
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

6. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 18-án, Cereden, a 
Faluház Tanácstermében megtartott soron kívüli ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Látkócki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon-József, Szandai 
József, Tisza Attila, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi 
megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző, dr. Szabó József aljegyző 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Az ülésről távol maradt: Lacsny Péter, Palotai Szilárd és dr. Rozgonyi József  
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Tájékoztatást ad a soron kívüli ülés összehívásának indokairól, mely szerint a július hónapban 
átvételre került balassagyarmati intézmények keretszámai érintik a költségvetést, ezért szükséges 
annak módosítása.  
 
Tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a mai ülésen a szavazások kézfelemeléssel történnek.  
 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 12 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Kéri, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.  
Más javaslat, kiegészítés nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendet 12 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Napirend: 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 

eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 
módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 

szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési 

nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítására, 
továbbá a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi ellátások 
intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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5. Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
6. Javaslat a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526. hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak raktározására alkalmas 
ingatlan biztosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat a Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő 

programok támogatására irányuló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei előkészítés alatt álló és folyamatban lévő 

pályázatainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 
valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. által kötendő bérleti szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
10. Javaslat a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata által 

kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Egyebek 
 
Zárt ülés keretében:  
 
12. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő intézmény igazgatója ellen 

fegyelmi eljárás megindítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
13. Javaslat személyi térítési díj megállapítása (1244-2/2011. számú határozat) ellen beadott 

fellebbezés elbírálására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

- . - 
 

1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 
eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentés kiegészítése az ülés előtt került kiosztásra. Kéri, hogy a testület ezen kiegészítéssel 
együtt tárgyalja meg és fogadja el az előterjesztést.  
Tájékoztatja a tisztelt közgyűlést, hogy az elnöki jelentés határozati javaslatának 4. b pontjában elírás 
történt. Az elnöki keretet helyesen a költségvetés 4. sz. mellékletének IX/5. sora tartalmazza. Kéri 
ezen javítás figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Látkócki Bálint:  
Kérdése: a nógrád megyei kórházak teljesítmény volumen ellátásra vonatkozó változtatási 
kezdeményezésre van-e már a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól válasz? Hol tart az ügy és várható-e 
valami érdemi intézkedés? 
A „Tanulói laptop program” megvalósulásával kapcsolatban kérdésként veti fel, hogy mit vállalt a 
Systrend Zrt. a közbeszerzési eljárás során?  
A megyei önkormányzatok működésével kapcsolatban kérdése az, - mivel elnök úr az elmúlt 
időszakban több konzultáción is részt vett - hogy az oktatási intézményeket hogyan fogja érinteni 
önkormányzati törvény módosítása, hová kerülnek az intézmények, a középiskolák? A fejlesztésekkel 
összefüggésben és az önkormányzatok jövőbeni feladataival kapcsolatban információik szerint a 
Regionális Fejlesztési Tanácsok megszűnését követően a területfejlesztés a megyékhez kerülne, hogy 
áll ez a kérdés? A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium milyen iránymutatást, koncepciót határozott meg? 
 
Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy ami a felterjesztést illeti, miniszterelnök úrtól érkezett válasz. Nyilvánvalóan ő a 
felterjesztést továbbította az illetékes tárca irányába. Onnan még írásos választ nem kapott, azonban 
intézkedés már történt. Lényege az, hogy a Nemzeti Erőforrás minisztere többletvolument biztosított a 
Szent Lázár Megyei Kórháznak a járóbeteg szakellátás támogatására, ez a miniszteri tartalékkeret 
terhére történt. A megítélt pluszforrás közel 99 millió forint. Ennek a támogatásnak a felhasználására 
július 1. és október 31. között van lehetőség. Ez előremutató döntésnek tekinthető. Az elnöki jelentés 
kiegészítéseként a közgyűlés ülése előtt kiosztásra került tájékoztatás tartalmazza, hogy a Szent Lázár 
Megyei Kórház mely pályázatokon szerepelt eredményesen. 
Az önkormányzati törvény módosításával kapcsolatban már előzetes egyeztetésekre sor került. A 
MÖOSZ részéről volt kezdeményezés, hogy találkozzanak Hoffmann Rózsával. Tájékoztatás ad arról, 
hogy Barna János Béla alelnök úr képviselte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai 
államtitkárával való egyeztetésen.  
Körvonalazódik egyfajta koncepció, de felesleges erről bármit nyilatkozni addig, amíg a 
képviselőcsoport azt meg nem vitatja.  
Van egy olyan nézet, mely szerint olyan változásokat kellene eszközölni, amelyek eredményeképpen 
végre oda kerülnének a fejlesztési, döntési kompetenciák, ahol annak idején voltak a fejlesztésekről 
szóló döntési jogkörök. A kormányzat részéről határozott a szándék, hogy a szükséges lépéseket 
megtegye és ennek feltétele az, hogy a fejlesztési forrásokat – különösképpen a 2014-2020-as 
időszakra vonatkozólag – a döntési kompetenciák visszakerüljenek megyei szintre; a fejlesztési 
források tekintetében a döntés központja a megye legyen. Ennek nyilvánvaló következménye az, hogy 
a régiók megszűnnek. Nyitott a kérdés az ügyben, hogy ehhez egyéb más intézményfenntartói szerep 
kell-e, hogy párosuljon. 
Elmondja, hogy a szeptember 15-ei közgyűlésen tud majd bővebb tájékoztatást adni.  
 
dr. Barta László: 
Képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy több pályázat érkezett a közbeszerzési kiírásra, 
melyekből a Systrend Zrt. által benyújtott ajánlat bizonyult a legkedvezőbbnek. A pályázati kiírás 
szerint az ún. „oktatói laptopok” támogatott összege 180.000 Ft-ban került maximalizálásra. Az 
ajánlatkérőnek mérlegelnie kellett, hogy eredménytelennek nyilvánítja-e az eljárást, vagy nyertesnek 
hirdeti ki ezt a céget. Eredménytelenség esetén kétséges lett volna a pályázat teljesítése, mivel idő 
hiányában egy újabb közbeszerzési eljárás lebonyolítására valószínűleg már nem lett volna lehetőség. 
Több száz laptop beszerzésére került sor, melyből 23 db esetében mutatkozott a jelzett különbség. 
Miután a közgyűlés elnökének és a főjegyzőnek közgyűlési felhatalmazása van arra,  hogy az ún. 
„pályázati saját erős rész” felhasználásával szükség esetén a pályázatok finanszírozását biztosítsa, 
ezért született az a döntés, hogy a cég hirdethető ki nyertesnek. Elmondja, hogy az elszámolások 
megtörténtek, azonban nem ismert okok miatt az ESZA jóval határidőn túl fizetett a Systrendnek. A 
cég kötbér követelése továbbításra került az ESZA felé, a további fejleményekről a közgyűlés szükség 
szerint tájékoztatást fog kapni. 
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Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 
igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:    
 
85/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 

1-6. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A testület a 155/2010. (XII. 16.) Kgy. határozatának mellékletével jóváhagyott 2011. évi 

üléstervének szeptemberi ülésre vonatkozó részét a következők szerint módosítja: 
 

„Törvényességire leadás: augusztus 24. (szerda) 
Postázás: szeptember 1. (csütörtök)   

Bizottsági ülés időpontja: szeptember 6. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: szeptember 8. (csüt.) 

 Szeptember 15. 
 

2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 
meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról 
szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság  

 
5. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok átminősítésére, használatba adására  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági bizottság, pénzügyi ellenőrző bizottság  
(Adott ingatlanok vételére érkezett érvényes pályázatok esetén) 

 
6. Javaslat a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 1.) Kgy. rendelet mellékletét képező 
vagyonkódex módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság  
 

7. Javaslat a berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító 
okiratának módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: humánszolgáltatási bizottság, ügyrendi bizottság 
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8. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 

  Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági bizottság, humánszolgáltatási bizottság 
 

9. Javaslat a megyei önkormányzat tulajdonát képező egyes vagyontárgyak hasznosítására, 
elidegenítésére kiírt pályázatok elbírálására 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági bizottság, pénzügyi ellenőrző bizottság  

 
10. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: gazdasági bizottság, humánszolgáltatási bizottság, pénzügyi 
ellenőrző bizottság” 

 
Az ülésterv többi részét változatlanul hagyja. 
 
4.  

a) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-
ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/2. sorában lévő „Megye társadalmi 
életéhez kapcsolódó programok támogatása” keret terhére: 

 
− a Muzsikál az Erdő Alapítvány (Pásztó) részére: „Muzsikál az Erdő” Mátrai művészeti 

napok rendezvénysorozat megrendezésének 75.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
 

b) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-
ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére: 

 
− a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány részére: Mikszáth Kálmán „a 

legnagyobb palócnak az életét és munkásságát bemutató film elkészítésének 30.000 Ft-os 
támogatásáról dönt.  

Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
5. A 17/2011 (IV. 28.) Kgy. határozat 4. a) pontja a következőre módosul: 
 

 „a) A költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére:  

− a „Litkei Szent Kereszt” Alapítvány (Litke) részére: Egyházi műemléképületek 
felújításának 30.000 Ft-os  

− a Mátraszőlős Községért Közalapítvány (Mátraszőlős) részére: Gyöngyvirág 
Nyugdíjas Klub 2011. évi programok megvalósításának 30.000 Ft-os  

− a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: XIII. Ceredi Ifjúsági 
Művészeti Alkotótábor megrendezésének 30.000 Ft-os  

támogatására teszek javaslatot.” 
 
6. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, a megyei főjegyzőt és a kórház 

főigazgatóját, hogy: 
• az „Észak-Magyarországi Régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című, TIOP 2.2.5-

09/1-2010-0004. számú, 
• „az Intenzív Neonatológiai Osztály műszaki fejlesztése a Szent Lázár Megyei Kórházban” 

című, a TIOP 2.2.2/C-10/1-2011-0001 számú, valamint 



 6 

• a járóbeteg szakellátás működtetésének biztosítását célzó, 
kötött támogatások jogszerű felhasználása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket, erről 
a testületet utólag tájékoztassák. 
Határidő: szöveg szerint 

 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 
  dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (III. számú 
módosítás), valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 
módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).  
Az előterjesztés három rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
fog szavazásra bocsátani.  
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
módosításáról (III. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     22/2011. (VIII. 23.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról  
(III. sz. módosítás)  

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete alapító okiratának 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
elfogadott és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     23/2011. (VIII. 23.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 
módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete alapító 
okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

     24/2011. (VIII. 23.) önkormányzati 
          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról 

 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a 2011. évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedésekről szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta:    
 
86/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához 
kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
        

1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy folytassanak tárgyalást a 
számlavezető pénzintézettel a 2011. december 31-én lejáró bankszámlaszerződés 
meghosszabbítására vonatkozóan, erről a testületet folyamatosan tájékoztassák. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat hosszabb távú 
likviditási stabilitása érdekében, elsősorban a hiány csökkentésére fordítható többletbevételek 
ismeretében, reorganizációs programot készítsenek, ehhez szükség esetén szakértőt vegyenek 
igénybe. A felmerülő költségek fedezete a 3/b.sz. melléklet 23. sora.    
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat (a továbbiakban: határozat) 5.d) pontja a 

következők szerint módosul: 
 

„5.d) A közgyűlés – tekintettel a működési hiány mértékére, valamint a könyvvizsgálói jelentés 
tartalmára – dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig 
történő felfüggesztéséről: 

 
 

3/a.sz.melléklet  
Intézményi finanszírozás működési 
Reménysugár Otthon Balassagyarmat 1.000 E Ft 
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon Pásztó 

7.000 E Ft 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 1.000 E Ft 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 15.360 E Ft 
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1.000 E Ft 
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 3.000 E Ft 



Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
Pásztó 

1.000 E Ft 

Madách Imre Kollégium Balassagyarmat 1.000 E Ft 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Balassagyarmat 2.000 E Ft 
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium Balassagyarmat 

3.000 E Ft 

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 7.000 E Ft 
Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolg.Int. Salgótarján 1.000 E Ft 
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2.000 E Ft 
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 1.000 E Ft 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 
Palócföld  
Közművelődési feladatok 

 
300 E Ft 
500 E Ft 

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján 14.000 E Ft 

Részösszesen: 61.160 E Ft 

3/b.sz.melléklet 
Igazgatási kiadások 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12.000 E Ft 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 28.000 E Ft 

 Részösszesen: 40.000 E Ft 

4.sz.melléklet 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai 
II./A.1. Int.átszerv., létszámcsökkentésből, KJT., KTV.-ből ág.jogsz.-ból 
eredő kiadások fedezetére 

38.221 E Ft 

II/A.3. Teljesítmény motivációs keret 75.000 E Ft 
II/A.6. Érettségi és szakmai vizsga díjak  
II/A.9. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés 4.300 E Ft 
II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása 5.098 E Ft 
III.3. Társasági, jogi képviseleti díjak 2.000 E Ft 
V. 1. Befektetés-ösztönzési rendszer működtetése 500 E Ft 
VIII. 8. BGF Pénzügyi – és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám. 21.466 E Ft 
IX.4. Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikus 
Tábor, Megyenap) 

 

X.3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezete 10.000 E Ft 
  Részösszesen:  156.585 E Ft 

Mindösszesen: 257.745 E Ft 
 

 
Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére. Indokolt esetben tegyenek 
javaslatot az érintett felfüggesztések visszavonására. Szükség szerint, de legkésőbb az első 
félévi beszámoló tárgyalásával egyidejűleg indítványozzák a jelen határozati pont 
felülvizsgálatát, módosítását. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
      dr. Barta László, megyei főjegyző” 
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4. A közgyűlés utasítja a Madách Imre Kollégium és a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó 
Szervezete igazgatóját, hogy az élelmezési tevékenység átadás – átvételével kapcsolatos 
leltározást bonyolítsák le, a jegyzőkönyvet készítsék elő, az élelmezési tevékenység 
ellátásával összefüggő szerződéseket kössék meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  az érintett intézmények igazgatói 

 
- . - 

3. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998 (V. 1.) Kgy. rendelet 
módosítására.  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az SZMSZ 21/A. § (7) bekezdés a) pontja értelmében a rendelet-
tervezet „Társadalmi egyeztetés” cím alatt felkerült a közgyűlés honlapjára, melyre vélemény, 
észrevétel nem érkezett. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).  
 
Szavazásra bocsátja a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást gyújtó 
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott, és 
rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     25/2011. (VIII. 23.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

4. Javaslat az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési 
nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítására, 
továbbá a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi 
ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)  
Jelzi, hogy az előterjesztés határozati javaslatot és rendelet-tervezetet tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra.  
 
Szavazásra bocsátja az étkeztetési tevékenységet végző intézmények 2011. évi élelmezési 
nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozat módosítására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta:  
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87/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 145/2010. (XI. 25.) Kgy. határozata 1. 

pontjában található táblázat 2. pontja 2011. szeptember 1-jei hatállyal a következő 2.6, 2.7, és 2.8 
alpontokkal egészül ki: 

 
„2.6 Madách Imre Kollégium Balassagyarmat 490 
 2.7 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 

Balassagyarmat 
490 

 2.8 Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 
Balassagyarmat 

490” 

 
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a meghatározott napi élelmezési nyersanyagköltséget az 

érintett intézményekkel közölje. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy az élelmezési nyersanyagköltséget 

vezessék át élelmezési szabályzatukban, és határozzák meg az ezen alapuló személyi térítési 
díjakat. 
Határidő: 2011. szeptember 1., illetve folyamatos 
Felelős: az érintett intézmények vezetői 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményiben fizetendő 
gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2055. (XII. 23.) Kgy. rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     26/2011. (VIII. 23.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi ellátások 
intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

5. Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2011. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az SZMSZ 21/A. § (7) bekezdés a) pontja értelmében a rendelet-
tervezet „Társadalmi egyeztetés” cím alatt felkerült a közgyűlés honlapjára, melyre vélemény, 
észrevétel nem érkezett. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).  
Szavazásra bocsátja a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     27/2011. (VIII. 23.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

6. Javaslat a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú, illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526. 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak raktározására 
alkalmas ingatlan biztosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztésben előzetesen jelzetteknek megfelelően tájékoztatja a közgyűlést, hogy a pályázati 
hirdetményre és kiírásokra határidőig a következők szerint érkeztek pályázatok: a felsőpetényi 
ingatlan vételére egy, a csitári ingatlan vételére kettő. Ezek feldolgozása már folyamatban van. (A 
többi ingatlan vételére pályázat nem érkezett.) 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).  
 
Szavazásra bocsátja a Felsőpetény, belterület 19. hrsz-ú, illetve a Csitár, Nógrádgárdony, 
belterület 526. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén műtárgyak 
raktározására alkalmas ingatlan biztosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 
12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
 
88/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Felsőpetény, belterület 19 hrsz-ú és a Csitár, 

Nógrádgárdony, belterület 526 hrsz-ú ingatlanok vételére érkező, érvényes pályázatok beérkezése 
esetén a múzeumi közgyűjteményi anyag elhelyezését első helyen a Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Balassagyarmat, belterület 445 hrsz-ú, Civitas Fortissima 
tér 2. szám alatti ingatlanban, második helyen a Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
volt laktanya épületben támogatja. 
Felkéri elnökét, hogy az elidegenítésre kijelölt ingatlanok vételére érkező ajánlatok elfogadása 
esetén a raktárbázis kialakítása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett 
önkormányzatnál és intézkedjen a minimálisan szükséges műszaki feltételek biztosítása 
költségeinek feltárására.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat 1. pontjában rögzítettek szerinti 
tárgyalások eredménytelensége esetén támogatja a múzeumi közgyűjteményi anyag Salgótarján, 
belterület 3730 hrsz-ú ingatlanban történő ideiglenes elhelyezését. 
Felkéri elnökét az elidegenítésre kijelölt ingatlanok vételére érkező ajánlatok elfogadása esetén a 
raktárbázis műszaki kialakításához és a műtárgyak elhelyezéséhez szükséges intézkedések 
megtételére.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
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- . - 
 

7. Javaslat a Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő 
programok támogatására irányuló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)  
 
Szavazásra bocsátja a Megyei Esélyegyenlőséig Iroda – Esélyes Háza működtetésének és 
esélyteremtő programok támogatására irányuló pályázat benyújtására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
 
89/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
1. Nógrád Megye Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti 

Család-és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett, az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat 
keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő 
programoknak a támogatására című, OEH-MESI-11 kódjelű felhívásra pályázatot nyújt be.  

 A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a felhívásra a pályázatot határidőben nyújtsa be. 
Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

  
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az 1. pont szerinti pályázat Nógrád Megye 

Önkormányzata szempontjából eredményes, a támogatási szerződést kösse meg.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A testület felkéri elnökét, hogy a pályázat eredményéről, adott esetben a támogatási szerződés 

megkötéséről, valamint az abban foglalt feladat teljesítéséről rendszeresen tájékoztassa a 
közgyűlést. Amennyiben szükséges, kezdeményezze döntések meghozatalát, javasolja 
intézkedések megtételét.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
- . - 

 
8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei előkészítés alatt álló és folyamatban lévő 

pályázatainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)  
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei előkészítés alatt álló és 
folyamatban lévő pályázatainak felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
testület 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
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90/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az önkormányzatnál és 

az intézményeinél előkészítés alatt álló és folyamatban lévő pályázatok felülvizsgálatáról szóló 
jelentést. 

 
2. A közgyűlés a pályázati kötelezettségek, és a pénzügyi lehetőségek összhangjának fenntartása 

érdekében utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázatok megfelelő adattartalmú, forrás 
(unió, hazai), státusz (benyújtott, megvalósítása folyamatban, megvalósult, elutasított) szerint 
elkülönített, intézményenként csoportosított nyilvántartásának elektronikus feldolgozásáról az 
alábbi ütemezés szerint:   

a.) az Európai Uniós támogatások felhasználására irányuló pályázatok honlapon megjelenő 
nyilvántartásának kialakítása  
Határidő: 2011. október 15. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző  

 
b.) a hazai támogatások felhasználására irányuló pályázatok honlapon megjelenő 

nyilvántartásának kialakítása  
Határidő: 2011. november 15.  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

c.) az a) és b) pontok szerinti nyilvántartások, tesztelése és az adatok feltöltése. 
Határidő: 2011. december 15.  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

3. A testület utasítja az intézményvezetőket, hogy gondoskodjanak az intézmény pályázati 
tevékenységére vonatkozó adatok honlapra történő feltöltéséről, folyamatos aktualizálásáról. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: intézményvezetők  

 
4. A testület felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy kísérjék figyelemmel a közgyűlés kiemelt 

turisztikai- és egészségügyi fejlesztési pályázatainak előkészítését, ezekhez kapcsolódóan a 
meghirdetett támogatási lehetőségeket és azokról a testületet rendszeresen tájékoztassák. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

5. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy az önkormányzat és intézményei pályázatokat – a költségvetés 
teherbíró képességének figyelembevételével – elsősorban a 2008-ban kibocsátott kötvény 
felhasználásával fejlesztésekre, továbbá a szakmailag elengedhetetlenül szükséges programok 
megvalósítására nyújthatnak be. A pályázatok összeállításához és benyújtásához – saját erőt nem 
igénylő támogatásra is – a fenntartó előzetes jóváhagyása szükséges. 
Határidő: folyamatos 

 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
dr. Barta László, megyei főjegyző 

 intézményvezetők 
 
 
6. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a pályázatok előzetes jóváhagyásának elsődleges 

szempontjaként az önkormányzat likviditási helyzetét, a működési forrás biztosíthatóságát 
tekintse. 
A pályázati források megelőlegezése az intézményhálózat működtetését nem veszélyeztetheti. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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7. Tekintettel a Múzeumi Szervezet rendkívül széleskörű és jelentős önkormányzati likviditási 

forrást igénybevevő pályázati tevékenységére, a közgyűlés felkéri az igazgatót, hogy a még el 
nem kezdett TIOP 3.2.11/10-1-2010-0098 számú projekt időbeni ütemezéséről folytasson 
tárgyalást a közreműködő szervezettel. Amennyiben a megvalósítás 2012-re vagy távolabbi időre 
átütemezhető, kezdeményezze a szerződés módosítását. Ha a megvalósítás ütemezése nem 
módosítható, arról azonnal tájékoztassa a közgyűlés elnökét. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, 
hogy az utóbbi esetben az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében döntsön a pályázat 
visszavonásáról, erről a közgyűlést utólag tájékoztassa. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 Dr. Szirácsik Éva, igazgató 

- . - 
 

9. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium, valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. által kötendő bérleti szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)  
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium, valamint a SZILTOP Nonprofit Kft. által kötend ő bérleti szerződés 
megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta:  
 
 
91/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és előzetes hozzájárulását adja a 

határozat melléklete szerinti szerződés megkötéséhez. 
 
2. A testület felhatalmazza a közgyűlés elnökét a bérleti szerződés aláírására. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

- . - 
 

10. Javaslat a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata által 
kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.)  
 
Szavazásra bocsátja a kínai Guizhou Tartomány Népi Kormányzata és Nógrád Megye 
Önkormányzata által kötött testvérmegyei megállapodás jóváhagyására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
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92/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerint jóváhagyja a Kínai Népköztársaság 
Guizhou tartomány és a Magyar Köztársaság Nógrád megye testvérmegyei megállapodását. 
A közgyűlés felkéri elnökét a megállapodásban foglaltak teljesítésével és végrehajtásával az 
együttműködés további mélyítésére, s arra, hogy ezen tevékenységéről a közgyűlést rendszeresen 
tájékoztassa. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

11. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a testületet, hogy szeptember 15-én a közgyűlés Salgótarjánban, szeptember 17-én a 
Megyenap Rétságon lesz. Október 23-án külső helyszínen tartanak ünnepi megemlékezést, de nem 
tartja kizártnak, hogy akár rendkívüli ülést kell összehívni a jövőt illető változások miatt. 
Megkérdezi, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban egyéb kérdése, észrevétele?  
(Kérdés, észrevétel nincs.) 
Bejelenti, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület. Megkéri a 
vendégeket, a sajtó képviselőit, fáradjanak ki az ülésteremből.  
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 

 
 Becsó Zsolt        dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                       Nógrád megyei főjegyző 
     Közgyűlésének elnöke  
 


