
Ikt.szám: 177-17/2011. 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 2011. június 14-én, 8,30 
órakor Salgótarjánban, a Megyeháza Palóc termében megtartott „Bankszámla és hitelszerződés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlati bontásán.  
 
Jelen vannak: Borenszki Ervin, Dr. Czuczi János, Lacsny Péter, Szandai József, Varga Krisztina, Varga Mihály.  
Kormány Zsoltné előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről.   
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
Jelen volt Bácskai Katalin, a Gazdasági Bizottság referense, dr. Sárközi Judit a hivatal, valamint Paliczáné 
Czibilka Rita, a Raiffeisen Bank Zrt. részéről. 
 
Szandai József: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Kéri a bizottság tagjait, hogy a 
határozatképesség megállapításra jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a Gazdasági Bizottság 6 
fővel van jelen, az ülés határozatképes. Felkéri dr. Sárközi Juditot az ajánlat bontására. 
 
Dr. Sárközi Judit:  
A „Bankszámla- és hitelszerződés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi felhívás 2011. 04. 23-án jelent 
meg 2011/S 80-132199. szám alatt az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint 2011. április 29-én 
9746/2011. szám alatt a Közbeszerzési Értesítőben. A részvételi jelentkezések elbírálását követően az 
ajánlatkérő nevében eljáró bizottság döntése alapján az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az egyetlen 
alkalmasnak minősített ajánlattevőnek megküldésre került. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2011. június 
14. 830 óráig az ajánlat benyújtásra került.  
Ajánlatkérő képviselője közli a jelenlévőkkel, hogy a bontás során a Felolvasó lap kerül ismertetésre, amely – a 
jelenléti ívvel együtt – a jegyzőkönyv mellékletét képezi, így az ajánlattevőnek való átadással rendelkezésre áll 
majd.  
Megállapítja, hogy az ajánlat zárt csomagolásban érkezett, majd az ajánlat felbontásra került. Ajánlatkérő 
képviselője rögzíti, hogy az ajánlat megfelel a Kbt. 70/A § (1) bek. a) és d) pontjában előírtaknak, így a 
Felolvasólap ismertetésre kerül. 
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, ajánlatkérő képviselője tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a 
jegyzőkönyv – annak elkészültét követően – a helyszínen átvehető, majd 840 órakor befejezetteknek nyilvánítja 
az ajánlat bontásával kapcsolatos eljárást.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Szandai József dr. Barta László 
 a Gazdasági Bizottság elnöke megyei főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 2011. június 14-én, 8,45 
órakor Salgótarjánban, a Megyeháza 116. sz. termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Borenszki Ervin, Dr. Czuczi János, Lacsny Péter, Szandai József, Varga Krisztina, Varga Mihály.  
Kormány Zsoltné előzetesen jelezte távolmaradását az ülésről.   
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Szandai József: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Kéri a bizottság tagjait, hogy a 
határozatképesség megállapításra jelezzék ittlétüket. Ezt követően megállapítja, hogy a Gazdasági Bizottság 6 
fővel van jelen, az ülés határozatképes. Kéri a bizottságot, a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. Más 
javaslat, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással elfogadott. 

Napirend: 
1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 
Előterjesztő: Horváth Erzsébet, mb. igazgató 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve módosítására (II. sz. 
módosítás) 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

3. Javaslat munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 

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

5. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az egyes 
egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása tárgyában – 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó intézkedések megtételére, valamint 
Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosítására   
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

6. Javaslat Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló 
megállapodások megkötésére, intézmények alapító okiratának megalkotására, valamint Nógrád Megye 
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

7. Javaslat Szécsény Város Önkormányzatával az alapfokú művészetoktatási feladatok átadás-átvételére kötött 
megállapodások megkötésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

8. Javaslat Pásztó Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló megállapodások 
módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

9. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Déli városrész közbiztonságának 
megszilárdítása érdekében  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

11. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében: 

12. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 
- . - 
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Szandai József: 
Jelzi, rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 

1. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Horváth Erzsébet, mb. igazgató 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Horváth Erzsébet, az Ellátó Szervezet megbízott igazgatója. 
 
Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
16/2011. (VI. 14.) GB.    Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 
       Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési 
       Szabályzatának módosítása  
HATÁROZATA 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a közgyűlés és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy.  rendelet 1/a. melléklet 8. 
pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben – a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó 
Szervezte Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben a határozat melléklete szerint 
2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.  

  
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az intézmény igazgatóját. 
  Határidő: 2011. június 23. 
 Felelős:    Szandai József, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. június 14.                                                                                                                             
                 Szandai József   
                                                                                                                 a bizottság elnöke  

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
- . - 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve módosítására 
(II. sz. módosítás) 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Kovácsné Veres Valéria, a hivatal munkatársa.  
 
Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
17/2011. (VI. 14.) GB.   Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának  

2011. évi összesített közbeszerzési terve módosítása  
(II. sz. módosítás) 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága Nógrád Megye 
Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó, a 6/2011. (II. 17.) GB. számú határozattal megállapított és 
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13/2011. (V. 17.) GB. számú határozattal módosított összesített közbeszerzési tervét ismét módosítja, és 
a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint fogadja el. 
 

2. A bizottság utasítja elnökét és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy kísérjék figyelemmel a tervben 
szereplő feladatok teljesülését, továbbá indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjesszék a 
bizottság elé. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                 Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
 
3. A bizottság utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek Nógrád Megye 

Önkormányzata honlapján történő közzétételéről.                                        
  Határidő:  2011. június 21.  
       Felelős:    Dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2011. június 14.                                                                                                                               
Szandai József   

                                                                                                                  a bizottság elnöke  
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 

3. Javaslat munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Kristályné Nívelt Ágota, a hivatal munkatársa. 
 
Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
18/2011. (VI.14.) GB.                        Tárgy: munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek  

       elbírálása 
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a lakáscélú 
munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján nyújtott 
2011. év első negyedévi tájékoztatót tudomásul vette. 

 
2. A Bizottság a Közgyűlés elnökének 2011. év második negyedévében összesen 2.500.000,-Ft mértékig a 

Lakásépítési Alapból kamatmentes kölcsön folyósítására az alábbi javaslatot adja:  
 
3. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Gyetvai József Emilné (anyja neve: Fekete Irén) ½ 

részben tulajdonát képező Márkháza, Rákóczi út 9. száma alatti családi ház korszerűsítésére irányuló 
kérelmét – mivel az a rendelet 22. §-ában, illetve a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak nem felel meg, az érintett ingatlan 
szobáinak száma a méltányolható lakásigény mértékét meghaladja – elutasítani javasolja. 

 
4. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Venczel László (anyja neve: Kertész Mária) 

kizárólagos tulajdonát képező Salgótarján, Zöldfa utca 4. fszt. 5. szám alatti lakásának korszerűsítése 
céljára 400.000,-Ft összegű, 4 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását 
javasolja, Nógrád Megye Önkormányzata jelzálogjogának első ranghelyen történő ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése mellett. 
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5. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Szántó Lászlóné (anyja neve: Kőhegyi Erzsébet) ½ 
részben tulajdonát képező Etes, Rákóczi út 38. szám alatti családi házának korszerűsítése céljára 
300.000,-Ft összegű, 3 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását javasolja. 
azzal, hogy a kölcsön rendelkezésre bocsátásának feltétele a tulajdonostárs hozzájárulása, mely Nógrád 
Megye Önkormányzata jelzálogjogának második ranghelyen történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 
lehetővé teszi. 
 

6. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Juhász Renátó Tamás (anyja neve: Czigler Éva) ½ 
részben tulajdonát képező Salgótarján, Csokonai út 102. szám alatti családi házának korszerűsítése 
céljára 300.000,-Ft összegű, 4 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását 
javasolja azzal, hogy a kölcsön folyósításának feltétele az elidegenítési és terhelési tilalommal 
biztosított jelzálogjog jogosultja és a tulajdonostárs hozzájárulása Nógrád Megye Önkormányzatának 
jelzálogjoga második ranghelyen történő földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. 
 

7. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Mazán Zoltán (anyja neve: Kovács Rozália) ½ 
részben tulajdonát képező Salgótarján, Ybl Miklós utca 102. IV/5. szám alatti lakásának korszerűsítése 
céljára 200.000,-Ft összegű, 2 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását 
javasolja. azzal, hogy a kölcsön rendelkezésre bocsátásának feltétele a tulajdonostárs hozzájárulása, 
mely Nógrád Megye Önkormányzata jelzálogjogának első ranghelyen történő ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzését lehetővé teszi. 

 
8. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Abelovszki Ildikó (anyja neve: Ivády Mária) 3/16 

részben tulajdonát képező Pétervására, Táncsics Mihály út 18. szám alatti családi háza korszerűsítésére 
irányuló kérelmét – mivel a Nógrád Megye Önkormányzata jelzálogjoga alapításra felkínált ingatlan 
túlzott leterheltsége miatt nem fele meg a rendelet 2. §-ában foglalt tárgyi feltételeknek – elutasítani 
javasolja. 

 
9. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Simó Szabina (anyja neve: Kakuk Andrea) 1/8 

részben tulajdonát képező Vizslás, Felszabadulás utca 2. száma alatti családi ház korszerűsítésére 
irányuló kérelmét – mivel az nem felel meg a rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt személyi 
feltételeknek, továbbá az igénylés jogcíme és a csatolt költségvetés tartalma egymással nem egyező – 
elutasítani javasolja. 

 
10. A Szent Lázár Megyei Kórház közalkalmazottja, Sós Mónika (anyja neve: Gyügyei Julianna) 

kizárólagos tulajdonát képező Nemti, Fenyves utca 2. szám alatti családi házának korszerűsítése céljára 
150.000,-Ft összegű, 2 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását javasolja 
azzal, hogy a kölcsön folyósításának feltétele a holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultjainak 
hozzájárulása Nógrád Megye Önkormányzatának jelzálogjoga második ranghelyen történő földhivatali 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. 

 
11. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona közalkalmazottja, Dolnegó Józsefné (anyja neve: Krizsanyik Mária) ½ 

részben tulajdonát képező Bátonyterenye, Tátra út 5. szám alatti családi házának korszerűsítése céljára 
300.000,-Ft összegű, 4 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását javasolja 
azzal, hogy a kölcsön folyósításának feltétele a tulajdonostárs hozzájárulása Nógrád Megye 
Önkormányzatának jelzálogjoga első ranghelyen történő földhivatali ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez. 

 
12. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona közalkalmazottja, Bondár Zsoltné (anyja neve: Márkus Margit) ½ 

részben tulajdonát képező Bátonyterenye, Mikszáth K. utca 14. szám alatti családi házának 
korszerűsítése céljára 200.000,-Ft összegű, 3 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön 
folyósítását javasolja azzal, hogy a kölcsön folyósításának feltétele a tulajdonostárs, és az elidegenítési 
és terhelési tilalommal biztosított jelzálogjog jogosultjának hozzájárulása Nógrád Megye 
Önkormányzatának jelzálogjoga második ranghelyen történő földhivatali ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez. 
 

13. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona közalkalmazottja, Répás Anna (anyja neve: Kis Erzsébet) által lakott, 
Bátonyterenye, Lengyendi út 12-14. szám alatti családi háznak korszerűsítése céljára 200.000,-Ft 
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összegű, 3 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását javasolja azzal, hogy a 
kölcsön folyósításának feltétele a tulajdonos hozzájárulása Nógrád Megye Önkormányzatának 
jelzálogjoga első ranghelyen történő földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez 

 
14. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona közalkalmazottja, Bakosné Dudás Éva (anyja neve: Sarkadi Mária) ½ 

részben tulajdonát képező Bátonyterenye, Zója utca 8. szám alatti családi házának korszerűsítése céljára 
200.000,-Ft összegű, 2 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósítását javasolja 
azzal, hogy a kölcsön folyósításának feltétele a tulajdonostárs hozzájárulása Nógrád Megye 
Önkormányzatának jelzálogjoga második ranghelyen történő földhivatali ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez. 

 
15. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala ügykezelője, Szaniszlóné Deák Ilona Irén 

(anyja neve: Farkas Ilona) ½ részben tulajdonát képező Salgótarján, Zagyva út 58. szám alatti családi 
házának korszerűsítése céljára 250.000,-Ft összegű, 3 év alatt visszatérítendő kamatmentes munkáltatói 
kölcsön folyósítását javasolja azzal, hogy a kölcsön folyósításának feltétele a tulajdonostárs 
hozzájárulása Nógrád Megye Önkormányzatának jelzálogjoga első ranghelyen történő földhivatali 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. 

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

támogatás odaítéléséről, majd gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, az érintettek 
tájékoztatásáról. 

Határidő: 30 nap, illetve folyamatos 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. június 14.  

     Szandai József  
a bizottság elnöke 

- . - 

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

A napirend tárgyalásakor jelen volt a hivatal részéről dr. Barta László, dr. Szabó József, dr. Horváth Zoltán, 
Telek Nándorné. 

Szandai József: 
Megkérdezi, van-e kiegészítés, kérdés a témával kapcsolatban? 

Dr. Barta László:  
Ismertette az előzményeket. 
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a bizottság 6 igen, 0 
nem, 0 tartózkodással támogatott. 

- . - 

5. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az egyes 
egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása tárgyában – 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó intézkedések megtételére, 
valamint Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosítására   
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Almádi Katalin, a hivatal munkatársa. 
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Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs, így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezeteket és a határozati javaslatokat, 
melyekről a tagok a következők szerint szavaztak: a határozati javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, 
I. rendelet-tervezetet: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a II. rendelet-tervezetet: 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással támogatták. 

- . - 

6. Javaslat Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló 
megállapodások megkötésére, intézmények alapító okiratának megalkotására, valamint Nógrád 
Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt a hivatal részéről dr. Barta László, dr. Szabó József, Telek Nándorné, 
dr. Juhász Kinga, dr. Horváth Zoltán, és a három intézmény képviselője. 
 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e kiegészítés, kérdés a témával kapcsolatban? 
 
Dr. Barta László: 
Ismertette a Balassagyarmat Város Önkormányzatával történt egyeztetéseket, mely során döntő részben 
megegyezés született. Vitapont a bérfinanszírozás kérdése. A bizottsági ülés reggelén érkezett 
Balassagyarmattól az előterjesztésük.  
 
Borenszki Ervin: 
Az intézmények folyamatos működtetése érdekében az ingatlanok tulajdonba adása a célszerű. 
 
Dr. Czuczi János:  
A külön megállapodásokat átláthatatlannak tartja.  
 
Madách Imre Kollégium képviselője, Szilfai Vilma:  
Kéri helyesbíteni a kollégiumi férőhely számot 200 főre. 
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs, a Madách Imre Kollégium vonatkozásában a kollégiumi férőhely 
módosításával szavazásra bocsátja a rendelet-tervezeteket és határozati javaslatokat, melyekről a tagok a 
következők szerint szavaztak: I. határozati javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a I. rendelet-
tervezetet: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a II. rendelet-tervezetet: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a II. 
határozati javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatták. 

- . - 

7. Javaslat Szécsény Város Önkormányzatával az alapfokú művészetoktatási feladatok átadás-
átvételére kötött megállapodások megkötésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Zsolnai Béla, a hivatal munkatársa. 
 
Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással támogatott. 

- . - 

8. Javaslat Pásztó Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló 
megállapodások módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Zsolnai Béla, a hivatal munkatársa. 
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Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással támogatott. 

- . - 

9. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt a hivatal részéről dr. Horváth Zoltán, Telek Nándorné, dr. Juhász Kinga 
és Kristályné Nívelt Ágota.  
 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e kérdés, kiegészítés, észrevétel?  
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
2 értékbecslés megérkezett a bizottsági anyagok postázását követően. A II. határozati javaslatban 135 M Ft 
az irányár, a 4/A határozati javaslatban 129,4 M Ft, a 4/B határozati javaslatban 139 M Ft.  
 
Borenszki Ervin: 
Ésszerűnek tartaná a felsőpetényi raktár kiürítését. Van-e elképzelés a „B” verzióval kapcsolatban? 
 
Kristályné Nívelt Ágota: 
Egyeztetések kezdődtek. Az elhelyezéssel kapcsolatban nem csak a raktárhely kialakítás és védelem, hanem 
a csomagolás és szállítás is magas költség.  
 
Dr. Czuczi János: 
Tapasztalata szerint a vevő kívánsága, szándéka a fontos. 
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, melyekről a tagok a 
következők szerint szavaztak: az I. határozati javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a II. határozati 
javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, a III. határozati javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, 
a IV/A határozati javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással, IV/B határozati javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással, az V. határozati javaslatot: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatták. 

- . - 

10. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Déli városrész közbiztonságának 
megszilárdítása érdekében  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Zsolnai Béla, a hivatal munkatársa. 
 
Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással támogatott. 

- . - 

11. Egyebek 
 
Szandai József: 
Felvetés nem volt, a bizottság nyílt ülését lezárja.  

 
K.m.f. 

 
 
 Szandai József dr. Barta László 
 a Gazdasági Bizottság elnöke megyei főjegyző 


