
 
 
Ikt.sz.: 202-11/2011. 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2011. május 17-ei üléséről. 
 
A bizottság 6 fővel határozatképes volt. Az ülésen napirendi pont csere történt, melyet a bizottság egyhangúan 
támogatott. 
Az 1. napirendi pontot a bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
Napirend: 
 
2. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokra 

(A napirend tárgyalásánál jelen volt: Dr. Barta László, Dr. Bercsényi Lajos, Kaszás Erika, Bácskai 
Katalin) 

 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Kiegészítésében elmondja: megdöbbentő az a tény, hogy a nógrádi emberek egészségügyi ellátásának 
finanszírozása a 19 megyéből az utolsó helyen áll. Ezt a trendet minden körülmények között megfordítani 
szükséges. Most pénteken fog e kérdésben az államtitkárral egyeztetni.  
Szakmailag kiemeli a következőt:  
A kórház struktúrájának megtartása szükséges, azért mert komplett ellátást kell a jövőben is biztosítani. A 
megyében csak ez a kórház tud teljes ellátást adni. Ígéretük van arra, hogy - a mentőszolgálathoz 
hasonlóan - a betegszállítás irányítása központilag fog történni. 
Pár gondolatot szól a pályázatokról: a Perinatális Intenzív Centrumok című pályázat befogadása 
megtörtént, eredményhirdetése még nem. A múlt csütörtökön tartott államtitkári értekezleten pozitívan 
említették Nógrád megyét a Rehabilitációs pályázattal összefüggésben. Megerősítette az államtitkár, hogy 
mindenképpen lesz olyan pályázat, mellyel az ún. „fehér foltos megyék” MRI-hez tudnak majd jutni. 
 
Kaszás Erika: 
Úgy ítéli meg, hogy sok pályázatot fel lehetne sorolni, de az MRI kérdése a legfontosabb. 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Elmondja, hogy a járóbeteg szakellátást biztosító új szolgáltatók belépése után közösen kell a problémákat 
kezelniük Szécsénnyel, Balassagyarmattal, Pásztóval, Rétsággal. 
 
Dr. Rozgonyi József: 
A megnyílt szakrendelők viszonyáról szeretne kérdezni. Az anyagban lát ellentmondást. Egyszer az kerül 
leírásra, hogy szakmailag nem jelent kihívást, másrészt, piaci oldalról mégis csak konkurencia. Hogy is 
van ez? A megye a leszakadt térségekhez tartozik, ezért itt rosszabb az egészségi állapot. A megelőzés, a 
feltárás és a diagnosztika kulcskérdés, ezért nagyon fontos az MRI beszerzése. Véleménye szerint a 
megfelelő körben megtalálják itt a gyógyulás módját a megyében élő emberek, ezt a közgondolkodásban 
jobban fel kellene erősíteni. Aggályosnak tartja azt központi gondolatot, ami úgy hangzik, hogy 
tulajdonképpen egy belső átszervezési tartalékból fel lehet szabadítani annyi pénzt, amennyi érdemben a 
kórházak helyzetének javítását szolgálná. Úgy látja erre már nincs lehetőség. 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Az, hogy a rendelőintézetek megépültek a megyében egyik szempontból jó, másik szempontból további 
együttgondolkodást tesz szükségessé. Kötelességük a megyében segíteni a szakrendelőket. Minden erejük 
azon van, hogy a rendelőintézetek, a háziorvosok és a kórházak között legyen online számítógépes 
kapcsolat. 
  

 



 2 

Kaszás Erika: 
Az intézmény esetében 70 % a bér és 30 % a dologi kiadás. Mindenféleképpen szükségesnek tartja, hogy 
az egészségügyi finanszírozásnak az ellátórendszer korszerűsítéséből eredő megtakarításait be tudják 
forgatni az ellátásba.  
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Ismeretei szerint a kiskórházak aktív ellátását megszüntetik.  
 
Dr. Barta László: 
Véleménye szerint sem a megyei kórház, sem a fenntartó nem fogja tudni megoldani azon problémák 
döntő részét, amit az előterjesztés tartalmaz. Bizonyos kérdésekre nincs ráhatásuk. A szakrendelőkkel 
kapcsolatban naivitás azt hinni, hogy az állami támogatás nem fog csökkenni. Tájékoztatja a bizottságot, 
hogy az Egyeztető Bizottság ülésén tárgyaltak a vízdíj mértékéről, ami a városi önkormányzattal közös 
akarattal kezelt dolog; reméli, hogy végre megoldódik, és csökkenhet a víz díja. 
Amennyiben a megyei közgyűlésnek mégsem nyílna meg a lehetőség a pályázati úton való MRI 
megvalósítására, akkor megfontolásra fogja javasolni a kötvényből való beszerzését.  
 
Dr. Rozgonyi József: 
Véleménye szerint a pályázat megnyerése az elsődleges cél, csak utána célszerű javasolni a 
kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló összeg egy részének felhasználását. 

 
További kérdés, észrevétel nem volt. A bizottság a Határozati javaslatot 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
támogatta. 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosítás) (A 

napirend tárgyalásánál jelen volt: Bácskai Katalin) 
 

Bácskai Katalin: 
Kiegészítésként elmondja: az eredeti költségvetéshez képest, a pénzmaradvány jóváhagyásának 
következményeképpen 760 millió forinttal nő a főösszeg. Két központi forrás hatott a költségvetésre, az 
egyik az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program, a másik a bérkompenzáció. 11,7 millió forinttal 
csökkent a költségvetés hiánya. Ez két témát takar, az egyik a prémiuméves program, a másik pedig az 
idősek ellátásához kapcsolódó póttámogatás. Előreláthatóan júniusban is szükségessé fog válni a 
költségvetés módosítása, alapvetően a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre kerülő három 
intézmény miatt. Az ÁSZ vizsgálat még zajlik, május végére készül el a jelentés.  
Tájékoztatja a bizottságot, hogy az áprilisi közgyűlésen jóváhagyott gazdasági szervezetet érintő átalakítás 
kapcsán a műhelymunkák zajlanak. Múlt hét pénteken aláírta főjegyző úr és elnök úr a SALDO Zrt-vel az 
integrált gazdasági könyvelőrendszer beszerzésével kapcsolatos szerződést. Az egész átszervezés komoly 
logisztikai és szervezési feladatokat hoz. 
 
Dr. Rozgonyi József: 
Kérdésként veti fel, hogy a gazdasági átszervezés kapcsán mikorra lehet egy olyan bevezetés utáni 
gyakorlat már, ami érdemes arra, hogy a bizottság áttekintse, milyen eredményességgel, zökkenőkkel 
működik a rendszer? 
 
Bácskai Katalin: 
Válaszában elmondja, hogy szeptember körül kell, a rendszernek zökkenőmentesen működni. Az 
átfordítások (régi rendszerről az újra), adatkonverziók okozhatnak problémát.  
 
Dr. Rozgonyi József: 
Véleménye szerint az intézkedések jelentős része követő jellegű, illetve a korábban meghozott döntések 
következménye. A kiinduló pont és a személyi jellegű vonatkozás miatt a szocialista frakció nem tudja 
támogatni az előterjesztést. 
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Bácskai Katalin: 
Az ülés előtt kiosztásra került az előterjesztés rendelet-tervezetében található tábla javított formája. Kéri, 
hogy a bizottság ezen pontosítást vegye figyelembe a döntéshozatalnál. 

 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. A bizottság a Rendelet-tervezetet 4 igen, 1 nem, 1 
tartózkodással, a Határozati javaslatot 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással támogatta. 

 
 
4. Javaslat a Berekfürdő, Vadvirág u. 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú ingatlan nyilvános pályázati 

eljárás útján történő elidegenítésére (A napirend tárgyalásánál jelen volt: Kristályné Nívelt Ágota) 
 

Dr. Rozgonyi József: 
Kérdése az volt, hogy milyen állapotban van az ingatlan? 
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Válaszában elmondja, hogy felújításra szorul. 

 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
A bizottság a Határozati javaslatot 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Barta László                            dr. Rozgonyi József 
     Nógrád megyei főjegyző        a bizottság elnöke  

 
 
  


