NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŐLÉSE

3. sz.
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-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, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, a
közgyőlés tagjai, dr. Barta László fıjegyzı, dr. Szabó József aljegyzı
(A jelenléti ív a jegyzıkönyvhöz csatolva).
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 15 fı van jelen, az ülés határozatképes.
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet a következı kiegészítéssel együtt fogadja el: az
„Egyebek” elıtt 9. sz. napirendi pontként a „Javaslat európai területi társulás alapítására” c.
elıterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
Megkérdezi, van-e valakinek a kiegészített napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata,
kiegészítése. (Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a
testület 15 igen 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 Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
3. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratainak
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, valamint az intézmények
és a hivatal közötti együttmőködési megállapodások jóváhagyására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. számú
módosítás)
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
5. Javaslat a Berekfürdı, Vadvirág u. 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú ingatlan nyilvános
pályázati eljárás útján történı elidegenítésére
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
6. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
módosításának jóváhagyására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Társulás

Társulási

megállapodása
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7. Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák
Kisebbségi Önkormányzattal kötendı megállapodásokra
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
8. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetérıl, javaslat a további
feladatokra
Elıterjesztı: Dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató
9. Javaslat európai területi társulás alapítására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
10. Egyebek
-.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:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Borenszki Ervin:
A közelmúltban megjelent a minisztérium gondozásában az Önkormányzati törvény módosításának
koncepciója. Ezzel összefüggésben elindult egy polémia, amely nem azt jelzi, hogy ez egy politikai
konszenzusra épülı szakmai javaslat lenne. Kéri a közgyőlés elnökét, hogy elsısorban a megyei
önkormányzattal kapcsolatos, jelenleg érvényes, aktuális álláspontokról adjon tájékoztatást.
Látkócki Bálint:
Ismert, hogy a határozati javaslat összegzi azokat a korábbi döntéseket, amelyeket a közgyőlés a 2011.
évi költségvetés tárgyalásakor, illetve az intézményi átszervezést érintıen elfogadott. Ezekkel a
javaslatokkal akkor sem értettek egyet, s ebbıl szükségszerően következik, hogy a mostani
elıterjesztésben, az erre vonatkozó indítványokat sem támogatják.
Fontosnak tartja kiemelni: a megyei önkormányzat megszüntette felsıoktatási ösztöndíjrendszerét,
amely ellen a szocialista frakció már az elmúlt évben is tiltakozását fejezte ki, most pedig
meglepetéssel fogadták az elıterjesztésben – a Fidesz kampányban tett ígéreteivel ellentétesen –
megfogalmazott javaslatot, mely szerint a 2011/2012-es tanévben nem írnak ki pályázatot a
felsıoktatásban tanuló, megyei illetıségő hallgatók támogatására. Az indítványt – tekintettel a megye
halmozottan hátrányos helyzetére – elfogadhatatlannak tartja, ezért kéri, hogy az elnök úr, mint
elıterjesztı azt vonja vissza.
Kérdésként veti fel, hogy a Nógrád Megyei Területfejlesztési Terv módosításának vizsgálata, illetve a
javaslattevı fázis holt tart, kik vannak ebbe bevonva, milyen társadalmi vita fogja megelızni; továbbá
az április 29-ei miskolci Regionális Fejlesztési Tanács ülésén a megyét, illetve a megyei
önkormányzatot érintıen milyen döntés született?
A jelentés szól arról, hogy elnök úr és Barna alelnök úr egy olaszországi tanácskozáson vett részt. Erre
vonatkozó kérdése: milyen hozadéka van ennek az útnak, az aláírt szándéknyilatkozat mit tartalmaz,
milyen eredményt fog jelenteni a megyei önkormányzat számára?
Szintén kérdésként fogalmazza meg, hogy a szécsényi, határok nélküli partnerségi konferencián
milyen, a megyei közgyőlést érintı témák vetıdtek fel, miután a múzeumi szervezet kérdése az
önkormányzat mindennapi munkájában napirenden van.
Az elıterjesztésben szerepel, hogy Bablena alelnök úr a Környezetügyi Tanács Gyöngyösön
megrendezett ülésén vett részt, melyrıl szeretne tájékoztatást kapni.
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Becsó Zsolt:
Jelzi, hogy Bablena alelnök úr halaszthatatlan közfeladatai miatt nem tud részt venni a testület mai
ülésén, ezért a szécsényi, illetve a gyöngyösi rendezvényekkel összefüggı kérdésekre írásban fog
választ adni.
A Területrendezési Terv véleményezését érintıen a szokásoknak megfelelıen jártak el; kikérték a
települési önkormányzatok, állami szervek, szakhatóságok véleményét, s ezzel tulajdonképpen a
megye valamennyi polgárát bevonták a véleményezésbe.
Az olaszországi látogatás nem a megyei önkormányzat, hanem az Észak-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács szervezésében történt, s Barna János Béla alelnök úr annak tagjaként vett részt a
rendezvényen.
Jelen pillanatban nem tud tájékoztatást adni arról, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács április 29-ei
ülésén a megyét érintıen milyen döntések születtek; ahhoz látnia kellene a napirendet. Az biztos, hogy
a helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi hálózatok pályázati rendszerhez kapcsolódó döntései még
nem születhettek meg, tekintettel arra, hogy az ülés idıpontja hiánypótlási eljárás idıszakára esett.
Reméli, a tanács június 3-ai ülésén e kérdést napirendre tudják venni, s bízik benne, hogy a megyét
érintıen több beruházási elképzelést tudnak támogatni.
Az ösztöndíj-rendszerhez kapcsolódó felvetésre elmondja: az elmúlt négy év „eredményeképpen” a
megyei önkormányzat mőködését érintıen több, mint másfélmilliárd forint került kivonásra, illetve
szankciók sorozatának érvényesítésére került sor, amelyek következménye az elıterjesztésben
szereplı javaslat. Ezen túl még további sajnálatos intézkedéseket kell meghozni a fennmaradás
érdekében.
Az Önkormányzati törvény valószínőleg szeptember hónapban kerül a parlament elé, és ez év végéig
elfogadásra kerül. Vitaanyagról van szó, melyben a megyei önkormányzat jövıjét érintıen több
alternatíva került megfogalmazásra. Az egyeztetések folyamatosan zajlanak. Az önkormányzati szféra
jelentıs átalakulások elıtt áll, de jelen pillanatban még nem látható, hogy ez miképpen érinti a megyei
önkormányzatok mőködését. Jelzi: valamennyi megyei önkormányzat vezetıi által támogatott
vitaanyagot fogja képviselni az elkövetkezı idıszakban. Bízik benne, hogy olyan megoldást tudnak
kialakítani, amely – nyilván kompromisszumok mellett – elfogadható lesz minden önkormányzat
szempontjából.
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 12
igen, 3 nem szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
40/2011. (V. 26.) 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
1-15. sz. mellékletek szerint elfogadja.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi
költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete, 5/2011. (II.
17.) és 19/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatai alapján a Nógrád Megye Önkormányzata által
mőködtetett felsıoktatási ösztöndíjrendszerrıl szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendeletben
meghatározottakat a 2011/2012-es tanévben nem alkalmazza, így nem ír ki pályázatot a
felsıoktatásban tanuló Nógrád megyei illetıségő hallgatók támogatására, az ösztöndíjrendszert
nem mőködteti.
A Közgyőlés utasítja elnökét, hogy e döntésérıl az Ösztöndíj kuratórium elnökét tájékoztassa.
Határidı: azonnal
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
Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: a XIX. Pásztói Regionális
Néptáncfesztivál megrendezésének 30.000 Ft-os támogatásáról dönt.
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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 Swing Jazz Kultúráért
Alapítvány (Bánk) részére: a VIII. Louis Armstrong Jazzfesztivál megrendezésének 75.000 Ft-os
támogatásáról dönt.
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdések elıkészítésére és aláírására.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Bejelenti: az érintettek írásban nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a napirendi pont nyílt ülésen történı
tárgyalásához.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
41/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete
(továbbiakban: Ellátó Szervezet) igazgatói feladatainak ellátásával 2011. június 1. napjától – Virágh
Krisztina szülési-, valamint azzal összefüggı fizetés nélküli szabadságának idıtartamára – Horváth
Erzsébetet az Ellátó Szervezet igazgatót-helyettesét (gazdasági igazgatóját) bízza meg.
A testület utasítja elnökét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
-.3. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító
okiratainak módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, valamint az
intézmények és a hivatal közötti együttmőködési megállapodások jóváhagyására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Jelzi, hogy a kiegészített elıterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejőleg került megküldésre.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).
Az elıterjesztés két rendelet-tervezetet és két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön fog
szavazásra bocsátani.
Szavazásra bocsátja az I. sz., a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények
alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 12 igen
szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta:
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati
rendelete
a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratának
módosításáról
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a II sz., a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés
12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
13/2011. (VI. 1.) önkormányzati
rendelete
a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalásáról
(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 12
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
42/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény igazgatóját, hogy egészítse ki az intézmény pedagógiai programját és azt a jóváhagyásra
terjessze be a Humánszolgáltatási Bizottság 2011. augusztusi ülésére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Ember Csaba igazgató
Becsó Zsolt:
Szavazásra bocsátja a II. sz., az intézmények és a hivatal közötti együttmőködési megállapodások
jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 12 igen szavazattal, 3
tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
43/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

1.

Az egyes gazdasági szervezettel nem rendelkezı költségvetési szervek és a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala között a munkamegosztás rendjére vonatkozó
együttmőködési megállapodásokat jelen határozat 1-17. számú melléklete tartalmazza. A
közgyőlés felhatalmazza a fıjegyzıt és a Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Fıosztály
fıosztályvezetıjét, hogy a megállapodásokat az intézmények vezetıivel aláírják.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Telek Nándorné, fıosztályvezetı

2.

A közgyőlés 21/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat 4. pontja a következık szerint módosul:
,,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.
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Határidı: SzMSz módosítására: a szeptemberi bizottsági ülés, egyéb szabályzatok
vonatkozásában szeptember 30.
Felelıs: érintett intézmények vezetıi”
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. számú
módosítás)
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Jelzi, hogy a pontosított elıterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejőleg került megküldésre.
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
dr. Rozgonyi József:
Úgy ítéli meg, hogy a költségvetés I. sz. módosítása – sajnálatos módon – érdemben nem tartalmaz
nagyságrendi változtatásokat. Örömmel vennék, ha a hiány mértéke folyamatosan csökkenne. A
javaslatban szereplı, elsısorban átvezetés jellegő változtatások, bizonyos pályázati önrészek
biztosítása a szocialista frakció által is támogathatók, elkerülhetetlenek és szükségszerőek. Azonban
aggasztónak tartják és társadalmi hatását illetıen nem elfogadhatóak a létszámcsökkentéssel járó
változtatások. Sajnos ebben a megyében minden olyan intézkedés, amely munkahelyek megszőnésével
kapcsolatos, különösen súlyos helyzetet eredményez. Véleménye szerint, baloldali párt nem
támogathat egy ilyen irányú változtatást. Felhívja az elnök úr figyelmét, hogy a jelenlegi kormány egy
éves mőködése alatt sem változtatott érdemben az önkormányzatok forrásszabályozásán, az
illetékmegosztás kérdésében. Az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó – tervezet szintjén
emlegetett – javaslatok pénzkivonásról, kevesebb önkormányzat mőködésérıl szólnak, ezért minél
hamarabb várják az elıremutató intézkedéseket, döntéseket.
Becsó Zsolt:
Kifejti álláspontját az önkormányzatok finanszírozása, a pályázati részvétel, valamint a forrásbevonás
(hitelfelvétel) összefüggéseirıl.
Tájékoztatást ad arról, hogy rendszeresen indítványozták a Regionális Fejlesztési Tanácsnál – miután
halmozottan hátrányos helyzető térségrıl van szó –, hogy törekedjenek egy 95 %-os támogatási
intenzitás elérésére.
Képviselıtársaitól e tekintetben is együttmőködést vár.
Palotai Szilárd:
Kifejti, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom két közgyőlési képviselıje semmi olyan
módosításhoz nem adja nevét, ami létszámleépítéssel jár. Megoldásnak inkább azt látná, ha a megyei
önkormányzat kevesebb épületben, gazdaságosabban (alacsonyabb rezsivel) mőködne, így takarítana
meg költségeket és nem létszámleépítéssel.
Becsó Zsolt:
Jelzi, hogy ha a jogszabályok lehetıvé tennék, még további létszámleépítésre kerülne sor. A
szükségszerően felmerülı költségeket már nem igazán lehet csökkenteni.
Örömmel vesz minden, így az energiaköltség mérséklésére tett javaslatot, amely enyhíti a
költségvetésben meglévı feszültségeket. Szándékaik között szerepel további racionalizálási
intézkedések meghozatala, amellyel enyhítik a költségvetés súlyos helyzetét.
dr. Barta László:
Képviselı úr felvetésére jelzi: a Megyeházán a megyei közgyőlés hivatala a legkisebb létszámmal
mőködı szervezetek közé tartozik.
Úgy gondolja, hogy amennyiben az önkormányzat nem tudja bevételeit növelni, újból és újból meg
kell vizsgálni a kiadáscsökkentı tételeket.
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A mostani javaslat is olyan költségcsökkentést jelent, amelynek van negatív vetülete, de
önkormányzati szinten ésszerősíti a feladatellátást, s ezáltal csökken az ezt végzık létszáma (80-100 fı
helyett 40-50 fı). Szőkösek a lehetıségek a költségcsökkentés irányaira is, hiszen az ágazati
jogszabályok személyi- és dologi feltételeinek meghatározott elıírásai nincsenek a gazdasági
realitásokhoz igazítva.
Úgy gondolja, a megközelítés (rezsi és épületfenntartás költségeinek csökkentése) azonos, az
irányokkal nincs vita sem a testület, sem a hivatal között. A feltételek megteremtése a közgyőlésen és
a végrehajtókon túlmutat. A kényszer hoz olyan javaslatokat, melyek az elıterjesztésben is
megfogalmazásra kerültek.
Palotai Szilárd:
Az energiamegtakarítás vonatkozásában azokra a területekre gondolt, ahol az megvalósítható.
Átfogóan, általánosságban az önkormányzat tulajdonában lévı épületekrıl tett említést. Amikor a
gyermeklétszám csökkenésérıl beszélt, nem azokra gondolt, ahol ez nem végrehajtható.
dr. Rozgonyi József:
Véleménye szerint az önkormányzat vezetésének azon gondolkodási hátteret, alternatívákat, ami elıtt
állnak, az eddiginél plasztikusabban kell a közgyőlés tagjai elé tárni. Központi döntés kérdése, hogy az
állam mit oldat meg az önkormányzattal, illetve az egyéb állami szervekkel. Ha csökken az ellátotti
kör, akkor az infrastruktúra helyzetet is felül kell vizsgálni. Kevesebb ellátottnak, kisebb infrastruktúra
kell, azonban a feleslegessé vált épületek sorsa kérdésessé válik. Ha ellátottak nincsenek, akkor a
hozzájuk kapcsolódó normatíva sincs. Úgy gondolja, ha költségvetésrıl beszélnek, érdemes ezen
háttereket feltárni, végiggondolni és a konkrét megoldásokat megfogalmazni.
Borenszki Ervin:
Jelzi, a frakció által elmondott kritika jobbító szándékú; felhívják a figyelmet arra, amivel adott
esetben nem értenek egyet. Úgy gondolja, egy ilyen fajta megközelítésben kevésbé indulatosan fognak
egymással beszélni, s ha kölcsönösen tiszteletben tartják egymás véleményét, a hangulat sem romlik
egymás között.
Abból adódóan, hogy érdekeltek a sikerben, segíteni akarnak és tudnak akkor, ha teljességgel be
vannak avatva a részletekbe is. Ha kell, a nehéz és fájdalmas döntésekhez is tudják adni a nevüket,
melyhez kölcsönös bizalomra van szükség.
Becsó Zsolt:
További kérdés, észrevétel nincs. Az elıterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz,
melyeket külön-külön fog szavazásra bocsátani.
A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület a rendelet-tervezetet 10 igen, 5 nem szavazattal
elfogadta és rendeletét megalkotta:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
14/2011. (VI. 1.) önkormányzati
rendelete

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról
(I. sz. módosítás)
(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
Becsó Zsolt:
Ezt követıen szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 10 igen, 5 nem
szavazattal elfogadott és a következı határozatot hozta:
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44/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének módosításáról (I. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához
kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:
1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete
tartalmazza a 2011. évi engedélyezett létszámkereteket.
b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása
érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy
részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot
nyújt be.
c) A közgyőlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetı
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetıségének felülvizsgálata függvényében dönt a
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekrıl.
2. a) A Közgyőlés a gazdálkodási tevékenység átszervezése és a 2011. évi létszám- és feladat
racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti létszámkeretének csökkentését határozza el:
aa)
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
133 fı
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
6 fı
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
127 fı
elıirányzat szerint:
áthelyezés a Hivatalba
3 fı
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök
Gazdasági igazgató
1 fı
Anyaggazdálkodó
1 fı
Raktáros
1 fı
ab)
„Baglyaskı” Idısek Otthona
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
ebbıl a 2011. évi eredeti költségvetésben már végrehajtott csökkentés
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Munkaügyi elıadó

87 fı
3 fı
2 fı
86 fı

1 fı

ac)
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
áthelyezés a Hivatalba
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök
Számviteli ügyintézı
Anyaggazdálkodó 6 órás

130 fı
4,75 fı
125 fı
3 fı
1 fı
0,75 fı
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ad)
Reménysugár Otthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök
Gazdasági ügyintézı
Takarító 4 órás
Mosodai dolgozó
Gondozónı

80 fı
4 fı
76 fı

1 fı
0,5 fı
1 fı
2 fı

ae)
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
80 fı
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
1 fı
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
79 fı
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Gazdasági ügyintézı
1 fı
af)
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Gazdasági ügyintézı

50 fı
1 fı
49 fı

1 fı

ag)
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
116 fı
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
4 fı
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
112 fı
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök
Gazdasági vezetı
1 fı
Pénztáros
1 fı
Gazdasági ügyintézı
1 fı
Gyermekfelügyelı
1 fı
ah)
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:

70 fı
3 fı

10
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
áthelyezés a Hivatalba
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök
Pénzügyi ügyintézı
Pénztáros

67 fı
1 fı
1 fı
1 fı

ai)
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
áthelyezés a Hivatalba
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök
Könyvelı
Pénztáros
Analitikus könyvelı
Munkaügyi elıadó

173 fı
11 fı
162 fı
4 fı
2 fı
1 fı
2 fı
2 fı

aj)
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Gazdasági ügyintézı
Pedagógus

51 fı
2 fı
49 fı

1 fı
1 fı

ak)
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
61 fı
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
1 fı
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
60 fı
elıirányzat szerint:
áthelyezés a Hivatalba
1 fı
al)
Megyei Gyermekvédelmi Központ
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
Ebbıl áthelyezés a Hivatalba
áthelyezés a Múzeumi Szervezethez
Korábbi évek létszámcsökkentése (jelenleg tartós távolléten)
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök
Könyvelı
Belsı ellenır

121 fı
10 fı
111 fı
5 fı
1 fı
1 fı
2 fı
2 fı
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am)
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi eredeti módosított
elıirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Költségvetési létszámkeret növekedés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2011. évi I. sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakörök
Részlegvezetı
Pénzügyi ügyintézı
Analitikus könyvelı

102 fı
3 fı
25 fı
124 fı

1 fı
1 fı
1 fı

b) A közgyőlés utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a létszámcsökkentéssel
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi elıírások betartásával tegye meg.
Határozott idıre foglalkoztatott közalkalmazottal betöltött álláshely megszüntetése esetén a
megszőnés idıpontja a határozott idıre kötött munkaszerzıdés lejártát követı nap.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: az érintett intézmények vezetıi
c) Az önkormányzati szintő végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések
egyidejőleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
d) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az
elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.
3.

A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési
hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a
legközelebbi határidıben – nyújtsa be.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

4. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a kötvény kezelésével megbízott
Erste Bank Hungary Nyrt-vel megkötött vonatkozó megállapodás részét képezı Információs
Összeállítás és Okirat módosítását aláírják.
Határidı: értelemszerően,
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
5. A közgyőlés a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium a KEOP-2011-4.9.0
pályázat keretében tervezett energetikai rekonstrukciójának megvalósításához – a támogató
szervezet kedvezı döntése esetén – a pályázati önerıt maximum 9.270 E Ft erejéig biztosítja.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrád Megye Önkormányzata nevében az energetikai
rekonstrukció projekt finanszírozásához kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen.
A testület a saját erı pénzügyi forrásaként a kötvénybıl származó bevételt jelöli meg.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
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6. A 21/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat 2. i) és 2. l) pontja helyébe a következı szövegrész lép:
„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
4 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
5 fı
1 fı
1 fı

7. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a HUSK/0901/1.3.2/0072 számú, „A Novohrad-Nógrád
Geopark Turisztikai Desztináció Fejlesztése” címő pályázattal kapcsolatos kiadásokat a
kapcsolódó bevételek terhére eszközölje.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
-.5. Javaslat a Berekfürdı, Vadvirág u. 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú ingatlan nyilvános
pályázati eljárás útján történı elidegenítésére
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
45/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozata 36. a) pontjában a
Berekfürdı belterület 1130 hrsz-ú, 375 m2 területő, hétvégi ház, udvar megnevezéső, Berekfürdı,
Vadvirág u. 21. szám alatt található elidegenítésre kijelölt ingatlan nyilvános pályázat keretei
között történı értékesítésének lebonyolítási feltételeit a következıkben határozza meg:
a) a pályázat közzététele az interneten a www.kozerdeku-hirdetmenyek.hu weboldalon és az
önkormányzat hivatalos honlapján történik;
b) a pályázat közzétételének határideje 2011. május 27.;
c) az ingatlan irányára 8.200.000,- Ft;
d) az értékesítés feltétele a pályázó által a szerzıdéskötéssel egyidejőleg az ajánlati ár 30 %ának, 90 napon belül a teljes összegének kiegyenlítése;
e) ajánlati kötöttség: 90 nap;
f) a pályázat érvényességének feltételei:
− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti
dokumentumok bemutatása mellett,
− az ajánlati ár megjelölése,
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
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− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs,
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékő bánatpénz
megfizetése és annak igazolása;
g) a pályázati kiírásban szereplı ingatlan megtekintése igény szerint – de legalább 3
munkanappal a kívánt idıpont elıtt történı jelzés feltételével – lehetséges;
h) a pályázat benyújtásának határideje 2011. június 10-e 1000 óra, amellyel egyidejőleg kerül
sor az ajánlatok bontására;
i) a pályázat elbírálása során elınyt élvez:
− magasabb vételárat,
− elınyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó;
j) a pályázat elbírálása a közgyőlés júniusi ülésén;
k) jogfenntartás a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné történı minısítésére;
l) figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elıvásárlási jogokra.
2) A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírásnak – az 1. pontban
ismertetett feltételeknek megfelelı – elkészítésére, közzétételére, a pályázat bontásának
megszervezésére. A pályázók ajánlatainak értékelését végeztesse el és a pályázat elbírálásáról
szóló javaslatát terjessze a közgyőlés elé.
A testület felkéri a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnökét a
pályázatok döntésre történı elıkészítésében való részvételre.
Határidı:
Felelıs:

szöveg szerint
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Szandai József a Gazdasági Bizottság elnöke
Rozgonyi József a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke
-.-

6. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása
módosításának jóváhagyására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
46/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a Nógrád Megyei Szakképzésszervezési Társulás Társulási megállapodásának a határozat 1. számú melléklete szerinti
módosítását, valamint 2. számú melléklete szerinti módosított és egységes szerkezetbe foglalt
Társulási megállapodást.
2. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét a Társulási megállapodás módosításának, valamint a
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodásának az aláírására.
Határidı: 2011. május 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.-
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7. Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák
Kisebbségi Önkormányzattal kötendı megállapodásokra
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 13 igen szavazattal, 2
tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:
47/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenırzése, valamint az
általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 1. számú mellékletét képezı
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat testületi mőködésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak
ingyenes használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételérıl szóló, a határozat 2. számú
mellékletét képezı megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenırzése, valamint az
általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 3. számú mellékletét képezı
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat testületi mőködésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak
ingyenes használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételérıl szóló, a határozat 4. számú
mellékletét képezı megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
-.8. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetérıl, javaslat a további
feladatokra
Elıterjesztı: Dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató
Becsó Zsolt:
A kiegészített elıterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejőleg került megküldésre. Megkérdezi a
fıigazgató urat, van-e az elıterjesztéshez kiegészítése?
Dr. Bercsényi Lajos:
Kiegészítésében a menedzsment mindennapi gyógyító munkája melletti kihívásokra hívja fel a
figyelmet. Ezzel kapcsolatban néhány pontot (fekvı- és járóbeteg-kapacitás lemaradásának
felszámolása; konszolidáció kérdése; nagytérségi ellátó központok kialakulása; alapellátással
kapcsolatos kérdések; betegszállítás; pályázatok) fogalmaztak meg, melyet részletesen ismertet a
testület tagjaival.
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Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése a fıigazgató úrhoz? (Kérdés, vélemény nincs).
Elmondja, hogy az elıterjesztés több gondot, problémát foglal magában. Elfogadhatatlan a megye
szempontjából az a, gazdálkodást leginkább meghatározó teljesítmény volumenkorlát, ami a mögöttük
hagyott idıszakban alakult ki. E tekintetben nagy egyenlıtlenségek vannak az országon belül. Szól
arról, hogy mindezen problémát az államtitkárság ismeri, s határozott ígéret van arra vonatkozólag,
hogy ennek megoldására közel 15 milliárdos keret áll rendelkezésre a minisztériumon belül. Reményei
szerint – ha ez felosztásra kerül – mindenféleképpen pozitívan kell, hogy érintse Nógrád megyét. Jelzi:
a megye valamennyi kormánypárti parlamenti képviselıje fel fog sorakozni a mellé, hogy ez a
változás bekövetkezzen.
Bízik benne, hogy a Szent Lázár Megyei Kórháznak lehetısége lesz több pályázaton való részvételre.
Megköszöni a kórház menedzsmentje, a személyzet – a minél magasabb színvonalú ellátás érdekében
végzett – áldozatos munkáját. Reméli, úgy alakul az egészségügy átalakítása, amelybıl a megye
mindenképpen gyıztesen fog kikerülni. Arra kell törekedni, hogy az érintett városok a járóbetegellátás kérdésében a kölcsönös érdekek mentén megtalálják a közös hangot.
Borenszki Ervin:
Kéri, az elnök úr mindent tegyen meg annak érdekében, hogy ez megváltozzon, s az országos átlag
szintjére jussanak el. A továbbiakban a mellett érvel, hogy miért volt szükséges létrehozni a szécsényi
járóbeteg-ellátó központot.
Becsó Zsolt:
Szécsényben és Rétságon elkezdıdött a járóbeteg-ellátás, s a kezdeti aggodalmak beigazolódni
látszanak. Szeretnék, ha ezek minél kisebb problémát jelentenének a megyei kórháznak, a térségnek,
az érintett önkormányzatnak. Valakinek ezt finanszírozni kell, ezért minél szorosabb együttmőködésre
van szükség a kórházak és a járóbeteg-ellátó központok között. Nem egymás ellen, hanem kölcsönös
érdekek mentén, szoros szakmai összefogásban kellene együttmőködni.
Nagy-Majdon József:
Megköszöni a kórház, a MEP igazgatója, a megyei vezetés részérıl az egészségház mőködésében
megmutatkozott konstruktív hozzáállást. Jelentıs probléma a pályázati feltételeknek való megfelelés,
de úgy érzi, meg fogják oldani. A következı testületi ülések valamelyikén a megállapodást be fogják
terjeszteni, jelen pillanatban az elıkészítı munkák elıtt állnak. Megköszöni a kórház és a megye
részérıl tanúsított együttmőködést.
Becsó Zsolt:
További kérdés, észrevétel nincs.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
48/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és tudomásul veszi a Szent Lázár
Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetérıl szóló beszámolót. A Közgyőlés utasítja a
fıigazgatót, hogy a kiadáscsökkentı intézkedéseket továbbra is teljesítse, s errıl, valamint az
aktuális pénzügyi, gazdasági helyzetrıl a testület 2011. decemberi ülésén számoljon be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs:
dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató
2. Nógrád megye lakossága egészségügyi szakellátásának kötelezettjeként, annak felelıseként a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja elnökét, hogy – az egészségügyi ellátás
biztonságos fenntartása, szakmai színvonalának szinten tartása érdekében – lehetıség szerint a
megye országgyőlési képviselıinek bevonásával kezdeményezze a Magyar Köztársaság
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Kormányánál Nógrád megye kórházai – ezen belül a Szent Lázár Megyei Kórház – fekvı és
járóbeteg teljesítmény volumenének az országos átlagot elérı szintre történı emelését.
Határidı: 2011. június 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
3. A Közgyőlés a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – 2011. június 1-jei hatállyal –
jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési
díjáról és megállapításának rendjérıl szóló szabályzata módosítását.
A testület utasítja a fıigazgatót, hogy a szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át, és
egységes szerkezetben küldje meg a fenntartó részére, egyúttal gondoskodjék annak
közzétételérıl.
Határidı: 2011. június 15.
Felelıs: dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a határozat 2. számú melléklete szerint egyetért a
Szent Lázár Megyei Kórház szakmai kapacitásának átcsoportosításával.
A testület felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 3. számú melléklete szerint nyilatkozzon a
Szent Lázár Megyei Kórházban a tervezett kapacitás-átcsoportosítás fenntarthatóságáról.
A közgyőlés utasítja a fıigazgatót, hogy a kapacitás átcsoportosításhoz szükséges szakmai
dokumentációt készítse elı és továbbítsa az illetékes szervek felé.
Határidı: 2011. július 31.
Felelıs: dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató
-.9. Javaslat európai területi társulás alapítására
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Becsó Zsolt:
Az elıterjesztést a gazdasági-, valamint az ügyrendi bizottság a mai napon együttes ülésen tárgyalta
meg. Felkéri a bizottságok elnökeit, tájékoztassák a testületet az ülésen elhangzottakról.
Szandai József:
A gazdasági bizottság öt jelenlévı tagja egyhangúlag támogatta a javaslatot.
Tisza Attila:
Az ügyrendi bizottság öt tagjából négy fı volt jelen az ülésen; egyhangúlag elfogadták a javaslatot.
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a
következı határozatot hozta:
49/2011. (V. 26.) Kgy.

határozat:

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése európai területi társulás (továbbiakban: ETT)
létrehozását határozza el, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal, a Heves Megyei
Önkormányzattal, a Kassa Megyei Önkormányzattal és Besztercebánya Megyei Önkormányzattal
közösen kíván megalapítani.
A Közgyőlés felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására,
valamint az ETT alapításához szükséges egyéb intézkedések megtételére.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
-.-
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10. Egyebek
Becsó Zsolt:
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyőlés munkájával kapcsolatban egyéb kérdése, észrevétele?
Palotai Szilárd:
Továbbra is sok sikert kíván a megyei önkormányzat közgyőlése hivatala elkövetkezendı idıszakban
végzendı költségcsökkentı és –visszatartó munkájához. Számára a testület ülésén elhangzott
vélemények mindig azt sugallják, hogy az energiamegtakarítás érdekében mennyire bonyolult
átcsoportosítani, átszervezni, épületeket bérbe adni. Kérdése: miért van az, hogy ezzel szemben
mennyire könnyő embereket elbocsátani? Kéri, legyen végre a politikusok között egyforma
gondolkodás, hogy ez a szemlélet megváltozzon. Jelzi: ehhez a Jobbik Magyarországért Mozgalom a
legjobbakat fogja nyújtani.
Gácsi Péter:
A Nógrád Megyei Hírlapban, kb. egy félévvel ezelıtt megjelent „Parasztparkoló” c. cikksorozat, mely
fıként olyan olvasói felvételeket tartalmaz, melyek szabálytalanul parkoló jármőveket örökítenek
meg, s ezeket megjelentették volna az újságban. Azonban akkori közremőködésük folytán – melyért
köszönetet mond a hírlapnak – a sajtó ezeket a képeket nyomtatott formában már nem hozta le, viszont
az interneten még a mai napig megtalálhatók. Kéri a közgyőlés segítségét, hogy ettıl – akár írott, akár
szóbeli formában – határolódjanak el. Jelzi: a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselıcsoportja
ezt írásban is be fogja nyújtani.
Becsó Zsolt:
Javasolja képviselıtársának, kérésével közvetlenül a Nógrád Megyei Hírlap tulajdonosához forduljon.
Mint a megyei közgyőlés tagja, illetve a Jobbik Magyarországért Mozgalom megyei prominense
jelezze felé a problémát, s kérje ıt, hogy e rovatot szüntesse meg. Személy szerint tartalmilag egyetért
képviselı úr felvetésével, azonban nem gondolja, hogy ezt a kérdést a megyei önkormányzat szintjére
kellene emelni.
Palotai Szilárd:
Jelzi, levélben és személyesen már megkeresték a hírlap vezetését. Felvetésükben nem egy
magánmédia befolyásolására gondoltak, hanem arra, hogy ha testületi szinten írnak egy tiltakozó
levelet, az nagyobb hatást váltana ki.
Becsó Zsolt:
Ami a Jobbik képviselıcsoportjára tartozik azt tegyék meg, ami pedig azon túlmutat – mivel nem
találkozott még sem írott, sem elektronikus formában a cikksorozattal – ahhoz türelmet kér.
Lacsny Péter:
Elsısorban Nyugat-Nógrád területén látja és idınként kapja az információkat azzal kapcsolatban, hogy
katasztrofális a három- és négyszámjegyő utak állapota. Ezzel összefüggésben javasolja, hogy a
következı közgyőlésen hallgassák meg a karbantartással és útfelújításokkal kapcsolatos
elképzeléseket, terveket, valamint az eddig megtett intézkedéseket az illetékes közútkezelı kht.
vezetıjétıl.
A továbbiakban szól arról: június 4-én lesz 91 éve, hogy aláírásra került az I. világháborút lezáró
békeszerzıdés, mely katasztrófát jelentett a nemzet számára. Úgy gondolja, azok a hısök, akiknek
köszönhetı az ország megmaradása, annyit megérdemelnek hogy egyperces néma felállással
adózzanak emléküknek.
Becsó Zsolt:
A következı közgyőlésre meg fogják keresni Ürmössy Ákos urat, aki a Magyar Közút Kht. Nógrád
megyei igazgatója, hogy egy írásos tájékoztatást készítsenek az önkormányzat számára; ne egyszerően
csak a négy- ötszámjegyő utak jelen és jövıbeni felújítási programjára, hanem a nagyfelülető javítási
és a kátyúzási programra vonatkozólag is. Ebben térjenek ki az egy-két számjegyő, kiemelt
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fıútvonalak fejlesztési elképzeléseire, gondolva a 21., 22., 23., illetve 2. sz. fıközlekedési útra
vonatkozó jövıbeni megvalósítandó fejlesztési elképzelésekre.
Kéri, a közgyőlés zárásaként egyperces néma fıhajtással emlékezzenek az 1920. június 4-ei gyászos
napra.
Ezt követıen megköszöni a testület munkáját, az ülést bezárja.

K. m. f.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei fıjegyzı

