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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 2004. május 24-től látja el feladatait 
a Megyeháza épületében. A működtetés feltételeinek biztosítása érdekében Nógrád Megye 
Önkormányzata, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium fél évenként köt támogatási szerződést. A megállapodás szerint a Megye 
Önkormányzata az infrastruktúrát és a pénzügyi feladatok ellátását, míg a Minisztérium a 
működési költségeket biztosítja. 
Az Iroda tevékenységéről legutóbb 2005. júniusában adtam tájékoztatást, melyet a Közgyűlés 
78/2005. (VI.23.) Kgy. határozatával fogadott el és hatalmazott fel a további működtetésről 
szóló támogatási szerződés aláírására. 
 
Az Iroda működtetésére az ICSSZEM-el kötött – jelenleg hatályos – támogatási szerződés 
2005. december 31-ig szól. [A szerződés a 2005. augusztusi „elnöki jelentés” (10001/82/2005. 
sz. előterjesztés) 16. sz. mellékletében szerepelt. Eszerint a 2005. év II. félévére az Iroda 
működtetésére a Minisztérium két részletben összesen 7,8 MFt-ot biztosít.] 
 
Az Iroda működtetésében rendszerint átmeneti, finanszírozási problémát okoz, hogy az 
ICSSZEM a támogatási szerződéseket jelentős – 2-3 hónapos – késésekkel írja alá, tehát az 
Iroda folyamatos működtetésének, szolgáltatásainak biztosítása érdekében a Megye 
Önkormányzata ezeket az időszakokat előfinanszírozza. (Erre utalnak a határozati javaslat 
„átmeneti” rendelkezései.) 
Bár a problémát minden alkalommal jelezzük a Minisztériumnak, e tekintetben várhatóan a 
2006. év I. féléve sem alakul másképp: a költségvetési törvényjavaslat tartalmazza ugyan a 
szükséges forrásokat, a Minisztérium munkatársainak előzetes, szóbeli tájékoztatása szerint a 
támogatási szerződés aláírására legalább 60 napot a jövő év elején is várnunk kell. 
 
A finanszírozás átmeneti nehézségei mellett további problémát okoz, hogy az Iroda 
feladatellátásának jellege, az operatív szervezési feladatok a Hivatal szervezetében gyakorta 
nehezen kezelhetőek. Az Iroda vezetője ezért felvetette annak lehetőségét, hogy az „Esélyek 
Háza” – amennyiben ezt a Megyei Önkormányzat és az ICSSZEM is támogatja – 
szervezetileg egy jellegében és működésében is hasonló intézményhez, vagy szervezethez 
kapcsolódjon. A lehetséges megoldások áttekintése, vizsgálata jelenleg is zajlik. 
 
Az Iroda működési feltételei (finanszírozása, személyi állománya) az elmúlt hónapok során 
lényegében változatlan szinten kerültek biztosításra. Az Iroda vezetője havonkénti 
rendszerességgel összeállítja az „Esélyek Háza” tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, 
amelyet a Megyei Önkormányzat mellett a Minisztérium részére is megküld. 
A 2005. év második félévében az Iroda munkatársai a támogatásra szoruló célcsoportok 
szerint kialakított szolgáltatás-szerkezet szerint látták el feladataikat. 
Az ügyfélszolgálat és a tanácsadó 52 főt fogadott, programjaikon, képzéseiken közel 800 fő 
vett részt. Pályázati, kiemelt minisztériumi programok bonyolításában, szakmai anyagok 
előkészítésében 12 fő vett részt. 
Az Iroda – sok más együttműködési formáció mellett – változatlanul szervezi a Nógrád 
megyei Esélyegyenlőségi Szakmai Fórum munkáját, amelynek számos állami- és civil 
szervezet, valamint önkormányzat tagja. 
A fentiek mellett jelentős az Iroda munkatársainak pályázati koordinációs tevékenysége, 
kommunikációs programja, a hátrányos helyzetű célcsoportokkal folytatott sokrétű – és 
gyakran nehezen tipizálható – segítő munka. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására: 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 
működéséről szóló beszámoló elfogadására, a további feladatok meghatározására 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrád Megyei 

Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda működéséről szóló és további feladataira 
vonatkozó tájékoztatót. A testület megállapította, hogy az iroda szolgáltató 
koordinatív tevékenysége eredményes, megfelelő színvonalú, melyet a megye 
egészének érdekében hasznosnak ítél. 

 
2. A közgyűlés a továbbiakban is szükségesnek tartja a Nógrád Megyei 

Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda működtetését, ennek érdekében javasolja 
az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal 2005. 
december 31-ig megkötött támogatási szerződés meghosszabbítását. 

 
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az Iroda további működtetéséről szóló – a  

Nógrád Megye Önkormányzata számára előnyös, a működési költségeket 
egészében biztosító – támogatási szerződés mielőbbi megkötése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza annak aláírására. 
Ugyancsak felhatalmazza elnökét, hogy a támogatási szerződés aláírásáig – de 
legfeljebb 2006. február 28-ig –, illetőleg a költségvetés következő módosításáig 
a folyamatban lévő működési kiadásokat maximum a 2005. december 31-ig 
érvényben lévő támogatási szerződés havi mértékéig teljesítse a közgyűlés előtt 
történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke 
 

4. A Közgyűlés utasítja elnökét arra, hogy a jövőben is kísérje figyelemmel az 
Iroda tevékenységét és a végzett munkáról szükség szerint, de legkésőbb a 
testület 2006. szeptemberi ülésén adjon tájékoztatást. Felhatalmazza továbbá 
arra, hogy az Iroda szervezeti rendjének átalakításához szükséges intézkedéseket 
– a Minisztériummal egyeztetett módon – tegye meg, szükség szerint 
gondoskodjon az Iroda más intézményhez, szervezethez történő átadásának 
előkészítéséről. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
 
A közgyűlés határozatát kapják: 
1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján, 
2. Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda vezetője – helyben 
3. Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális- és Esélyegyenlőségi Minisztérium - Budapest 
3. Irattár 
 
Salgótarján, 2005. november 25. 

 
 
         Dóra Ottó 

 


