: az érintett intézmények igazgatói

Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a III. sz., Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában mőködı egyes
intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésére vonatkozó határozati javaslatot,
melyet a közgyőlés 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következı
határozatot hozta:
21/2011. (IV. 28.) Kgy.
1.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt arról, hogy 2011. július 1-jétıl
a.) gazdálkodási jogkör alapján önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem
rendelkezı költségvetési szervként sorolja be:
− a „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján,
− a Reménysugár Otthon, Balassagyarmat,
− a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı,
− a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel,
− a Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye,
− a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, Szécsény,
− a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,
Pásztó,
− a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet,
Salgótarján,
− a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján,
− a Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján,
− a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, Salgótarján
intézményeket. A gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátására 2011. július 1-jétıl a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
Hivatalát jelöli ki.
b.) a gazdasági szervezeteket megszünteti:
− az Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye,
− az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi,
− a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon, Pásztó,
− a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat,
− a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján,
− a Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
intézményeknél. A gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátására 2011. július 1-jétıl a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
Hivatalát jelöli ki.
c.) A gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szerv és a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala között a munkamegosztás rendjére vonatkozó
megállapodás-tervezetét jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. A közgyőlés
utasítja elnökét, hogy a megállapodás-tervezetet az intézmények vezetıivel egyeztesse le, a
végleges formában a májusi közgyőlésre terjessze be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
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2. A közgyőlés a gazdálkodási tevékenység átszervezése okán 2011. július 1- tıl az intézmények
alábbi létszámkeret változását határozza el:
a)
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
ebbıl áthelyezés a Hivatalba

133 fı
6 fı
3 fı

b)
„Baglyaskı” Idısek Otthona
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
ebbıl a 2011. évi eredeti költségvetésben már végrehajtott csökkentés

87 fı
3 fı
2 fı

c)
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
ebbıl áthelyezés a Hivatalba

130 fı
4,75 fı
3 fı

d)
Reménysugár Otthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:

80 fı
1 fı

e)
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
80 fı
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
1 fı
f)
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:

50 fı
1 fı

g)
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
116 fı
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
3 fı
h)
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:

70 fı
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Költségvetési létszámkeret csökkentés:
ebbıl áthelyezés a Hivatalba

3 fı
1 fı

i)
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
ebbıl áthelyezés a Hivatalba

173 fı
11 fı
5 fı

j)
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:

51 fı
1 fı

k)
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
61 fı
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
1 fı
ebbıl áthelyezés a Hivatalba
1 fı
l)
Megyei Gyermekvédelmi Központ
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
ebbıl áthelyezés a Hivatalba
áthelyezés a Múzeumi Szervezethez
korábbi évek létszámcsökkentése (jelenleg tartós távolléten)

121 fı
11 fı
4 fı
1 fı
1 fı

m)
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti módosított
elıirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:

102 fı
3 fı

3. A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a 2. pontban részletezett
létszámváltozások alapján a szükséges további egyeztetéseket folytassák le, a 3/2011. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosítását az elnök a közgyőlés májusi ülésére terjessze elı.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
4. A közgyőlés utasítja az érintett intézmények vezetıit, hogy a gazdálkodási feladatok ellátásában
bekövetkezı változások alapján a szervezeti és mőködési, valamint egyéb érintett szabályzataik
módosításáról gondoskodjanak.
Határidı: SzMSz módosítására: a júniusi bizottsági ülés, egyéb szabályzatok vonatkozásában
június 30.
Felelıs: érintett intézmények vezetıi
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5. A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a közgyőlés és szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet, valamint egyéb érintett
szabályzatok indokolt módosításáról gondoskodjanak.
Határidı: az SZMSZ módosítására 2011. június 30., egyéb szabályzatok vonatkozásában
szeptember 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
6. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005.
(IV. 29.) Kgy. rendeletet módosítását szükség szerint terjessze be.
Határidı: 2011. szeptemberi közgyőlés
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
7. A közgyőlés a gazdasági terület integrált szoftverének, valamint a szükséges számítástechnikai
eszközöknek a fedezetét a 2008-ban kibocsátott kötvénybıl kívánja biztosítani. A testület utasítja
elnökét a pénzeszköz lehívás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
8. A közgyőlés utasítja az intézmények igazgatóit, hogy a Hivatalban kialakítandó intézményi
gazdálkodási egység megfelelı munkakörülményei biztosításához szükséges informatikai,
valamint bútorzati eszközt szükség szerint adják át a Hivatal részére. Ennek koordinálásra a
testület felkéri a fıjegyzıt.
Határidı: a fıjegyzı utasítása szerint
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
az érintett intézmények vezetıi
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a IV. sz., a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon átszervezésével kapcsolatos további feladatokra vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott,
és a következı határozatot hozta:
22/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja a Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (a továbbiakban: EGYMI)
igazgatóját, hogy
a) a Balassagyarmat, Patvarci út 2. szám alatti iskolai telephely megszüntetésével
összefüggı, a 6/2011. (II.17.) Kgy. határozatban elrendelt létszámcsökkentés
érdekében szükséges munkáltatói intézkedéseket azonnal kezdje meg, figyelembe
véve a feladatellátás folyamatosságának biztosítását, tegye meg az átszervezésbıl
adódó, egyéb szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Koós Istvánné, igazgató
b) a 2011. július 1-jén hatályba lépı alapító okirat alapján módosított pedagógiai
programot, intézményi Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, valamint a Házirendet
terjessze be jóváhagyásra a Humánszolgáltatási Bizottság júniusi ülésére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Koós Istvánné, igazgató
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2. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4)
bekezdés e) pontja szerinti kötelezettségének eleget téve – tájékoztassa a Nógrád Megyei Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságot az EGYMI átszervezésérıl, és küldje
meg a bizottságnak a módosított alapító okiratot.
Határidı: 2011. május 10.
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja az V. sz., a Reménysugár Otthont érintı intézkedésekre vonatkozó határozati
javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
23/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy
a TIOP 3.4.1. kódú, „Bentlakásos intézmények korszerősítése, kiváltása” tárgyú uniós pályázat
kiírását követıen, a pályázati kritériumok ismeretében készítsék elı a Reménysugár Otthon
kiváltását, korszerősítését célzó projekt- és költségtervet, melyrıl szükség szerint adjanak
tájékoztatást.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs:
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
2. A testület felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy – amennyiben az önkormányzatnak a
Reménysugár Otthon korszerősítését, kiváltását célzó pályázatokon való részvétele nem lesz
eredményes, akkor – a hatályos szakmai jogszabályok rendelkezéseit szem elıtt tartva készítsék
elı javaslatukat a Reménysugár Otthonban ellátottaknak a társintézményekben történı lehetıségek
szerinti elhelyezésére.
Határidı: szöveg szerint
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Felelıs:
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
3. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy az intézményvezetı által javasolt létszámváltozások alapján a
szükséges további egyeztetéseket folytassák le, a 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítását az elnök a közgyőlés májusi ülésére terjessze elı.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a VI. sz., a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény egyes
kihelyezett osztályaival kapcsolatos döntésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a
közgyőlés 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
24/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése tudomásul veszi, hogy a Nógrádsáp Község
Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata között létrejött, az alapfokú mővészetoktatási
feladatok ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás 2011. augusztus 31-ére felmondásra
került, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Nógrádsápi kihelyezett
osztálya 2011. szeptember 1-jei hatállyal megszőnik, az Intézmény alapító okiratából törlésre
kerül. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy tegyen meg minden olyan jogszerő lépést, amely
Nógrádsáp Község Önkormányzata tartozásainak rendezését szolgálja.
Határidı: 2011. május 31., illetve folyamatos
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
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2. A közgyőlés elfogadja a Magyarnándor Község Önkormányzatával 2007. november 7-én aláírt, az
alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátásával kapcsolatos, a határozat mellékletét képezı
Együttmőködési Megállapodás I. számú módosítását és felhatalmazza elnökét és a megyei
fıjegyzıt a megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. május 6.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
3. A közgyőlés tudomásul veszi Patak Község Önkormányzat Képviselı-testületének döntését, mely
szerint az alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátására 2007-ben kötött együttmőködési
megállapodást felmondja és kéri a kihelyezett osztály megszüntetését. A felmondás következtében
a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Pataki kihelyezett osztálya 2011.
szeptember 1-jei hatállyal megszőnik, az Intézmény alapító okiratából törlésre kerül. A Közgyőlés
felkéri elnökét a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2011. május 31., illetve folyamatos
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
4. A közgyőlés tudomásul veszi Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselı-testületének
döntését, mely szerint nem tudja az alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátásárát támogatni, a
2007-ben kötött együttmőködési megállapodást felmondja. A felmondás következtében a
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Drégelypalánki kihelyezett osztálya
2011. szeptember 1-jei hatállyal megszőnik, az Intézmény alapító okiratából törlésre kerül. A
Közgyőlés felkéri elnökét a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidı: 2011. május 31., illetve folyamatos
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
5. A közgyőlés a nógrádsápi, a magyarnándori, a pataki és a drégelypalánki kihelyezett osztályokban
alapfokú mővészetoktatásban részt vett tanulók számára a 2011/2012-es tanévtıl kezdve
tanulmányaik folytatását a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
balassagyarmati székhelyén biztosítja. A közgyőlés utasítja az Intézmény igazgatóját,
gondoskodjon arról, hogy a jelentkezı tanulók a székhelyen folytathassák megkezdett
tanulmányaikat.
Határidı: 2011. szeptember 1.
Felelıs: Ember Csaba, igazgató
6. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a szécsényi alapfokú
mővészetoktatási feladatok ellátásával kapcsolatban folytassanak tárgyalásokat Szécsény Város
Önkormányzatával úgy, hogy a feladatellátás feltételeinek javítását célzó megállapodás kerüljön
megkötésre.
A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a megállapodás tervezetét legkésıbb a 2011. júniusi ülésre
elfogadásra nyújtsa be.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Becsó Zsolt:
Jelzi, hogy a VII. sz., a Váci Mihály Gimnáziumot érintı átszervezés döntést nem igényel. Az elnöki
jelentéssel párhuzamosan kiküldött anyagban jelezte, hogy Bátonyterenye Város polgármestere április
14-én kelt levelében indítványozta, hogy folytassanak további egyeztetéseket. Azt követıen a
képviselı-testület április 27-ei ülésén hozhat döntést a tulajdoni kérdésekrıl. Bátonyterenye Város
Önkormányzata Képviselı-testülete 51/2011. (IV. 27.) Öh. számú határozatával döntött a megyei
önkormányzat használatában lévı ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérıl. A képviselı-testület
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a megyei önkormányzat javaslatától eltérı döntést hozott, ezáltal az elképzelések megvalósítására nem
lát lehetıséget.
A végrehajtási határozat 25. pontja alapján megvizsgálták, hogy a Váci Mihály Gimnázium
feladatainak ellátása hogyan lett volna biztosítható a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola és
Kollégium épületében. Mivel ez jelentıs többletkiadással járt volna, ezért 2011. évben a Váci Mihály
Gimnázium átköltöztetésére nem lát lehetıséget. Ez alapján a tárgyban határozati javaslat nem kerül
beterjesztésre.
Szavazásra bocsátja a VIII. sz., a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel kötött feladatellátási
szerzıdés módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen, 1 nem
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
25/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád
Megyei Sportági Szakszövetség között a feladatellátás tárgyában 2010. február 12-én létrejött
szerzıdést a melléklet szerinti módosítással jóváhagyja. A testület felhatalmazza elnökét a
szerzıdés módosítás aláírására.
Határidı: 2011. május 10.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
2. A testület utasítja elnökét, hogy a 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet soron következı
módosítása alkalmával a hiány terhére a Szakszövetség támogatási elıirányzatát (4. sz. melléklet
II/A. 10. sor) 6 M Ft-ra történı megemelésével terjessze be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a IX. sz., a Szent Lázár Megyei Kórház ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú
pályázaton való részvételre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 10 igen, 1 nem
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
26/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és támogatja a Szent Lázár Megyei
Kórháznak az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” címő
pályázaton (a továbbiakban: pályázat), és az ehhez kapcsolódóan létrejött konzorciumban való
részvételét.
2. A közgyőlés jóváhagyólag tudomásul veszi elnökének a pályázat elıkészítéséhez kapcsolódó
eddigi intézkedéseit.
3. A testület pályázati projekthez szükséges önrészt – maximum 17,5 millió Ft erejéig – a
kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló forrásból biztosítja. Utasítja elnökét, hogy a 3/2011.
(II.23.) önkormányzati rendelet soron következı módosítása alkalmával az önrész elıirányzatának
a fejlesztési tartalék keret terhére történı elkülönítését terjessze be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
4. A közgyőlés – a pályázati kiírásban megjelölt határidık figyelembevételével – felhatalmazza a
kórház fıigazgatóját a pályázat elıkészítéséhez és a benyújtáshoz szükséges intézkedések
megtételére, továbbá felhatalmazza elnökét a pályázat tulajdonosi/fenntartói támogatását és egyéb
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kötelezettség-vállalását igazoló nyilatkozatok aláírására. A testület felkéri az érintetteket, hogy az
intézkedéseikrıl a soron következı közgyőlés alkalmával számoljanak be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató
5. A testület utasítja elnökét, hogy a döntésrıl a Szent Lázár Megyei Kórház fıigazgatóját
tájékoztassa.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a X. sz., Balassagyarmat Város Önkormányzatával feladat átadás-átvétel
tárgyában végzendı egyeztetésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen, 2
nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
27/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy kezdjék meg az érdemi tárgyalásokat
Balassagyarmat Város Önkormányzatával a balassagyarmati Madách Imre Kollégium; a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola által ellátott feladatok átvételérıl. A tárgyalások során elsısorban a megyei
önkormányzat, valamint az átadásra kerülı feladatokat ellátó intézményekben tanulók érdekeit kell
képviseljék úgy, hogy az önkormányzat és az intézmények mőködıképessége fenntarthatóságának
szükséges alárendelni minden más érdeket.
A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a megállapodások tervezetét legkésıbb a 2011. júniusi ülésre
elfogadásra nyújtsa be.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a XI. sz., a Megyei Gyermekvédelmi Központ strukturális átalakításához
kapcsolódó feladatokra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 igen, 2 nem
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
28/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ
igazgatóját, hogy az intézmény alapító okiratának módosításával összhangban készítse el az
érintett egységek szakmai programjait, vagy szükség szerinti módosítását, továbbá az intézmény
szervezeti és mőködési szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatát és jóváhagyásra
terjessze be a Humánszolgáltatási Bizottság 2011. májusi ülésére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Fülöpné Gálik Erika igazgató
2. A testület utasítja elnökét, hogy – az alapító okirattal összhangban – járjon el a Megyei
Gyermekvédelmi Központ érintett szakmai-egységei mőködési engedélyeinek módosítása
érdekében.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
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Becsó Zsolt:
Ezt követıen szavazásra bocsátja az I. sz., a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a testület 11 igen,
2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és rendeletét megalkotta:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
9/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendelete
a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának
módosításáról
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a II. sz., a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a testület 9
igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és rendeletét megalkotta:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
10/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendelete
a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalásáról
(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.4. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
(Nagy-Majdon József távozik az ülésrıl, így a testület jelenlévı tagjainak száma 13 fı.)
Jelzi, hogy az elıterjesztés egy rendelet-tervezetet és két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket
külön-külön bocsát szavazásra.
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 8 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással
elfogadott, és rendeletét megalkotta:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
11/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
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Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja az I. sz., az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a
testület 11 igen, 2 nem szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
29/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl
szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot
teszi:
a) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 1 873 772 ezer forint összegő mőködési
célú hiánnyal fogadta el.
b) Az önkormányzat kötelezettségvállalása a 2010. és 2011. évben nem haladja meg a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felsı határát.
c) Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályai szerint
könyvvizsgálatra kötelezett.
d) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
3. A közgyőlés utasítja elnökét a pályázat határidıben történı benyújtására, valamint kötelezı
mellékletként a 2. pontban foglalt nyilatkozat csatolására.
Határidı: 2011. április 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Ezt követıen szavazásra bocsátja a II. sz., Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú,
adósságot keletkeztetı kötelezettségvállalásokból adódó tıke- és kamatfizetési kötelezettség
feltételeinek biztosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal
elfogadott, és a következı határozatot hozta:
30/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú,
adósságot keletkeztetı kötelezettségvállalásokból adódó tıke- és kamatfizetési kötelezettség
feltételeinek biztosítására az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében kizárólag a folyamatosan
végrehajtott és folyamatban lévı racionalizálási intézkedések hatásaként jelentkezı
költségmegtakarítás beszámításával nem lát lehetıséget. Szükségesnek tartja, hogy a kötelezettségek
teljesítéséhez központi kiegészítı forrásokat igényeljen, a kötelezı feladatellátáshoz már nem
szükséges ingatlanértékesítésekbıl bevételeket realizáljon.
Hosszú távú megoldást a jogszabályok megfelelı változásában, a megyei önkormányzat
feladatellátásával összhangban lévı finanszírozás biztosításában látja.
A kötvénykibocsátásból, hitelfelvételbıl eredı visszafizetési kötelezettségek elsıdlegességét – a
megkötött szerzıdések alapján – az éves költségvetésekben alapelvként kezeli.
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Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, adósságot keletkeztetı kötelezettségvállalásokból
adódó tıke- és kamatfizetési kötelezettség évenkénti várható alakulásáról a mellékelt táblázat ad
tájékoztatást.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr.Barta László megyei fıjegyzı
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.5. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Bátonyterenye Város Képviselı-testülete a 3. sz. napirendi pontnál ismertetett, a megyei
önkormányzat elképzelésével és javaslatával összhangban nem lévı határozatot hozott, melynek
következtében az egyes vagyoni kérdések rendezésérıl szóló 53-29/2011. ikt. számú elıterjesztés II.
sz. határozati javaslatát visszavonja.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
Jelzi: az elıterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület a Salgótarján, 3730 hrsz-ú ingatlan telekhatár
rendezésére és a rendezéssel érintett földterület és lépcsısor Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére történı ingyenes tulajdonba adására vonatkozó határozati javaslatot 13
igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta:
31/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Salgótarján, belterület 3730 hrsz-ú, Salgótarján,
Kissomlyó út 2. szám alatti ingatlan részét képezı, a határozat mellékletéhez csatolt 95/2010.
munkaszámú, Salgótarjáni Körzeti Földhivatal által 13-48/2011. számon záradékolt változási vázrajz
alapján kialakuló 89 m2 –es földrészletet és azon lévı lépcsısort – tekintettel arra, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §-ában foglaltak szerinti kötelezı feladatai
ellátását az ingatlanrész nem szolgálja, ugyanakkor fenntartása költségvonzattal jár – ingyenesen
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adja.
Felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a fent meghatározott változási vázrajz és a részingatlan
tulajdonjogának átruházásáról szóló – a határozat mellékletét képezı – megállapodás aláírására.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Becsó Zsolt:
Ezt követıen szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulással
ingatlanrészek használatba történı átengedésére kötött megállapodás módosítására és újabb
megállapodás megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 13 igen
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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32/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
részére a Salgótarján belterület 6072 hrsz-ú, Csokonai út 21-29. szám alatti ingatlan fıépülete
földszintjén 77 m2-es ingatlanrész használatának átengedésérıl szóló 2010. február 18. napján
megkötött megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a megállapodás módosítás aláírására.
Határidı: 2011. május 2.
Felelıs:
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
részére a Salgótarján belterület 6072 hrsz-ú, Csokonai út 21-29. szám alatti ingatlan mőhely
épületében összesen: 144 m2 alapterülető helyiségek hegesztı tanmőhely céljára szóló használati
jogának átengedésérıl szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a megállapodás aláírására.
Határidı: 2011. május 2.
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Felelıs:
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.6. Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló
beszámoló elfogadására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot 13 igen
szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta:
33/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi
tevékenységérıl szóló beszámolót – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. A
közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a közalapítvány kuratóriumának elnökét.
Határidı: 2011. május 10.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.7. Beszámoló a 2010. évben végzett belsı ellenırzési tevékenységrıl
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László megyei fıjegyzı
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
Szavazásra bocsátja a 2010. évre vonatkozó ellenırzési jelentések elfogadásáról szóló határozati
javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
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34/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. évi ellenırzési tervének teljesítését, az
elvégzett ellenırzésekrıl készült éves jelentéseket a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a 2011. évi terv végrehajtása során törekedjen az éves
ellenırzési tevékenység még javítandó területeinek az elıtérbe helyezésére, a rögzített
tapasztalatok hasznosítására.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.8. Beszámoló a 2010. évi kommunikációs stratégiai tevékenységrıl, az önkormányzat
tájékoztatási feladatainak ellátásáról
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület a 2010. évi kommunikációs stratégiai
tevékenységrıl, az önkormányzat tájékoztatási feladatainak ellátásáról szóló beszámoló
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és a
következı határozatot hozta:
35/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

A közgyőlés megtárgyalta és elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi kommunikációs
tevékenységérıl szóló beszámolóját. Felkéri elnökét, hogy a 2011. évi kommunikációs feladatairól a
testület 2012. áprilisi ülésén számoljon be.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a továbbiakban is fordítson kiemelt figyelmet a kommunikációs
feladatok végrehajtására, a tájékoztatás új formáinak kialakítására.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
-.9. Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló
elfogadására
Elıterjesztı: Zsibói Gergely, a kuratórium elnöke
Becsó Zsolt:
A kuratórium elnöke halaszthatatlan közfeladatai miatt nem tud részt venni az ülésen.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
36/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadta a Nógrádi
Mecénás Alapítvány 2010. évben végzett tevékenységérıl szóló beszámolóját. A testület felkéri a
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kuratórium elnökét, hogy a 2011. évi átadott támogatás felhasználásáról a közgyőlés 2012. áprilisi
ülésén számoljon be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Zsibói Gergely, a kuratórium elnöke
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.10. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló
elfogadására
Elıterjesztı: Miklián Csilla Erzsébet, a kuratórium elnöke
Becsó Zsolt:
A kuratórium elnöke jelezte, hogy az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)
Szavazásra bocsátja a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámoló
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
37/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Sportjáért
Alapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolóját. A testület felkéri a kuratórium elnökét,
hogy az Alapítvány 2011. évi átadott támogatások felhasználásáról a közgyőlés 2012. áprilisi ülésén
számoljon be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Miklián Csilla Erzsébet, a kuratórium elnöke
-.11. Tájékoztató a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, stratégiai
elképzeléseirıl
Elıterjesztı: Farkasné Parditka Magdolna ügyvezetı
Becsó Zsolt:
Az ügyvezetı igazgató asszony jelezte, hogy az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Látkócki Bálint:
Kérdésként veti fel: hol tart a desztináció weboldalának kialakítása; mikor lehet errıl a közgyőlés
tagjainak is tájékozódnia? A tájékoztatóban azt írja az elıterjesztı, hogy kommunikációs terv készítése
indokolt. Kérdése, hogy elkezdıdött-e már ennek az elkészítése; feltételezi, hogy az elmúlt idıszakban
is valamilyen terv mentén folyt a munka a Kft-ben?
Farkasné Parditka Magdolna:
Válaszában elmondja: a weboldal kialakítása – mint ahogyan azt az elıterjesztésben már jelezte –
szerepel a TDM pályázatban. Ütemezés szerint kell haladniuk, egy weboldalnak az elkészítése
legalább 5-6 hónapot vesz igénybe. Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztották azt a szolgáltatót,
aki – igényeikhez mérten – létrehozza a weboldalt. A szerzıdés decemberben aláírásra került, július
29-ei határidıt adtak meg a szolgáltatónak, hogy a weboldalt láthatóvá tegyék. Reméli, hogy az oldalt
a turistaszezonra felkészülve, már májusban meg tudják nyitni, s ha lehetıségük van rá a legfontosabb
információkat több nyelven elérhetıvé teszik.
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A képviselı úr második kérdésére elmondja: eddig is a terv szerint haladtak. A kommunikációs terv
elkészítését kétéves pályázati projektbe tervezték, melynek keretében lesz egy partnerségi cselekvési,
illetve szolgáltatásfejlesztési programjuk.
Becsó Zsolt:
További kérdés, észrevétel nincs.
Szavazásra bocsátja a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, stratégiai
elképzeléseirıl szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 13
igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
38/2011. (IV. 28.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja az elıterjesztés mellékletében
szereplı tájékoztatót a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, stratégiai
elképzeléseirıl.
-.12. Egyebek
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban egyéb kérdése, észrevétele?
(Kérdés, észrevétel nincs.)
Bejelenti, hogy a következı napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület. Megkéri a
vendégeket, a sajtó képviselıit, fáradjanak ki az ülésterembıl.
(A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készült.)

K. m. f.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei fıjegyzı

