
Ikt.szám: 177-11/2011. 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK 
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága 2011. május 17-én, 
Salgótarjánban, a Megyeháza 116. sz. termében (Hadady-Hargitay terem) megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Szandai József, Lacsny Péter, Borenszki Ervin, Varga Krisztina, Dr. Czuczi János, Kormány 
Zsoltné, Varga Mihály 
(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 teljes létszámban, 7 fővel van jelen, az ülés határozatképes. Kéri a bizottságot, hogy a 
meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. Más javaslat, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirendet, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadott. 

Napirend: 
 
1. Javaslat önkormányzati bérlakások kiutalásáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai 
összegezés jóváhagyására 
Előterjesztő: Szandai József 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve módosítására (I. 

sz. módosítás) 
Előterjesztő: Szandai József 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratainak 

módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, valamint az intézmények és a hivatal közötti 
együttműködési megállapodások jóváhagyására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a Berekfürdő, Vadvirág u. 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú ingatlan nyilvános pályázati 
eljárás útján történő elidegenítésére   
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása módosításának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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9. Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további 
feladatokra  
Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 

11. Egyebek  
- . - 

 
Szandai József: 
Jelzi, rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1. Javaslat önkormányzati bérlakások kiutalásáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Kristályné Nívelt Ágota. 
 
Szandai József: 
Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 
nem, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
11/2011. (V. 17.) GB.    Tárgy: önkormányzati bérlakások kiutalásáról 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottsága Börcsök Tünde takarítónő (szül.: 

Balassagyarmat, 1962.10.23.; anyja neve: Hodászi Éva) Balassagyarmat, Ipoly-járó út 2-4. fszt. 5. 
szám alatt lévő önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelmét – felhalmozott késedelmes 
tartozása miatt – elutasítani javasolja. 
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy határozatát hozza meg, és intézkedjen a bérlő 
tájékoztatásáról. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottsága Nyikon Sándorné takarítónő (születési név: 
Tóth Gizella, született: Salgótarján, 1964.04.21.; anyja leánykori neve: Hajas Blanka) 
Balassagyarmat, Ipoly-járó út 2-4. fszt. 6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás kiutalása iránti 
kérelmét elutasítani javasolja. 
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy kijelölő határozatát hozza meg, és intézkedjen a 
kérelmező tájékoztatásáról. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottsága Antal Gabriella gondozónő (születési név: 
Antal Gabriella, született: Balassagyarmat, 1968.07.31.; anyja leánykori neve: Loksa Margit) 
Balassagyarmat, Ipoly-járó út 2-4. fszt. 6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás kiutalása iránti 
kérelmét elutasítani javasolja.  
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy határozatát hozza meg, és intézkedjen a kérelmező 
tájékoztatásáról. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 



 3

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottsága Balogh Ferenc villamosmérnököt (születési 

név: Balogh Ferenc, született: Sárospatak, 1982.03.11.; anyja leánykori neve: Végső Katalin) és 
Tombácz Mónika előadót (születési név: Tombácz Mónika, született: Szeged, 1989.11.23.; anyja 
leánykori neve: Módra Ilona) 2011. május 1-jétől határozatlan időtartamra – de legfeljebb a Szent 
Lázár Megyei Kórháznál a foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásáig – a Salgótarján, Fáy András 
krt. 86. III/4. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérlőjéül kijelölni javasolja 
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a 962/2011. számú ideiglenes kijelölő határozatát 
módosítsa, és intézkedjen a bérleti szerződés megkötésére. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. május 17.                                                                                                                             
                    Szandai József   

                                                                                                                     a bizottság elnöke  
 

- . - 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai 
összegezés jóváhagyására 
Előterjesztő: Szandai József 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Sárközi Judit, Kovácsné Veres Valéria. 
 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kovácsné Veres Valéria: 
A Közbeszerzési Tanács közleménye alapján a melléklet módosítása szükséges, ezért az előterjesztés 
vonatkozó része kiosztásra került.  
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen, 
0 nem, 0 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
12/2011. (V. 17.) GB.  Tárgy:  Nógrád Megye Önkormányzatának  

2010. évi közbeszerzési eljárásairól  
készült statisztikai összegzés jóváhagyása  

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a Nógrád Megye 
Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai összegezést e határozat 
melléklete szerint hagyja jóvá. 
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az összegezést a Közbeszerzések Tanácsa részére – a 
főjegyző bevonásával – küldje meg, továbbá gondoskodjon a Nógrád Megyei Önkormányzat 
honlapján történő közzétételről. 
Határidő:  2011. május 31. 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa esetleges további 
adatszolgáltatási igényének határidőben tegyen eleget, és erről a bizottság soron következő ülésén 
számoljon be. 
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Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. május 17.                                                                                                                             
                       Szandai József   

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

- . - 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési terve 

módosítására (I. sz. módosítás) 
Előterjesztő: Szandai József 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Sárközi Judit, Kovácsné Veres Valéria. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sárközi Judit: 
Tájékoztatta a bizottságot, hogy a bankszámlavezetésre vonatkozó közbeszerzéssel kapcsolatban 
hiánypótlást kaptak, de ez nem olyan jellegű, ami befolyásolja az ütemterv időpontjait. Ismételten 
felhívta a figyelmet arra, hogy a közgyűlés napján 8,30 órakor lesz bontás a Palóc teremben, kérte a 
pontos megjelenést. 
 
Kormány Zsoltné: 
Jelezte, hogy nem tud jelen lenni a közgyűlés napján tartandó bizottsági ülésen. 
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen, 
0 nem, 0 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 

 
13/2011. (V. 17.) GB.   Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának  

2011. évi összesített közbeszerzési  
terve módosítása (I. 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 
összesített közbeszerzési tervét 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 a Nógrád Megyei 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.                                        
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Határidő:  2011. május 24.               
Felelős:    dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2011. május 17.                                                                                                                             

  Szandai József   
                                                                                                                a bizottság elnöke  

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József, Telek Nándorné, dr. Handó Beatrix, Horváth 
Erzsébet. 
 
Szandai József:  
Megkérdezi Horváth Erzsébetet, hozzájárul-e a nyílt tárgyaláshoz?  
 
Horváth Erzsébet:  
Igen. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatott. 
 

- . - 
 

5. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratainak 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, valamint az intézmények 
és a hivatal közötti együttműködési megállapodások jóváhagyására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József, dr. Juhász Kinga. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Juhász Kinga: 
Az intézményvezetőktől visszajelzést kértünk a témával kapcsolatban. Tartalmi változtatás a 
szakfeladat miatt a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
esetében van. 
 
Borenszki Ervin:  
A szakértő véleményére hívta fel a figyelmet. 
 
Szandai József: 
További kérdés észrevétel nincs, így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezeteket és a határozati 
javaslatokat, melyről a tagok a következők szerint szavaztak: rendelet-tervezet I.: 7 igen, 0 nem, 0 
tartózkodással támogatták, rendelet-tervezet II.: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatták, 
határozati javaslat I.: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatták, határozati javaslat II.: 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatták. 
 

- . - 
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6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt Bácskai Katalin, Telek Nándorné, dr. Szabó József. 
 
Bácskai Katalin: Az előterjesztésben kifejtettük a költségvetés módosítás okát. A költségvetés hiányára 
ható tételek egyenlege 12 M Ft, ennyivel csökkent a hiány. Júniusban újabb módosítás várható a 
Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre kerülő intézmények kapcsán. Technikai hiba: a 
rendelet 1. § (1) bekezdés összege tévesen szerepelt, a jelenleg kiosztott anyagban már a helyes szám 
szerepel. Kérte a bizottságot, hogy az elhangzottak figyelembevételével tárgyalja a napirendet. 
 
Borenszki Ervin: 
Nem szavazza meg a napirendet, azon ok miatt, hogy elfogadhatatlan a létszámleépítés. A társadalmi 
hatásvizsgálatot sem tartja megfelelőnek.  
 
Dr. Czuczi János:  
Az ország helyzete miatt csak a közszférában van mód leépítésre.  
 
Borenszki Ervin:  
Elvi alapon utasítja el, amit a közgyűlésen kíván bővebben kifejteni. A megszorítások miatt már 
szakmai minimum alakult ki. 
 
Telek Nándorné: 
Ismertette a tagokkal, hogy április végétől ellenőrzést végez az Állami Számvevőszék, tárgya az 
önkormányzat adósság helyzetének vizsgálata.  
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a bizottság 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással támogatott, valamint a határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodással támogatott. 
 

- . - 
 

7. Javaslat a Berekfürdő, Vadvirág u. 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú ingatlan nyilvános 
pályázati eljárás útján történő elidegenítésére   
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József, Kristályné Nívelt Ágota. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatott. 
 

- . - 
 

8. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása 
módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József, Bácskai Katalin. 
 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatott. 

- . - 
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9. Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József, Fiserné Kosik Mónika. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Czuczi János:  
A napirendhez közvetlenül nem kapcsolódva jelezte, a külső tagok részére hordozható számítógép 
biztosítását elengedhetetlennek tartja. 
 
Szandai József: 
A közgyűlés elnökének jelezte a problémát, a főjegyző úr vizsgáltatja ennek gazdasági vonatkozásait. 
Kormány Zsoltné és Varga Krisztina csatlakoznak a laptop kéréshez, Lacsny Péter támogatja a kérést. 
 
Varga Krisztina: 
Kérése, hogy a térségi tanácsnokokat a kisebbségi ülésre hívják meg. 
 
Fiserné Kosik Mónika: 
Továbbítja a kérést. 
 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással támogatott. 
 

- . - 
 

10. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további 
feladatokra  
Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 
A napirend tárgyalásakor jelen volt dr. Szabó József, Dr. Bercsényi Lajos, Kaszás Erika. 
 
Szandai József: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Finanszírozásban, kapacitásban országos viszonylatban az utolsó helyen áll a kórház, holott a megyében 
magas a betegek száma. Újraelosztást kért a minisztériumtól. Kiemelte a PIC és MR pályázatokat. A 
vízdíj árán javasolnának változtatni. 
 
Borenszki Ervin: 
A vízdíj csökkentésének esélyével, valamint a szécsényi járóbeteg-ellátással kapcsolatban tette fel 
kérdéseit. 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Vízdíj ügyben keresni kell a díj csökkentésének lehetőségét. A szécsényi rendelőintézet esetében a 
minőségbiztosítás folyamatosságát szükséges kiemelni. 
 
Dr. Czuczi János:  
Kérdése a megyében épült új járóbeteg-ellátó intézményekre terjedt ki. 
 
Lacsny Péter: 
Miből adódik a kórházak finanszírozási területén lévő nagy differencia? 
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Dr. Bercsényi Lajos:  
Remélhetőleg újra elosztás lesz a finanszírozásnál. Cél, hogy Nógrád megye átlagos finanszírozást 
kapjon.  
 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással támogatott. 

 
- . - 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Szandai József dr. Barta László 
 a bizottság elnöke megyei főjegyző 



12/2011. (V.17.) GB. határozat melléklete 
 

9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
 

 
Az éves statisztikai összegezés 

 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekr ől a Kbt. IV. és VI. 
fejezete szerinti ajánlatkér ők vonatkozásában  

 
I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR Ő NEVE ÉS CÍME 
 

Hivatalos név: 
Nógrád Megye Önkormányzata 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
Salgótarján 

Postai 
irányítószám:   
3100                  

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala, Beruházási Főosztály 

Telefon: 
32/620-103 

E-mail: beruhazas@nograd.hu 
 

Fax: 32/620-108 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
http:/megye.nograd.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 
I.2) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA 

 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű    Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) 
pont]  

Egyéb                                               

 
 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR Ő KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
ADATOK 

 

II.1)  A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi 
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: 2  

Érték: 82.742.500  

II.2)  A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi 
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: 6  
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Értéke: 125.988.803  

 
III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR Ő KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK  

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi 
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                          (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                          ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

 

 
��� (száma)  

                          (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 

Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

��������-� (CPV kód, főtárgy szerint)         ��� (száma)                                (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                        ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

��������-� (CPV kód, főtárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 
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Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                             ��� (száma)                           (értéke) 

 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                          (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:                   ��� (száma)                           (értéke) 

 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt:                                                       ��� (száma)                           (értéke) 

 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

   hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

 

 3 (száma)  

73.963.203 (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 
Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:             3 (száma) 73.963.203  (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

��������-� (CPV kód, főtárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:  ��� (száma)                           (értéke) 

 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt:  ��� (száma)                           (értéke) 
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Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

45210000-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 34.984.143 (értéke) 

45331110-0 (CPV kód, főtárgy szerint) 2 (száma) 38.979.060 (értéke) 

 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:                       3 (száma) 73.963.203 (értéke) 

 

III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                          (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:         ��� (száma)                           (értéke) 

 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt:                           ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

 

 
��� (száma)  

                          (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 

Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                         ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

��������-� (CPV kód, főtárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 
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érte el a közösségi értékhatárt:                           ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

��������-� (CPV kód, főtárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

 

III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 

1 (száma)  

48.400.000 (értéke) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 

1 (száma)  

34.342.500 (értéke) 

 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 
Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:  2 (száma) 82.742.500 (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

 

 1 (száma)  

37.009.600 (értéke) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 2 (száma)  
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 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

 

15.016.000 (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 
Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:  3 (száma) 52.025.600 (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) 

66113000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 34.342.500 (értéke) 

71320000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 48.400.000 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:  2 (száma) 82.742.500 (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

80000000-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 37.009.600 (értéke) 

79212000-3 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 5.616.000 (értéke) 

71300000-1 (CPV kód, főtárgy szerint) 1 (száma) 9.400.000 (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban: 3 (száma) 52.025.600 (értéke) 

 

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg) 

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

 

 
��� (száma)  

                          (értéke) 

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------- 

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:  ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) 

��������-� (CPV kód, főtárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------- 
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Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték 
írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)     

III.2.1) Árubeszerzés 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  

 124. § (2) a) 

 124. § (2) b) 

 125. § (1)  

 125. § (2) a) 

 125. § (2) b) 

 125. § (2) c) 

 125. § (4) a) 

 125. § (4) b)  

 125. § (4) c) 

 125. § (4) d) 

 
��� (száma)  

                          
(értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 252. § (1) a) 

 252. § (1) b) 

 252. § (1) c) 

 

 125. § (2) b) 

 125. § (4) a) 

 125. § (4) b) 

 125. § (4) c)  

 125. § (4) d) 

 

 
��� (száma)  

                          
(értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  

 124. § (2) a) 

 124. § (2) b) 

 124. § (2) c)  

 125. § (1) 

 125. § (2) a) 

 125. § (2) b) 

 125. § (2) c) 

 125. § (3) a) 

 125. § (3) b)  

 139. § (2) 

 
��� (száma)  

                          
(értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:  

��� (száma)                           (értéke) 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 252. § (1) a) 

 252. § (1) b) 

 125. § (2) b) 

 125. § (3) a)  

  
��� (száma)  
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 252. § (1) c)  125. § (3) b)                            
(értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:  

��� (száma)                           (értéke) 

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  

 252. § (1) a) 

 252. § (1) b) 

 252. § (1) c) 

 125. § (2) b) 

  
��� (száma)  

                          
(értéke) 

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  

��� (száma)                           (értéke) 

 
IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  

IV.1)  A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy 
azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab 
számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):                                     

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab 
számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-
ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  
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IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, 
arab számokkal kell kifejezni)  

IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe 
vételre 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
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IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került 
figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §) 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám 
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  
közbeszerzések száma: 3 

közbeszerzések értéke: 120.393.743 

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével 
összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  
közbeszerzések száma: 6 

közbeszerzések értéke: 174.388.803 

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe 
csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA : 2011/05/17  (év/hó/nap) 

 
 



13/2011. (V.17.) GB. határozat melléklete 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2011. évi összesített közbeszerzési terve  

 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

I.  Árubeszerzés 
 

  
 

 
      

1. Informatikai 
eszközök 
beszerzése  

 

30200000-
1 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

hirdetménnyel 
induló 

2011. I. félév  
2011. 

december 
___ 

2. Könyvelési 
feladatokat 
támogató szoftver 
beszerzése 

48444000-
2 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

hirdetménnyel 
induló 

2011. I. félév  2011. július  

II.  Építési 
beruházás 

 

   
    

 
  

1. Madách 
Emlékmúzeum 
(Csesztve) 
felújítása 
irodalomtörténeti 
kiállítás 
létrehozásával 

45210000-
2 
 

45212310-
2 
 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

hirdetménnyel 
induló 

2011. II. félév 2012. március ___ 

2. A Reménysugár 
Otthon 
épületenergetikai 
korszerűsítése 

 

45210000-
2 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

hirdetménnyel 
induló 

2011. II. félév 
2012. 

szeptember 
___ 

3. A Dr. Göllesz 
Viktor Rehab. Int. 
és Ápoló Gondozó 
Otthon községi 
szennyvízhálózatra 
történő 
csatlakozásának 
kiépítése 

45231300-
8 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

közvetlen 
ajánlattételi 
felhívással 

induló 

2011. I. félév  
2011. 

szeptember 
___ 

4. A Nógrádi 
Történeti Múzeum 
Bányászati 
Kiállítóhelye 
földalatti részén a 
balesetveszély 
elhárítását szolgáló 
munkák elvégzése 

45254100-
3 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
2011. I. félév 

2011. 
augusztus 

 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

1. Nógrád Megye 
Önkormányzata 
költségvetési 

66110000-
4 

közösségi 
értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 
közzétételével 

induló 
2011. I. félév határozatlan  
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szervei, kisebbségi 
önkormányzatok 
bankszámlaszerződ
ése, továbbá 
folyószámla- és 
munkabér 
hitelkeret 
biztosítása  

tárgyalásos 

2. Nógrád Megye 
Önkormányzata 
vagyon- és 
felelősségbiztosítás
a 

66510000-
8 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

közvetlen 
ajánlattételi 
felhívással 

induló 

2011. II. félév határozatlan  

3. A „Próbáljon 
szerencsét 
Hollókőn” 
megnevezésű 
projekt keretében 
megvalósuló 
építési beruházás 
megvalósítását 
szolgáló 
közbeszerzési 
eljárás 
dokumentációjána
k elkészítése 

 

71320000-
7 

közösségi 
értékhatárt 

elérő 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 
2011. II. félév 

2011. 
december 

___ 

4. A Nógrád Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlésének 
Hivatala 
informatikai 
rendszerével 
összefüggő 
fejlesztői, 
tanácsadói, 
támogatói 
feladatok ellátása 

71000000-
8 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

közvetlen 
ajánlattételi 
felhívással 

induló 

2011. I. félév határozatlan ___ 

5. A „Novohrad-
Nógrád Geopark 
Turisztikai 
Desztináció 
Fejlesztése” 
projekt 
megvalósításához 
kapcsolódó  
szolgáltatások 

79950000-
8 

79952000-
2 

79342000-
3 

nemzeti 
értékhatárt 

elérő 

hirdetménnyel 
induló  

2011. I. félév 2012. március  

IV. Építési koncesszió       

________     
 

 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

      

_________     
 

 

 
 


