
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŐLÉSE 
 

 
4. sz.  

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. június 24-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza nagytermében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkócki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, 
Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József, Tisza Attila, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, a közgyőlés tagjai, 
dr. Barta László fıjegyzı, dr. Szabó József aljegyzı  
(A jelenléti ív a jegyzıkönyvhöz csatolva). 
   
Becsó Zsolt: 
Megnyitja a Galériában elhelyezett, Agócs József, fotográfus alkotásaiból készült kiállítást.  
Köszönti a közgyőlés ülésén megjelenteket, a testület ülését megnyitja. 
Kéri a közgyőlés tagjait, hogy a határozatképesség megállapítására jelezzék ittlétüket. Ezt követıen 
megállapítja, hogy a közgyőlés tagjai közül 14 fı van jelen, az ülés határozatképes.  
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet a következı kiegészítéssel együtt fogadja el: az 
„Egyebek” elıtt 13. sz. napirendi pontként a „Javaslat a „Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai 
desztináció fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó intézkedésekre, valamint az elıkészítés alatt álló 
és folyamatban lévı pályázatok felülvizsgálatára” c. elıterjesztés kerüljön megtárgyalásra. Egyben azt 
is javasolja, hogy a napirendre felvételre kerülı elıterjesztést bizottságok ne tárgyalják.  
Megkérdezi, van-e valakinek a kiegészített napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, 
kiegészítése.  
Más javaslat, kiegészítés nincs.  
Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a testület 11 igen, 3 tartózkodás mellett 
elfogadott.  
 
Napirend: 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb 

eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült 
elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

2. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány megüresedett kuratóriumi tagságának betöltésére  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
3. Javaslat a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

4. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az egyes 
egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása 
tárgyában – kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó intézkedések 
megtételére, valamint Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosítására   
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
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5. 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) 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

6. Javaslat Szécsény Város Önkormányzatával alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátásáról szóló 
megállapodás megkötésére   
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

7. Javaslat Pásztó Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló 
megállapodások módosítására  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

8. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
9. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére Salgótarján Déli városrésze közbiztonságának 

megszilárdítása érdekében  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

10. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2010. március 1-jétıl 2011. április 28-ig 
hozott határozatainak felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı 
 

11. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ösztöndíj kuratóriuma 2010/2011-es 
tanévben végzett tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke 

 
12. Tájékoztatás a Nógrád megyei országos közúthálózat állapotáról, karbantartásáról, felújításáról és 

fejlesztésérıl 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
13. Javaslat a „Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai desztináció fejlesztése” címő pályázathoz 

kapcsolódó intézkedésekre, valamint az elıkészítés alatt álló és folyamatban lévı pályázatok 
felülvizsgálatára” 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
14. Egyebek  
 
Zárt ülés keretében: 
 
15. Javaslat a megyei közgyőlés által alapított kitüntetı cím és díjak adományozására 

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
 
 

- . - 
 
 
Becsó Zsolt: 
1998. óta jeles hagyománnyá vált, hogy minden évben a Köztisztviselık Napja alkalmából Nógrád 
Megye Közszolgálatáért díj elismerésben részesül az a munkatárs, aki legalább öt éve a közgyőlés 
hivatalánál, illetve annak jogelıdjénél kiemelkedı és példamutató közszolgálati tevékenységet fejt ki. 
Felkéri dr. Barta László fıjegyzı urat a döntés ismertetésére.  
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dr. Barta László: 
Bejelenti, hogy ebben az évben a közgyőlés hivatalában kiemelkedı és példamutató tevékenysége 
elismeréseként „Nógrád Megye Közszolgálatáért” díjban részesül dr. Sárközi Judit, a Beruházási 
Fıosztály munkatársa. A döntést megalapozó szakmai életút ismertetését követıen gratulál a 
kitüntetettnek.  
(dr. Barta László fıjegyzı és Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke átadja az elismerést).   
 

 
1. Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült 
elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekrıl, javaslatokról  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentés 3. pontjában jelzett, a Szécsény Város Önkormányzatával alapfokú 
mővészetoktatási feladatok ellátásról szóló megállapodás 2. számú mellékletenként csatolandó 
változási vázrajzok elkészültek. A földmérı által elkészített dokumentumok alapján a megállapodás 1. 
számú mellékletét képezı helyiség-kimutatásban az alapterületek módosításra szorultak. Ezen okok 
miatt a megállapodás 1. és 2. számú mellékletei az ülés elıtt kiosztásra kerültek. Kéri ezen 
dokumentumok figyelembevételével az elıterjesztés megtárgyalását. 
A Gazdasági Bizottság 2011. június 23-án, a Humánszolgáltatási Bizottság a mai napon, a közgyőlés 
ülését megelızıen megtárgyalta a kiegészítést.  
Felkéri Lacsny Péter urat és Meló Ferenc urat, hogy tájékoztassa az üléseken elhangzottakról a 
testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Gazdasági Bizottság a kiegészítést 5 igen szavazattal tudomásul vette.  
 
Meló Ferenc: 
A Humánszolgáltatási Bizottság egyhangúlag támogatta a kiegészítést. 
 
Becsó Zsolt: 
A közgyőlés néhány hónappal ezelıtt döntött, a számlavezetı bank kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindításáról, mivel a megyei önkormányzat vonatkozó szerzıdése ez év 
december 31. napjával lejár. Két bank vásárolta meg a dokumentációt, melyek közül egy adott 
ajánlatot. A tegnapi nap folyamán, a bizottsági ülésen az egyetlen ajánlattevı, a Raiffaisen Bank Zrt. 
visszalépett. Ennek következtében az augusztusi vagy a szeptemberi ülésre várható, hogy javaslatot 
fog tenni a közbeszerzési eljárás megindítására.  
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Tudja, hogy a 3. napirendhez tartozik, de észrevételeit itt szeretné elmondani. Idéz az 53-42/2011. 
iktatószámú elıterjesztés (5) bekezdésébıl, mely szerint: nem bocsátható véleményezésre a rendelet-
tervezet, ha az egyeztetés az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, természetvédelmi, környezetvédelmi 
vagy örökségvédelmi érdekének védelmét veszélyezteti. A pénzügyi, gazdasági érdekeket tudja 
értelmezni, de kéri a többi, egyeztetést kizáró ok kifejtését. 
 
dr. Barta László: 
Mint az elıterjesztésbıl is kiolvasható az új SZMSZ-beli rendelkezés megalkotására a 2010. évi 
CXXXI. törvény kötelezi az önkormányzatokat. A kötelezésnek a megyei önkormányzat közgyőlése 
jelen esetben úgy tesz eleget, hogy a hivatkozott törvény rendelkezéseinek felhasználásával alkotja 
meg a saját szabályait. Mindez azért is célszerő, mert a társadalmi egyeztetés gyakorlata még nem 
jelentıs és így nem kialakult, azaz nem a tapasztalat a követendı, hanem a már meglévı hasonló 
tárgyú szabályozás. 
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Idézi a hivatkozott törvény 5. § (4) bekezdését, mely a mintájául szolgált a beterjesztett 
rendeletmódosításnak. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 11 
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:    
 
50/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

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

1-14. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Berekfürdı, belterület 1130 hrsz-ú, Vadvirág u. 

21. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2011. május 27-én nyilvánosan közzétett pályázatát,           
– pályázó hiányában – eredménytelennek minısíti, egyben  az ingatlan elidegenítése szándékának 
az önkormányzat hivatalos honlapján történı folyamatos hirdetésérıl dönt. 
Határidı: 2011. június 30., illetve folyamatos 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
4.   A közgyőlés a 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. §-ában 

foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévı elnöki keret terhére:  
 
a) a Cédrus Mővészeti Alapítvány (Budapest) részére: Handó Péter Esszékötete 

megjelentetésének 25.000 Ft-os 
b) a Lépésrıl-lépésre a Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: Tehetségnap 

megrendezésének 30.000 Ft-os 
c) a Környezetünkért, Biztonságunkért és Egészségünkért Alapítvány (Pásztó) részére: 

Diáknap megrendezésének 25.000 Ft-os 
d) a Krétakör Alapítvány  (Salgótarján) részére: Állami gondoskodás alatt álló gyermekek 

táboroztatásának 25.000 Ft-os 
e) a Horváth Endre Kiadványi Alapítvány  (Balassagyarmat) részére: A „Balassagyarmati 

Honismereti Híradó 2010” évkönyv, valamint Mizera Tamás – Bögös András: „Bevezetés az 
alagútba” c. kötete megjelentetésének 20.000 Ft-os 

f) a „Szécsényfelfalu Községért” Közalapítvány (Szécsényfelfalu) részére: Jótékonysági bál 
megrendezésének 20.000 Ft-os, 

g) a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány (Salgótarján) 
Jótékonysági koncert megszervezésének 25.000 Ft-os 

támogatásáról dönt. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdések elıkészítésére és aláírására. 
Határidı: Értelemszerő 

 Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány megüresedett kuratóriumi tagságának betöltésére  

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).   
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 13 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadott, és a következı határozatot hozta:    
 
51/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az alapítvány kuratóriumi tagjává 2015. január 31-

ig Lantos Sándor, 3181 Karancsalja, Szondi út 5. szám alatti lakost választja meg. 
Az alapítvány alapító okiratának 7. pontjában a kuratórium tagjainak felsorolásában a következı 
sor módosul: 
„Hasznosi Márk, 3170 Szécsény, Gábor Áron u. 6/b.” szövegrész helyébe: „Lantos Sándor, 3181 
Karancsalja, Szondi út 5.” szövegrész lép. 

. 
2. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy az alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. 
Határidı: 2011. július 15. 
Felelıs: dr. Barta László fıjegyzı 

 
- . - 

 
3. Javaslat a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 

(XII.29.) Kgy. rendelet módosítására 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A kiegészített elıterjesztések az elnöki jelentéssel egyidejőleg, valamint 2011. június 22-én kerültek 
megküldésre.  
A második kiegészítést a Gazdasági Bizottság 2011. június 23-ai ülésén, a Humánszolgáltatási-, a 
Pénzügyi Ellenırzı- valamint az Ügyrendi Bizottság a mai napon, a közgyőlés ülését megelızıen 
tárgyalta meg. 
Felkéri Tisza Attila urat, dr. Rozgonyi József urat Meló Ferenc urat, valamint Lacsny Péter urat, hogy 
tájékoztassa az üléseken elhangzottakról a testületet. 
 
Tisza Attila:  
Az Ügyrendi Bizottság az elıterjesztést egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Rozgonyi József: 
A Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az elıterjesztést. 
 
Meló Ferenc: 
A Humánszolgáltatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az elıterjesztést. 
 
Lacsny Péter: 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést egyhangúlag támogatta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Becsó Zsolt: 
Az elıterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön fog 
szavazásra bocsátani.  
Szavazásra bocsátja a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 14 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

     15/2011. (VI. 29.) önkormányzati 
          r e n d e l e t e 

a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Ezt követıen szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 13 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott és a következı határozatot hozta:  
 
52/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri a fıjegyzıt, hogy a közgyőlés és szervei 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) 2011. június 24-én elfogadott módosításával összefüggı szabályozási feladatokat 
végezze el, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala Ügyrendjét – az általa 
javasolt változtatásokkal együtt – dolgozza át, majd azt jóváhagyásra terjessze az Ügyrendi 
Bizottság elé. 
Határidı: 2011. július 1. 
Felelıs: dr. Barta László, Nógrád megyei fıjegyzı 

 
2. A közgyőlés felkéri a Nógrád megyei fıjegyzıt, hogy az SZMSZ hatályos szövegét a testület 

2011. június 24-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé. 
Határidı: 2011. július 1. 
Felelıs: dr. Barta László, Nógrád megyei fıjegyzı 

 
3. A testület egyetért a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala átszervezésével, 

egyben felhatalmazza a fıjegyzıt, hogy az SZMSZ és az Ügyrend módosításából eredı és 
következı munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Ennek keretében gondoskodjon különösen (a 
vagyongazdálkodási, az idegenforgalmi, és a nem állami, nem önkormányzati fenntartású 
nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatos hatósági feladatok vonatkozásában) 
a) egyes munkakörök megszüntetésérıl, 
b) új munkakörök kialakításáról, 
c) a Közgyőlés Hivatalának szervezeti egységei, ügyintézıi közötti feladatátcsoportosításról. 
Határidı: 2011. szeptember 30. 
Felelıs: dr. Barta László, Nógrád megyei fıjegyzı 

 
 

 
- . - 
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4. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az 
egyes egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének 
biztosítása tárgyában – kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó 
intézkedések megtételére, valamint Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának 
módosítására   
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A kiegészített elıterjesztések az elnöki jelentéssel egyidejőleg, valamint 2011. június 22-én kerültek 
megküldésre.  
A második kiegészítést a Gazdasági Bizottság 2011. június 23-ai ülésén, a Humánszolgáltatási 
Bizottság a mai napon, a közgyőlés ülését megelızıen tárgyalta meg. 
Felkérem Meló Ferenc urat, valamint Lacsny Péter urat, hogy tájékoztassa az üléseken elhangzottakról 
a testületet. 
 
Meló Ferenc: 
A Humánszolgáltatási Bizottság támogatja az elıterjesztést. 
 
Lacsny Péter: 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztést egyhangúlag támogatja. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Az elıterjesztés pozitívumát szeretné kiemelni. A Semmelweis-terv szerint az ún. nagytérség irányító 
központokban a döntéseket az ellátó szervezeteket delegáltjainak véleményével fogják meghozni. 
Ezzel a döntéssel pozitív példát adhatnak arra vonatkozóan, hogy Nógrád megye egységes 
egészségügyi ellátásában hogyan tudják egymást erısíteni. Köszöni polgármester úrnak, hogy Nógrád 
megyén belül keresnek partnert. 
 
Becsó Zsolt: 
Véleménye szerint példaértékő Bátonyterenye Város hozzáállása. 
 
Nagy-Majdon József: 
Szeretné megköszönni fıjegyzı úrnak és a kórháznak a konstruktív hozzáállást. Elmondja, hogy egy 
egészségház mőködtetése súlyos terheket jelentett volna a városnak. Úgy gondolja, hogy egy olyan 
konstrukciót sikerült kitalálniuk, ami az egészségházat finanszírozhatóvá teszi a késıbbiek folyamán 
és egyaránt szolgálja Bátonyterenye és kistérsége lakosainak, a város gazdaságának, a megyei 
közgyőlésnek, illetve a kórháznak az érdekeit. 
 
Borenszki Ervin: 
Az elızı közgyőlésen az elnök úr és közte zajlott vita a kistérségi betegellátó helyekkel kapcsolatosan. 
Akkori érveinek egy részét elnök úr elfogadta ebben az elıterjesztésben. Vitájukban hangsúlyozta, 
hogy annak örült volna, ha Szécsény Város illetve a megyei kórház között létrejött volna a mőködtetés 
tekintetében egy ilyen tartalmú megállapodás. Meggyızıdése, hogy ez szolgálja a megyei kórház, de a 
helyben lévı betegek érdekeit is.  
 
dr. Barta László: 
Jelzi, hogy tegnap a Gazdasági Bizottság tárgyalta az eredetileg benyújtott és megküldött 
megállapodás kiegészítését, módosítását. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója, a kórház 
fıigazgatója és Bátonyterenye polgármestere egy újabb egyeztetést folytatott és további kiegészítést 
tett. Ezt az anyagot ma reggel a Humánszolgáltatási Bizottság megtárgyalta, illetve az ülés elıtt 
kiosztásra került. Kéri, hogy a szavazásnál vegye ezt figyelembe a testület. 
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Meló Ferenc: 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a fıigazgató úr kérte az együttmőködési megállapodás pontosítását: 
„A reumatológia heti nyolc óra, a fizikoterápia pedig heti negyven órában történik.” 
Ezt a pontosítást a bizottság 7 igen szavazattal támogatta. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Az elıterjesztés határozati javaslatot és két rendelet-tervezetet 
tartalmaz, melyeket külön-külön fog szavazásra bocsátani.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a 
következı határozatot hozta:    
 
53/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerint – a 
közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 72. § (3) bekezdése alapján – jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye 
Város Önkormányzata között – az egyes egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a 
szolgáltatás telephelyének biztosítása tárgyában – kötendı együttmőködési megállapodást. 

 

2. A testület felhatalmazza a kórház fıigazgatóját az együttmőködési megállapodás aláírására, 
felhatalmazza továbbá a közgyőlés elnökét és a fıigazgatót a mőködési engedélyek 
módosításához, a finanszírozási szerzıdések megkötéséhez és egyéb – a feladatellátáshoz – 
kapcsolódó intézkedések megtételére. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató 

 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott és rendeletét 
megalkotta:  
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     16/2011. (VI. 29.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának 

 módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal 
elfogadott és rendeletét megalkotta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     17/2011. (VI. 29.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának 

 egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
5. 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) 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A kiegészített elıterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejőleg került megküldésre.  
A megállapodás-tervezetek elıkészítése során a felek közötti egyeztetési folyamat eredményeként 
kialakított szöveg értelmében a „2011. június hónapra esedékes munkabér kifizetés, a munkabérek 
közterhei, a június havi hóközi kifizetések és azok közterhei az átadót (Balassagyarmat) terhelik.” 
Balassagyarmat Város Önkormányzata nevében eljárók a késıbbiekben azonban hangot adtak azon 
álláspontjuknak, hogy ez számukra olyan kötelezettségvállalást tartalmaz, melynek elfogadására 
mégsem tudnak javaslatot tenni, így indítványozták e pont elhagyását, melynek eleget téve kerültek a 
közgyőlés elé a megállapodás-tervezetek.  
Balassagyarmat Város Önkormányzata képviselı-testülete által meghozott és rendelkezésükre 
bocsátott 118/2011. (VI. 14.) számú határozata értelmében a Madách Imre Kollégium és a Szondi 
György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola tekintetében kötendı megállapodás 7. 
pontja, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola esetében a 8. pontja úgy került 
módosításra, hogy a 2011. július 5-ig esedékes munkabérek és közterhei viselésérıl történı 
megállapodás hiányában felek a Belügyminisztériumtól és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kérnek 
állásfoglalást a tekintetben, hogy a támogatás-megosztás alapján melyik önkormányzatot terheli a 
kötelezettség, illetve ennek függvényében számolnak el egymással. Megegyezés hiányában pedig a 
Nógrád Megyei Bíróság döntését kérik. 
Ennek befogadását nem javasolja, azaz a beterjesztett megállapodásokban rögzítettek szerint kéri az 
elıterjesztés megtárgyalását. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkócki Bálint:  
Köszöni Dr. Bablena Ferenc alelnök úr tájékoztatását, amit az elızı közgyőlésen feltett kérdéseire 
adott. 
A napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a bizottsági üléseken az a többségi álláspont 
született, hogy a megyei önkormányzatnak, és feltételezi, Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
sem érdeke, hogy június végéig ez az átadás-átvétel ne záruljon le. Úgy gondolja, hogy 6/12-ed-6/12-
ed arányban kellene a költségmegosztás megállapodását megkötni.  
Kérdései: Amennyiben nem jön létre ez a megállapodás, akkor ez egy beláthatatlan ideig tartó 
elszámolási vitát fog eredményezni? A bizottsági ülésen voltak nyitott kérdések, ezek rendezıdtek 
már? 
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dr. Barta László: 
Képviselı úr utolsó kérdésére válaszolva, arról tudja tájékoztatni a testületet, hogy minden részletre 
kiterjedıen megszülettek az elızetes megállapodások. A megyei önkormányzat apparátusa részérıl 
minden kérdésben készen állnak arra, hogy július 1-jén – a beterjesztett dokumentációk elfogadása 
esetén – a feladatokat átvegyék.  
Amennyiben június 30-ig Balassagyarmat Város Képviselı-testülete erre nyitott és ugyanilyen 
tartalmú döntést hoz, akkor semmilyen akadályát nem látja, hogy megállapodás útján vegyék át a 
feladatot. Ha megállapodás nem születik, a feladatot akkor is át kell vegyék július 1-jétıl. Formai 
megállapodás nélkül úgy ítéli meg, hogy július 1-jét megelızıen Balassagyarmat Város vezetésével 
külön is egyeztetniük kell. Elmondja, hogy nem tartják indokoltnak állásfoglalások kérését hatáskörrel 
nem bíró szervezetektıl. 
 
Becsó Zsolt: 
Csach Gábor hozzászólási szándékát jelezte, megadja a szót.  
 
Csach Gábor: 
Elmondja, hogy a két önkormányzat között egy vita van, a június havi bér és járulékai. Ennek az az 
oka, hogy a vonatkozó pénzügyi jogszabályok nincsenek összhangban az önkormányzati törvénybıl 
eredı kölcsönös érdekérvényesítésekkel. A június 30-ai jogi határponthoz vonatkozó megyei jogi 
álláspont nem költségalapú, tehát az átadó önkormányzat számára hét havi költségterhet ró a 
finanszírozási helyzetbıl adódóan. A 6/12-ed-6/12-ed megosztást azért fogadta el Balassagyarmat 
Város Önkormányzata, mert e tekintetben az államháztartási törvény vonatkozó részei egyértelmően 
fogalmaznak és van írásban egy olyan állásfoglalásuk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, miszerint 
eme költségmegosztás tekintetében a június havi bér költsége a júliusi normatívát érinti, így azt az 
átvevınek kell rendezni. 
Az oka annak, hogy a megye erre kényszerül az, hogy az elmúlt nyolc év alatt a megyei 
önkormányzatok finanszírozás-technikája drasztikusan lecsökkent.  
A fıjegyzı úr által elmondottakhoz annyit szeretne hozzáfőzni, hogy az önkormányzati törvény 
egyértelmően fogalmaz, amikor azt mondja (az Ötv. 115. § (5) bekezdése): „a települési és megyei 
önkormányzatnak nem kell megállapodást kötnie a feladatellátásával kapcsolatban. Törvényi 
felhatalmazás alapján a települési önkormányzat döntése miatt válik a megyei önkormányzat 
kötelességévé az intézmény fenntartásának ellátása.” Mivel a költségvetés finanszírozásánál a 
normatívák iránti lemondások tekintetében az elsı határdátum július 31-e, addig nyilvánvalóan 
Balassagyarmat városa köteles a finanszírozást biztosítani, ezt meg is fogja tenni.  
Amennyiben Balassagyarmat nem írja alá a megállapodásokat, annak ellenére a város 100 %-san be 
fogja tartani a megállapodásban foglalt egyéb pontokat. A feladatellátásában, az intézmények 
ellátásában semmilyen fennakadást nem fog okozni ez a szigorúan pénzügyi vita. 
 
Látkócki Bálint:  
Benne nincsen olyan kettısség, mint az alpolgármester úrban. Egy évvel a kormányváltás után más 
érveket is fel lehetne sorakoztatni. Múlt évben hét intézmény átadásáról döntött Balassagyarmat Város 
Önkormányzata. Ez idıközben változott és maradt belıle három. Az intézmények finanszírozása a 
megyei önkormányzatnak 75 millió forint havi többletet jelent. Mindkét fél számára meg kell találni a 
legjobb megoldást. Véleménye szerint a megyei közgyőlés javaslata tartalmazza azt, ami a megoldás 
irányába mutat. Nem hiszi, hogy egy hatáskörrel nem rendelkezı szervezet véleménye alapvetıen 
befolyásolja ezt.  
 
Becsó Zsolt: 
Azt javasolja a polgármester, alpolgármester uraknak, hogy egy olyan elıterjesztést készítsenek, 
amely elısegíti, hogy ez a megállapodás aláírásra kerülhessen. 
További kérdés, észrevétel nincs. Az elıterjesztés két rendelet-tervezetet és két határozati javaslatot 
tartalmaz, melyeket külön-külön fog szavazásra bocsátani.  
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Szavazásra bocsátja az I. sz., Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok 
átadás-átvételére szóló megállapodások megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
közgyőlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta:    
 
54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1.   Nógrád Megye Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) 

bekezdése, 115. § (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) 
bekezdése és a 88. § (9) bekezdése alapján – 2011. július 1. napjától – vállalja a balassagyarmati 
szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, sajátos nevelési igényő tanulók 
szakközépiskolai, szakiskolai és szakképzési oktatási, felzárkóztató oktatási, továbbá 
szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatási és felnıttoktatási, valamint szakképzési 
évfolyamokon szakmai gyakorlati oktatási, valamint a kollégiumi feladatok ellátását. 
Nógrád Megye Önkormányzata a feladatok ellátását a balassagyarmati Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola és a Madách Imre Kollégium intézményekben végzi. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a feladatok átadás-átvételére vonatkozó – a 

határozat I., II., III. számú mellékleteként beterjesztett, azok 1. számú mellékletét képezı 
ingatlanokkal kapcsolatos megállapodásokkal, valamint az átadás-átvételre vonatkozó 
megállapodások további mellékletei nélkül – megállapodásokat megtárgyalta és elfogadta. 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a rendelkezésre álló mellékletekkel kiegészített 
megállapodások aláírására, illetve az átadás-átvétellel összefüggı intézkedések megtételére. 
A tulajdonba kerülı eszközökrıl és javakról 2011. május 31-ével elkészített és 2011. június 30-
ával aktualizált tételes leltár, a pályázatokhoz, egyéb kötött bevételekhez kapcsolódó 
kötelezettségekrıl készült kimutatás legkésıbb 2011. július 1-ig kerüljön a megállapodásokhoz 
csatolásra. 
Határidı: a megállapodás aláírására 2011. július 1., illetve szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

       dr. Barta László megyei fıjegyzı 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola alapításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 13 igen szavazattal, 
1 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta:  
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     18/2011. (VI. 29.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
a Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, 
valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapításáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2011. költségvetésének 
módosításáról (II. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyőlés 13 igen szavazattal, 
1 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     19/2011. (VI. 29.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról 

(II. sz. módosítás) 
 

(A rendelet a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a 2011. évi költségvetés II. sz. módosítása végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 igen 
szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:    
 
55/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához 
kapcsolódóan a következı határozatot hozza: 
 
1. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre kerülı 

intézmények kiemelt költségvetési elıirányzataira, és a létszámkeretére a soron következı 
költségvetés módosításakor – a 2011. elsı félévi tényadatok ismeretében – tegyen javaslatot. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
2. A közgyőlés utasítja elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy a feladat átvételre vonatkozó 

megállapodásokban rögzítettek szerint, a 2011. július 1. és december 31-e közötti idıszakra 
vonatkozóan, az átvett feladatokkal összefüggı normatív állami hozzájárulással, normatív, kötött 
felhasználású támogatással és a megyei önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó-
részesedéssel összefüggı pótlólagos igénylést 2011. július 31-ig a Magyar Államkincstár felé 
benyújtsák. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

          dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 
3. A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a megyei fıjegyzıt – elsıdlegesen a megyei önkormányzat 

pénzügyi lehetıségei figyelembe vételével –, hogy a Madách Imre Kollégium Arany János 
Tehetséggondozó Program nyári rendezvényeihez, eseményeihez szükséges pénzeszközöket 
biztosítsák, továbbá a program jövıbeni mőködtetésére vonatkozó megállapodást aláírják. 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

               dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 
 

- . - 
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6. Javaslat Szécsény Város Önkormányzatával alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátásáról 

szóló megállapodás megkötésére   
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
 

Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).   
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a 
következı határozatot hozta:    
 
 
56/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1.   Nógrád Megye Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § 

(5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése és a 88. § (9) 
bekezdése alapján vállalja a szécsényi alapfokú mővészetoktatási feladatok – megállapodás útján – 
2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig történı ellátását. 
Nógrád Megye Önkormányzata a feladatokat a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény Szécsényi Tagintézménye keretein belül végzi. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szécsényi alapfokú mővészetoktatási feladatok 

átadás-átvételére vonatkozó – a határozat mellékletét képezı – megállapodás tervezetet 
megtárgyalta és elfogadta. 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a megállapodás aláírására. 
A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a használatba vett 
ingatlan részek vonatkozásában a használat jogának ingatlan nyilvántartásba történı bejegyzése 
érdekében. 
Határidı: 2011. június 30., illetve értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

        dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 
 
7. Javaslat Pásztó Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló 

megállapodások módosítására  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs).   
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a 
következı határozatot hozta:    
 
57/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. Nógrád Megye Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) 

bekezdése, 115. § (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése 
és a 88. § (9) bekezdése alapján vállalja a pásztói középiskolai, kollégiumi és az alapfokú 
mővészetoktatási feladatok 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig történı ellátását. 
Nógrád Megye Önkormányzata a középiskolai és kollégiumi feladatokat a Mikszáth Kálmán 



 14 

Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban, az alapfokú mővészetoktatási 
feladatokat a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin 
Tagintézménye keretein belül végzi. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a pásztói középiskolai, kollégiumi és az alapfokú 

mővészetoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó, valamint a feladatellátással kapcsolatban 
az épületek, illetve épületrészek használatának rendezésérıl szóló – a határozat 1., 2., 3. és 4. 
számú mellékleteit képezı – megállapodások módosítását megtárgyalta és elfogadta. 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a megállapodások módosításának aláírására. 
A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a használatba vett 
ingatlanok ingatlan nyilvántartásba történı bejegyzése érdekében. 
Határidı: 2011. június 30., illetve értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

        dr. Barta László megyei fıjegyzı 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
8. Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  

Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az elıterjesztés V. sz. határozati javaslat 1. pontjába gépelési hiba került, az ingatlan helyrajzi száma 
1526 helyett pontosan Csitár belterület 526. Kéri a javítással fogadja el a testület a határozati 
javaslatot. 
Az elıterjesztést a Gazdasági Bizottság 2011. június 23-ai, valamint a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság a 
közgyőlés elıtti ülésén megtárgyalta és támogatta az Egyes vagyoni kérdések rendezésére elıterjesztés 
határozati javaslatainak módosítását és kiegészítését az alábbiak szerint: 
A Balatonföldvár, Gárdonyi Géza út 3-5. sz. alatti üdülıépület, udvar megnevezéső ingatlan, 
Salgótarján, május 1. út 56. sz. alatti egészségház valamint a Felsıpetény, Petıfi út 37. sz. alatti volt 
nevelıotthon ingatlanok nyilvános pályázatáról szóló határozati javaslatok 1. a) pontjai módosuljanak, 
illetve egészüljenek ki a következık szerint: „A pályázati felhívás közzététele egy országos 
napilapban, a Nógrád megyei hírlapban, az interneten hirdetési felületen és Nógrád Megye 
Önkormányzatának hivatalos honlapján.”  
A Salgótarján, május 1. út 56. sz. alatti egészségház, valamint a Felsıpetény, Petıfi út 37. sz. alatti 
volt nevelıotthon ingatlanok vonatkozásában az ingatlanok pályázó által történı hasznosításával 
összefüggésben történı foglalkoztatási kedvezmény biztosítását, illetve ennek a határozati 
javaslatokban a nyilvános pályázat feltételei között történı rögzítését.  
A bizottságok véleményét osztva az I. sz. határozati javaslat 1. c) pontját a közgyőlés ülése elıtt 
kiosztott elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen, az alábbiak szerint módosítja és egészít ki: 

c) Az adásvételi szerzıdés feltételei: 
− az ingatlan irányára bruttó: 111.000.000,- Ft (az ingatlan értékesítése a jelenleg hatályos 

jogszabály szerint mentes az általános forgalmi adó alól); 
− kiíró az ingatlan pályázó által történı hasznosításával összefüggésben, az ingatlanban történı 

foglalkoztatást támogatja, ezért az ajánlati ár 15 %-os mértékéig, legalább 3 évig tartó 
foglalkoztatás esetén személyenként 0,4 %-os vételár kedvezményt biztosít. A foglalkoztatás 
címén biztosított kedvezmény alapját, a foglalkoztatást a pályázó igazolni köteles. Nem 
teljesítés, illetve részleges teljesítés esetén a kedvezmény nem jár, a birtokba adást követı 3. 
év utolsó napjáig megfizetése esedékessé válik. A teljesítés biztosítására az ingatlanra a 
kedvezmény- és járulékai erejéig eladó javára jelzálogjog kerül alapításra, és az ingatlan-
nyilvántartásra bejegyzésre 

 
A IV/A. és IV/B. határozati javaslat 1. c) pontját az alábbiak szerint egészíti ki: 
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− kiíró az ingatlan pályázó által történı hasznosításával összefüggésben, az ingatlanban történı 
foglalkoztatást támogatja, ezért az ajánlati ár 15 %-os mértékéig, legalább 3 évig tartó 
foglalkoztatás esetén személyenként 0,4 %-os vételár kedvezményt biztosít. A foglalkoztatás 
címén biztosított kedvezmény alapját, a foglalkoztatást a pályázó igazolni köteles. Nem 
teljesítés, illetve részleges teljesítés esetén a kedvezmény nem jár, a birtokba adást követı 3. 
év utolsó napjáig megfizetése esedékessé válik. A teljesítés biztosítására az ingatlanra a 
kedvezmény- és járulékai erejéig eladó javára jelzálogjog kerül alapításra, és az ingatlan-
nyilvántartásra bejegyzésre.] 

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs) 
Az elıterjesztés hat határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön fog szavazásra bocsátani. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Salgótarján belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56. szám alatti 
ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására vonatkozó kiegészített 
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot 
hozta: 
 
58/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Salgótarján belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56. 

szám alatti 1012 m2 területő, egészségház megnevezéső ingatlan elidegenítésére ismételt nyilvános 
pályázat kiírásáról dönt. 
 
Az elidegenítés és a pályázat feltételeit a következıkben határozza meg: 
a) A pályázati felhívás közzététele egy országos lapban, a Nógrád Megyei Hírlapban, az 

interneten hirdetési felületen és Nógrád Megye Önkormányzatának hivatalos honlapján; 
b) A pályázati felhívás közzététele 2011.07.01-éig; 
c) Az adásvételi szerzıdés feltételei: 
− az ingatlan irányára bruttó: 111.000.000,- Ft (az ingatlan értékesítése a jelenleg hatályos 

jogszabály szerint mentes az általános forgalmi adó alól); 
− kiíró az ingatlan pályázó által történı hasznosításával összefüggésben, az ingatlanban történı 

foglalkoztatást támogatja, ezért az ajánlati ár 15 %-os mértékéig, legalább 3 évig tartó 
foglalkoztatás esetén személyenként 0,4 %-os vételár kedvezményt biztosít. A foglalkoztatás 
címén biztosított kedvezmény alapját, a foglalkoztatást a pályázó igazolni köteles. Nem 
teljesítés, illetve részleges teljesítés esetén a kedvezmény nem jár, a birtokba adást követı 3. 
év utolsó napjáig megfizetése esedékessé válik. A teljesítés biztosítására az ingatlanra a 
kedvezmény- és járulékai erejéig eladó javára jelzálogjog kerül alapításra, és az ingatlan-
nyilvántartásra bejegyzésre. 

d) Az értékesítés feltétele a pályázó által a szerzıdéskötéssel egyidejőleg az ajánlati ár minimum 
30 %-ának, 90 napon belül a teljes összegének kiegyenlítése; 

e) Ajánlati kötöttség: 90 nap; 
f) A pályázat érvényességének feltételei: 

− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti 
dokumentumok bemutatása mellett, 

− az ajánlati ár megjelölése, 
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról, 
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs, 
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékő ajánlati biztosíték 

megfizetése és annak igazolása (nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít; a nem 
nyertes, vagy érvénytelen pályázatot benyújtók részére visszajár; az ajánlatát az 
eredményhirdetést megelızıen visszavonó pályázó, függetlenül a pályázat 
eredményességétıl az ajánlati biztosítékot elveszti); 

g) a pályázati kiírásban szereplı ingatlan megtekintése igény szerint – de legalább 3 
munkanappal a kívánt idıpont elıtt történı jelzés feltételével – lehetséges; 

h) A pályázat benyújtásának határideje 2011.08.12-én 900 óra, amely idıpontban kerülnek 
bontásra az ajánlatok;  
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i) Jogfenntartás versenytárgyalás, illetve ajánlategyeztetı tárgyalás lefolytatására; 
j) A pályázat elbírálása során elınyt élvez: 

− magasabb vételárat, 
− elınyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó; 

k) A pályázat elbírálása a közgyőlés szeptemberi ülésén; 
l) Jogfenntartás a pályázat eredménytelenné történı minısítésére;  
m) Figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elıvásárlási jogra; 
 

2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az 1. pontban ismertetett tartalommal a pályázati 
kiírás elkészítésére, közzétételére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók 
ajánlatainak értékelését végeztesse el és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát, terjessze a 
közgyőlés 2011. szeptemberi ülése elé. 
A testület felkéri a Gazdasági és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságok elnökeit a pályázatok döntésre 
történı elıkészítésén való részvételre. 
Határidı: szöveg szerint  
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
 dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Balatonföldvár belterület 205 hrsz-ú, Gárdonyi Géza út 3-5. sz. 
alatti ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására vonatkozó 
kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı 
határozatot hozta: 
 
59/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Balatonföldvár belterület 205 hrsz-ú, Gárdonyi 

Géza út 3-5. sz. szám alatti 6765 m2 területő, üdülıépület és udvar megnevezéső ingatlan 
elidegenítésére ismételt nyilvános pályázat kiírásáról dönt. 
Az elidegenítés és a pályázat lebonyolítási feltételeit a következıkben határozza meg: 
a) A pályázati felhívás közzététele egy országos lapban, a Nógrád Megyei Hírlapban, az 

interneten hirdetési felületen és Nógrád megye Önkormányzatának hivatalos honlapján; 
b) A pályázati felhívás közzététele 2011.07.01-éig; 
c) Az ingatlan irányára bruttó: 135.000.000,- Ft (az ingatlan értékesítése a jelenleg hatályos 

jogszabály szerint mentes az általános forgalmi adó alól); 
d) Az értékesítés feltétele a pályázó által a szerzıdéskötéssel egyidejőleg az ajánlati ár minimum 

30 %-ának, 90 napon belül a teljes összegének kiegyenlítése; 
e) Ajánlati kötöttség: 90 nap; 
f) A pályázat érvényességének feltételei: 

− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti 
dokumentumok bemutatása mellett, 

− az ajánlati ár megjelölése, 
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról, 
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs, 
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékő ajánlati biztosíték 

megfizetése és annak igazolása (nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít; a nem 
nyertes, vagy érvénytelen pályázatot benyújtók részére visszajár; az ajánlatát visszavonó 
pályázó, függetlenül a pályázat eredményességétıl az ajánlati biztosítékot elveszti); 

g) a pályázati kiírásban szereplı ingatlan megtekintése igény szerint – de legalább 3 
munkanappal a kívánt idıpont elıtt történı jelzés feltételével – lehetséges; 

h) A pályázat benyújtásának határideje 2011.08.12-én 1000 óra, amely idıpontban bontásra 
kerülnek az ajánlatok; 

i) Jogfenntartás versenytárgyalás, illetve ajánlategyeztetı tárgyalás lefolytatására; 
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j) A pályázat elbírálása során elınyt élvez: 
− magasabb vételárat, 
− elınyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó; 

k) A pályázat elbírálása a közgyőlés szeptemberi ülésén; 
k) Jogfenntartás a pályázat eredménytelenné történı minısítésére;  
l) Figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elıvásárlási jogra; 
 

2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az 1. pontban ismertetett tartalommal a pályázati 
kiírás elkészítésére, közzétételére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók 
ajánlatainak értékelését végeztesse el és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a 
közgyőlés 2011. szeptemberi ülése elé. 
A testület felkéri a Gazdasági és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságok elnökeit a pályázatok döntésre 
történı elıkészítésén való részvételre. 
Határidı: szöveg szerint  
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
  Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
  dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., a Bátonyterenye, Csokonai út 42. szám alatti ingatlan 
hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta: 
 
60/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozata 36. a) pontjában a 

Bátonyetenye belterület 2477 hrsz-ú, 718 m2 területő, lakóház, udvar megnevezéső, 
Bátonyterenye, Csokonai út 42. szám alatt található ingatlan elidegenítésére ismételt nyilvános 
pályázat kiírásáról dönt. 
Az elidegenítés és a pályázat lebonyolítási feltételeit a következıkben határozza meg: 
a) a pályázat közzététele az interneten a www.kozerdeku-hirdetmenyek.hu weboldalon és az 

önkormányzat hivatalos honlapján történik; 
b) a pályázat közzétételének határideje 2011. 07.01.; 
c) az ingatlan irányára 8.900.000,- Ft; 
d) az értékesítés feltétele a pályázó által a szerzıdéskötéssel egyidejőleg az ajánlati ár 30 %-

ának, 90 napon belül a teljes összegének kiegyenlítése; 
e) ajánlati kötöttség: 90 nap; 
f) a pályázat érvényességének feltételei: 

− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti 
dokumentumok bemutatása mellett, 

− az ajánlati ár megjelölése, 
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról, 
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs, 
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékő bánatpénz megfizetése és 

annak igazolása; 
g) a pályázati kiírásban szereplı ingatlan megtekintése igény szerint – de legalább 3 

munkanappal a kívánt idıpont elıtt történı jelzés feltételével – lehetséges; 
h) a pályázat benyújtásának határideje 2011.08.12-én 1100 óra, amellyel egyidejőleg kerül sor az 

ajánlatok bontására; 
i) a pályázat elbírálása során elınyt élvez: 

− magasabb vételárat, 
− elınyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó; 

j) a pályázat elbírálása a közgyőlés szeptemberi ülésén; 
k) jogfenntartás a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné történı minısítésére;  
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l) figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elıvásárlási jogokra. 
 
2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az 1. pontban ismertetett tartalommal a pályázati 

kiírás elkészítésére, közzétételére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók 
ajánlatainak értékelését végeztesse el és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a 
közgyőlés 2011. szeptemberi ülése elé. 
A testület felkéri a Gazdasági és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságok elnökeit a pályázatok döntésre 
történı elıkészítésén való részvételre. 
Határidı: szöveg szerint  
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
  Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
  dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV/A. sz., a Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi u. 37. szám alatti 
ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására vonatkozó kiegészített 
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot 
hozta: 
 
61/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi u. 37. 

szám alatti, 80536 m2 területő, nevelıotthon, park megnevezéső ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerzıdés létrehozására szóló kötelezettség elıszerzıdésben történı vállalására nyilvános pályázat 
kiírásáról dönt.  

A pályázati kiírás és az adásvétel feltételeit a következık szerint határozza meg: 

a)  A pályázati felhívás közzététele egy országos lapban, a Nógrád Megyei Hírlapban, az 
interneten hirdetési felületen és Nógrád Megye Önkormányzatának hivatalos honlapján; 

b) A pályázati felhívás közzététele 2011.07.01-éig; 

c) Az adásvételi szerzıdés, illetve az elıszerzıdés feltételei: 

− az ingatlan irányára bruttó: 129.400.000,- Ft (az ingatlan értékesítése a jelenleg hatályos 
jogszabály szerint mentes az általános forgalmi adó alól), 

− kiíró az ingatlan pályázó által történı hasznosításával összefüggésben, az ingatlanban 
történı foglalkoztatást támogatja, ezért az ajánlati ár 15 %-os mértékéig, legalább 3 évig 
tartó foglalkoztatás esetén személyenként 0,4 %-os vételár kedvezményt biztosít. A 
foglalkoztatás címén biztosított kedvezmény alapját, a foglalkoztatást a pályázó igazolni 
köteles. Nem teljesítés, illetve részleges teljesítés esetén a kedvezmény nem jár, a birtokba 
adást követı 3. év utolsó napjáig megfizetése esedékessé válik. A teljesítés biztosítására 
az ingatlanra a kedvezmény- és járulékai erejéig eladó javára jelzálogjog kerül alapításra, 
és az ingatlan-nyilvántartásra bejegyzésre. 

− az elıszerzıdés aláírásával egyidejőleg a vételár minimum 50 %-ának, szerzıdéskötéssel 
egyidejőleg a vételár teljes összegének kiegyenlítése, 

− az ingatlant terhelı ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok tudomásulvétele és 
elfogadása (útszolgalom 1699/1984. sz., vízelvezetési szolgalmi jog 31.639/2/1994. sz., 
gázvezeték szolgalmi jog 34.501/1997. sz., természetvédelmi védettség 31.288/2002 sz.), 

− ingatlan-nyilvántartásban nem szereplı egyéb terhek és igények tudomásulvétele és 
elfogadása (az ingatlan Mindszenthy emlékhely, ebbıl eredıen az elıre bejelentett 
megtekintés lehetıségének biztosítása. Az ingatlanon lévı múzeumi raktárbázis Nógrád 
Megye Önkormányzata által történı használatának fenntartása. Az ingatlanon található 
lakások közül egy lakott lakás bérletének folyamatos, azonos feltétellel történı biztosítása, 
a bérlet megszüntetése esetén a cserelakás biztosításának, vagy a kártalanításnak a 
kötelezettsége), 
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− törvény alapján fennálló elıvásárlási jog. 

d) A pályázati eljárás feltételei 

− ajánlati kötöttség 90 nap, 

− a pályázat benyújtásának határideje 2011.08.12-én 1200 óra, amely idıpontban bontásra 
kerülnek az ajánlatok, 

− jogfenntartás versenytárgyalás, illetve ajánlategyeztetı tárgyalás lefolytatására,  

− a pályázat elbírálása során elınyt élvez: 

= a magasabb vételárat megajánló pályázó,  

= elınyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó, 

− a pályázat elbírálása a közgyőlés szeptemberi ülésén, 

− jogfenntartás a pályázat eredménytelennek történı minısítésére. 

e) A pályázat érvényességének feltételei: 

− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti 
dokumentumok bemutatása mellett, 

− az ajánlati ár számszerősítése, közlése, 

− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról, 

− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs, 

− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékő ajánlati biztosíték 
megfizetése és annak igazolása (nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít; a nem 
nyertes, vagy érvénytelen pályázatot benyújtók részére visszajár; az ajánlatát az 
eredményhirdetést megelızıen visszavonó pályázó, függetlenül a pályázat 
eredményességétıl az ajánlati biztosítékot elveszti). 

f) a pályázati kiírásban szereplı ingatlan megtekintése igény szerint – de legalább 3 
munkanappal a kívánt idıpont elıtt történı jelzés feltételével – lehetséges; 
 

2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az 1. pontban ismertetett tartalommal a pályázati 
kiírás elkészítésére, közzétételére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatának 
értékelését végeztesse el, és a pályázat elbírálásáról javaslatát terjessze a közgyőlés 2011. 
szeptemberi ülése elé. 
A testület felkéri a Gazdasági és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságok elnökeit a pályázatok döntésre 
történı elıkészítésén való részvételre. 
Határidı: szöveg szerint  
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
  Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
  dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke 

 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV/B. sz., a Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi u. 37. szám alatti 
ingatlan hasznosítására vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírására vonatkozó kiegészített 
határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot 
hozta: 
 
62/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Felsıpetény belterület 19 hrsz-ú, Petıfi u. 37. 

szám alatti, 80536 m2 területő, nevelıotthon, park megnevezéső ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerzıdés létrehozására szóló kötelezettség elıszerzıdésben történı vállalására nyilvános pályázat 
kiírásáról dönt.  
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A pályázati kiírás és az adásvétel feltételeit a következık szerint határozza meg: 
a) A pályázati felhívás közzététele egy országos lapban, a Nógrád Megyei Hírlapban, az 

interneten hirdetési felületen és Nógrád Megye Önkormányzatának hivatalos honlapján; 
b) A pályázati felhívás közzététele 2011.07.01-ig; 
c) Az adásvételi szerzıdés, illetve az elıszerzıdés feltételei: 

− az ingatlan irányára bruttó: 139.500.000,- Ft (az ingatlan értékesítése a jelenleg hatályos 
jogszabály szerint mentes az általános forgalmi adó alól), 

− kiíró az ingatlan pályázó által történı hasznosításával összefüggésben, az ingatlanban 
történı foglalkoztatást támogatja, ezért az ajánlati ár 15 %-os mértékéig, legalább 3 évig 
tartó foglalkoztatás esetén személyenként 0,4 %-os vételár kedvezményt biztosít. A 
foglalkoztatás címén biztosított kedvezmény alapját, a foglalkoztatást a pályázó igazolni 
köteles. Nem teljesítés, illetve részleges teljesítés esetén a kedvezmény nem jár, a birtokba 
adást követı 3. év utolsó napjáig megfizetése esedékessé válik. A teljesítés biztosítására 
az ingatlanra a kedvezmény- és járulékai erejéig eladó javára jelzálogjog kerül alapításra, 
és az ingatlan-nyilvántartásra bejegyzésre. 

− az elıszerzıdés aláírásával egyidejőleg a vételár minimum 50 %-ának, szerzıdéskötéssel 
egyidejőleg a vételár teljes összegének kiegyenlítése, 

− az ingatlant terhelı ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok tudomásulvétele és 
elfogadása (útszolgalom 1699/1984. sz., vízelvezetési szolgalmi jog 31.639/2/1994. sz., 
gázvezeték szolgalmi jog 34.501/1997. sz., természetvédelmi védettség 31.288/2002 sz.), 

− ingatlan-nyilvántartásban nem szereplı egyéb terhek és igények tudomásulvétele és 
elfogadása (az ingatlan Mindszenthy emlékhely, ebbıl eredıen az elıre bejelentett 
megtekintés lehetıségének biztosítása. Az ingatlanon található lakások közül egy lakott 
lakás bérletének folyamatos, azonos feltétellel történı biztosítása, a bérlet megszüntetése 
esetén a cserelakás biztosításának, vagy a kártalanításnak a kötelezettsége.), 

− törvény alapján fennálló elıvásárlási jog. 
d) A pályázati eljárás feltételei 

− ajánlati kötöttség 90 nap, 
− a pályázat benyújtásának határideje 2011.08.12-én 1200 óra, amely idıpontban bontásra 

kerülnek az ajánlatok, 
− jogfenntartás versenytárgyalás, illetve ajánlategyeztetı tárgyalás lefolytatására,  
− a pályázat elbírálása során elınyt élvez: 

= a magasabb vételárat megajánló pályázó,  
= elınyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó, 

− a pályázat elbírálása a közgyőlés szeptemberi ülésén, 
− jogfenntartás a pályázat eredménytelennek történı minısítésére. 

e) A pályázat érvényességének feltételei: 
− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti 

dokumentumok bemutatása mellett, 
− az ajánlati ár számszerősítése, közlése, 
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról, 
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs, 
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékő ajánlati biztosíték 

megfizetése és annak igazolása (nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít; a nem 
nyertes, vagy érvénytelen pályázatot benyújtók részére visszajár; az ajánlatát az 
eredményhirdetést megelızıen visszavonó pályázó, függetlenül a pályázat 
eredményességétıl az ajánlati biztosítékot elveszti). 

f) a pályázati kiírásban szereplı ingatlan megtekintése igény szerint – de legalább 3 
munkanappal a kívánt idıpont elıtt történı jelzés feltételével – lehetséges; 
 

2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az ingatlanban végzett feladatellátásnak máshol 
történı megvalósítása lehetıségei és az ezzel kapcsolatos várható költségek felmérésére, és errıl 
szóló tájékoztatóját, illetve javaslatát terjessze a közgyőlés 2011. augusztusi ülése elé.  
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3. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az 1. pontban ismertetett tartalommal a pályázati 
kiírás elkészítésére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatának értékelését 
végeztesse el, és a pályázat elbírálásáról javaslatát terjessze a közgyőlés 2011. szeptemberi ülése 
elé. 
A testület felkéri a Gazdasági és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságok elnökeit a pályázatok döntésre 
történı elıkészítésén való részvételre. 
Határidı: szöveg szerint  
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
  Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
  dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az V. sz., a Csitár, Nógrádgárdony, 526 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
vonatkozó nyilvános pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyőlés 14 
igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta: 
 
63/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Csitár belterület 526 hrsz-ú, 6327 m2 területő, 

gazdasági épület, udvar megnevezéső ingatlanát – az ingatlan egyéb vagyoni körbe történı 
besorolásának és forgalomképessé minısítésének utólagos rendezése feltételével – elidegenítésre 
kijelöli, és nyilvános pályázat kiírásáról dönt. 

 
2. Az ingatlan nyilvános pályázat keretei között történı értékesítésének lebonyolítási feltételeit a 

következıkben határozza meg: 
a) a pályázat közzététele az interneten a www.kozerdeku-hirdetmenyek.hu weboldalon és az 

önkormányzat hivatalos honlapján történik; 
b) a pályázat közzétételének határideje 2011.07.01.; 
c) az ingatlan irányára 6.000.000,- Ft; 
d) az értékesítés feltétele a pályázó által a szerzıdéskötéssel egyidejőleg az ajánlati ár 30 %-

ának, 90 napon belül a teljes összegének kiegyenlítése; 
e) ajánlati kötöttség: 90 nap; 
f) a pályázat érvényességének feltételei: 

− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti 
dokumentumok bemutatása mellett, 

− az ajánlati ár megjelölése, 
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról, 
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs, 
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékő bánatpénz megfizetése és 

annak igazolása; 
g) a pályázati kiírásban szereplı ingatlan megtekintése igény szerint – de legalább 3 

munkanappal a kívánt idıpont elıtt történı jelzés feltételével – lehetséges; 
h) a pályázat benyújtásának határideje 2011.08.12-én 1300 óra, amellyel egyidejőleg kerül sor az 

ajánlatok bontására; 
i) a pályázat elbírálása során elınyt élvez: 

− magasabb vételárat, 
− elınyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó; 

j) a pályázat elbírálása a közgyőlés júniusi ülésén; 
k) jogfenntartás a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné történı minısítésére;  
l) figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elıvásárlási jogokra. 
 

3. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az 1. pontban ismertetett tartalommal a pályázati 
kiírás elkészítésére, közzétételére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók 
ajánlatainak értékelését végeztesse el és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a 
közgyőlés 2011. szeptemberi ülése elé. 
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A testület felkéri a Gazdasági és a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságok elnökeit a pályázatok döntésre 
történı elıkészítésén való részvételre. 
Határidı: szöveg szerint  
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
  Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 
  dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság elnöke 

 
- . - 

 
9. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére Salgótarján Déli városrésze 

közbiztonságának megszilárdítása érdekében  
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 
14 igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta:  
 
64/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nógrád Megye Önkormányzata, a Salgótarjáni 
Városi Rendırkapitányság, valamint a Salgótarján Nagyvárosi Polgárır Egyesület közötti 
együttmőködési megállapodást. 

 
2. A Közgyőlés felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a megállapodás aláírására. 

Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

       dr. Barta László megyei fıjegyzı 
 
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 

10. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2010. március 1-jétıl 2011. április 28-
ig hozott határozatainak felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: dr. Barta László megyei fıjegyzı 

 
Becsó Zsolt: 
A fıjegyzı úr jelezte, hogy az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a közgyőlés a határozati 
javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, és a következı határozatot hozta:  
 
65/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. március 1.– 2011. április 28. között 
hozott közgyőlési határozatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és 
megállapítja, hogy a következı határozatok további feladatot tartalmaznak: 
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 Szám Tárgy 
 

– 31/2010. (IV. 29.) A 2010. évi költségvetés II. sz. módosítása 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 

– 35/2010. (IV. 29.) Salgótarján belterület 3003/A/5 hrsz-ú, Füleki u. 
39. II. 1. szám alatti lakás elidegenítésére 
nyilvános pályázat kiírása 

– 57/2010. (V. 27.) Nógrád Megye Önkormányzata likviditási 
helyzetérıl (I-IV. hó) szóló beszámoló kapcsán 
végrehajtandó intézkedések 

– 67/2010. (VI. 24.) Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt fıbb eseményekrıl, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés 
ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményrıl, javaslatokról 

– 72/2010. (VI. 24.) A 2010. évi költségvetés III. sz. módosítása 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések és a 
31/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat módosítása 

– 79/2010. (VI. 24.) Nógrád Megye Önkormányzata Esélyegyenlıségi 
Programját megalapozó elızetes helyzetelemzés 
elfogadása 

– 97/2010. (IX. 2.) Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt fıbb eseményekrıl, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés 
ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményrıl, javaslatokról 

– 101/2010. (IX. 2.) A 2010. évi költségvetés IV. sz. módosításának 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések és az 
52/2010. (VI. 25.) Kgy. határozat, valamint az 
54/2008. (V. 29.) Kgy. határozat módosítása 

– 103/2010. (IX. 2.) A „Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási 
rendszerének 2010. évi ellenırzésérıl” szóló 
Állami Számvevıszéki jelentés, javaslat az 
Intézkedési terv elfogadására 

– 137/2010. (X. 29.) 
6., illetve 7. pontja 

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határoza-
tok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb 
eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült 
elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági 
véleményrıl, javaslatokról (KEOP-os 
pályázathoz kapcsolódó vis-maior helyzet 
kezelése, illetve a Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-vel 
a Honvédelmi Minisztérium kedvezı válasza 
esetén a kapcsolat felvétele) 

– 142/2010. (XI. 25.) Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt fıbb eseményekrıl, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés 
ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményrıl, javaslatokról 

– 144/2010. (XI. 25.) Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
átminısítése, használatba adása 
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– 145/2010. (XI. 25.) Az étkeztetési tevékenységet végzı intézmények 
2011. évi élelmezési nyersanyagnormáinak 
megállapítása 

– 148/2010. (XI. 25.) Nógrád Megye Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzata elfogadása 

– 154/2010. (XII. 16.) A közgyőlés hivatala részére 2010. évre 
meghatározott teljesítmények alapját képezı 
célok megvalósulása, valamint a közgyőlés 
hivatalának köztisztviselıire vonatkozó 2011. 
évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául 
szolgáló célok meghatározása 

– 3/2011. (II. 17.) Nógrád Megye Önkormányzatának 2010-2014. 
évi ciklusra szóló gazdasági programja 

– 5/2011. (II. 17.) Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének végrehajtása 

– 6/2011. (II. 17.) A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatására kiírt pályázat 
benyújtása 

– 7/2011. (II. 17.) Egyes vagyoni kérdések rendezése 
– 8/2011. (II. 17.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévı 

viziközmő rendszerek mőködési tapasztalatai, 
illetve az elvégzett karbantartási, felújítási 
munkák 

– 11/2011. (II. 17.) Az intézményvezetıi teljesítmények 
meghatározása 

– 13/2011. (II. 17.) A 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program 
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása, a 
2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program 

– 17/2011. (IV. 28.) 
6. és 7. pontja 

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határoza-
tok végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb 
eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült 
elıterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági 
véleményrıl, javaslatokról (Kiemelt turisztikai 
attrakciók fejlesztését szolgáló projekt pályázati 
kiírásának továbbfejlesztése, illetve a Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet átszervezése) 

– 19/2011. (IV. 28.) Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. 
(II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjainak 
módosítása, kiegészítése 

– 20/2011. (IV. 28.) A karbantartási tevékenység részbeni közpon-
tosítása 

– 21/2011. (IV. 28.) Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában 
mőködı egyes intézmények gazdálkodási 
tevékenységének átszervezése 

– 23/2011. (IV. 28.) A Reménysugár Otthont érintı intézkedések 
– 24/2011. (IV. 28.) A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási 

Intézmény egyes kihelyezett osztályaival 
kapcsolatos döntések 
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– 29/2011. (IV. 28.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 

önkormányzatok 2011. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtása 

– 30/2011. (IV. 28.) Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, 
adósságot keletkeztetı kötelezettségvállalásokból 
adódó tıke- és kamatfizetési kötelezettség 
feltételeinek biztosítása 

– 31/2011. (IV. 28.) A Salgótarján, 3730 hrsz-ú ingatlan telekhatár 
rendezése és a rendezéssel érintett földterület és 
lépcsısor Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére történı ingyenes 
tulajdonba adása 

– 35/2011. (IV. 28.) A 2010. évi kommunikációs stratégiai 
tevékenység, az önkormányzat tájékoztatási 
feladatainak ellátásról szóló beszámoló 
elfogadása 

– 36/2011. (IV. 28.) A Nógrádi Mecénás Alapítvány 2010. évi 
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása 

– 37/2011. (IV. 28.) A Nógrád Sportjáért Alapítvány 2010. évi 
tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása 

 
2. A Közgyőlés utasítja az 1. pontban feltüntetett határozatokban megjelölt felelısöket, hogy a 

végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítés állásáról, tegyenek jelentést a 
testületnek. 
Határidı: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerően 
Felelıs:  eredeti határozatok szerint 

 
3. A testület utasítja a fıjegyzıt, hogy gondoskodjon a hatályos határozatok teljeskörő 

áttekintésérıl, szükség szerint tegyen javaslatot azok módosítására, hatályon kívül helyezésére. 
Határidı: 2013. június 30. 
Felelıs:   dr. Barta László megyei fıjegyzı 

 
- . - 

 
 
11. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ösztöndíj kuratóriuma 

2010/2011-es tanévben végzett tevékenységérıl 
Elıterjesztı: Barna János Béla, a közgyőlés alelnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi az alelnök urat, van-e az elıterjesztéshez szóbeli kiegészítése? Az alelnök úr jelezte, hogy 
szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.  
Kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a közgyőlés a határozati 
javaslatot 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és a következı határozatot hozta:  
 
 
66/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
A közgyőlés megtárgyalta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ösztöndíj kuratóriuma 
tevékenységérıl szóló beszámolót. A testület megállapítja, hogy a kuratórium munkáját a Nógrád 
Megye Önkormányzata által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíj-rendszerrıl szóló 25/2007. (VI. 29.) 
Kgy. rendeletben meghatározott eljárás szerint, hatékonyan végezte.  
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- . - 
 
12. Tájékoztatás a Nógrád megyei országos közúthálózat állapotáról, karbantartásáról, 

felújításáról és fejlesztésérıl 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Ürmössy Ákos igazgató urat. Elmondja, hogy Lacsny Péter képviselı úr kezdeményezésére 
került sor ennek a napirendnek a megtárgyalására. Elızetesen megkeresték az igazgató urat, hogy 
készítsen egy tájékoztatót, ami megküldésre került.  
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Lacsny Péter: 
Nyugat-Nógrád területén katasztrofálisak az útviszonyok, több olyan településrıl tud, ahol a 
megközelítés is lehetetlen már személygépkocsival. Ezek az útromlások balesetveszélyesek. A Bánkot 
és Rétságot összekötı szakaszon már három halálos baleset is bekövetkezett. Véleménye szerint ezek 
a balesetek összefüggésben vannak az út állapotával is. Kérdése: készítettek-e elızetesen egy teljes 
körő felmérést, történt-e ezzel kapcsolatban elemzés és amennyiben igen, akkor milyen eredményre 
jutottak? Hogyan lehetséges az, hogy Nyugat-Nógrád területén az utak ilyen állapotban vannak, illetve 
hogy ezen az állapoton eddig még nem lehetett segíteni? 
 
Látkócki Bálint:  
Rendkívül szemléletes és részletes az elıterjesztés, köszöni az igazgató úrnak. Ez a megyei Kht. 
központi finanszírozásból kell, hogy megoldja a megyei utak fenntartását. Úgy gondolja, hogy ebben 
az ügyben nagyobb ráhatása az országgyőlési képviselıknek van, köztük a megyei közgyőlés 
elnöknek is. A korábbi években is az volt a gyakorlat, hogy az országgyőlési képviselık a megyei 
fenntartású utak fejlesztéséért „lobbiztak”. Az a kérése, hogy fogalmazzák meg a megye valamennyi 
országgyőlési képviselıjének, hogy ebben az ügyben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az eddiginél 
nagyobb forrást biztosítson.  
A közelmúltban Boldvai képviselı úr kérdést intézett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a 21-es 
út fejlesztésének továbbvitelével kapcsolatban. Ellentmondást lát a miniszter válasza, illetve a 
mindennapok gyakorlata között. Kérdése: mi az, ami hitelesen tükrözi a megye közútjainak fejlesztési 
irányát: a miniszteri válasz, vagy a jelen napirendi ponthoz készült elıterjesztés?  
 
Becsó Zsolt: 
Bizonyos dolgokat külön kell választani. Van, ami a Magyar Közút kompetenciájába van, az ı 
feladatuk és vannak olyan útfejlesztések, amelyek tılük nem függetlenek, de nem ık hozzák a 
döntéseket, pl.: KÖZOP-os fejlesztések. Reálisan rátekintve a térképre azt kell, hogy mondja, elég 
elkeserítı a kép. Most jutottak oda - a nyilvános adatokat összegyőjtve -, hogy táblázatot készíttettek 
és elég megdöbbentı kép rajzolódott ki. Szinte minden mutatóban utolsó a megye. Arról kellett volna, 
hogy szóljanak az elmúlt évek fejlesztéspolitikai történései, hogy ha már ilyen rosszak a mutatók, 
akkor ezek javítására, szintrehozására erıteljesebben jelenjenek meg itt források. 
Egyetért azzal, hogy a megye országgyőlési képviselıinek – pártállástól függetlenül – fel kell lépniük 
annak érdekében, hogy Nógrád megye – a közútfejlesztések tekintetében is – nagyobb hangsúlyt 
kapjon. 
 
Borenszki Ervin: 
Lát igazságot és ellentmondást is elnök úr tájékoztatójában. Elmondja, hogy fontos dolog elismerni 
azt, hogy az elmúlt 4-8 évben milyen módon fejlıdött Magyarország úthálózata és lehetne beszélni 
arról is, hogy az elmúlt 50 évben mi volt az, amiben lemaradt. Nem látja azt a mechanizmust, ami oda 
telepítené az ezekrıl való döntést, (pl. megmaradó EU-s pénzek vonatkozásában) ahol a probléma van.  
 
Barna János Béla: 
Örül annak, hogy az ellenzék bizonyos kérdésekben együtt tud mőködni az éppen aktuális 
kormánnyal. Országos ügyben kiemeli a MOL-lal kapcsolatos dolgot. Ha ezt Nógrád megyében is 
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meg tudják valósítani, akkor jelentıs sikereket tudnak elérni. Véleménye szerint egy év után a rend 
felé halad az ország. 
 
dr. Rozgonyi József: 
A napirend a Nógrád megyei közutak állapotáról szól, át kellene adni a szót az illetékesnek.  
 
Becsó Zsolt: 
Megadja a szót Ürmössy Ákos úrnak. 
 
Ürmössy Ákos: 
Elmondja, hogy a megyének vannak olyan részei, ahová jobban oda kell figyelniük. Ide tartozik 
Nyugat-Nógrád és Dél-Nógrád is. Nemcsak ezekben a térségekben rosszak az utak, máshol is vannak 
gondok. A 23-as számú út egyes szakaszai majdnem olyan állapotba kerültek, mint a kisecseti 
bekötıút. A Magyar Közútnak alapvetıen felújítási forrásai nincsenek, a rendelkezésükre bocsátott 
keretekbıl tudnak gazdálkodni. Létezik egy nemzeti út-híd felújítási program (NUP) aminek az a 
célja, hogy az egész országban a közutak és mellékutak állapotát vizsgálja minden szempontot 
figyelembe véve. Emellé automatikusan nincs forrás rendelve, csak egy objektív lista. Amikor ROP 
program elıkészítése folyik, szakmai javaslatot csak ebbıl a listából adhatnak. Nyugat-Nógrádi is 
szerepel ebben a listában. Amikor a következı ROP megvalósítás olyan fázisba kerül, hogy a Magyar 
Közút országosan meg tudja ezt indítani, akkor Nyugat-Nógrádban a Bánk és Romhány térségi közút, 
illetve a Nagyoroszi és Dejtár közötti út felújítása meg fog történni. Az ún. nagyfelülető javítások nem 
a NUP programon alapulnak, mivel azok rövidebbek, nekik kell eldönteniük, hogyan lehet ezt a forrást 
a leggazdaságosabban, legésszerőbben felhasználni.  
A múlt évi vízkárok helyreállítása megkezdıdött, pl.: a víztározó és Hasznos között, illetve Felsıtold 
és Hollókı között található útszakasz.  
Úgy érzi az elmúlt évek kaotikus mőködése után, tavaly november óta látszik, hogy kialakul egy 
normális mőködési rend, amikor a megyei stáb irányítja az üzemmérnökségeket. Szervezettebben, 
rövidebb beavatkozási idıkkel tudnak mőködni, hogyha ebben a közgyőlés, elnök úr és a megye 
országgyőlési képviselıi segítenek.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. A szavazást követıen megállapítja, hogy a közgyőlés a határozati 
javaslatot 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és a következı határozatot hozta:  
 
 
67/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei 
Igazgatósága a Nógrád megyei országos közúthálózat állapotáról, karbantartásáról, felújításáról és 
fejlesztésérıl adott tájékoztatóját megtárgyalta és az I. számú melléklet szerinti tartalommal tudomásul 
vette.  
 
(A határozat melléklete a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
13. Javaslat a „Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai desztináció fejlesztése” címő pályázathoz 

kapcsolódó intézkedésekre, valamint az elıkészítés alatt álló és folyamatban lévı pályázatok 
felülvizsgálatára 
Elıterjesztı: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Nem jó szívvel írta alá az elıterjesztést. Alapvetıen a kötelezı feladatellátásra kell, hogy 
összpontosítson a megyei önkormányzat. Besztercebánya Önkormányzata részérıl van nyilatkozat, de 
a pénzügyi helyzet az elıfinanszírozást nem teszi lehetıvé. Elmondja, hogy ebben a helyzetben nagy 
kockázattal lehetett volna felvállalni, hogy ez a program megvalósuljon.  
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Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs) 
A szavazást követıen megállapítja, hogy a közgyőlés a határozati javaslatot 12 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta, és a következı határozatot hozta:  
 
68/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat: 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése hatályon kívül helyezi a 85/2009. (IX. 24.) Kgy. 

határozat 8. f) pontját, egyúttal utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy a döntésrıl haladéktalanul 
értesítse a partnert, továbbá az Irányító Hatóságot, valamint tegyen meg minden szükséges egyéb 
intézkedést.  
Határidı: 2011. június 29. 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

         dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

2. A közgyőlés utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy vizsgálják felül a megyei önkormányzatnál, 
valamint az intézményeinél jelenleg elıkészítés alatt álló, és folyamatban lévı pályázatokat. A 
költségvetés jelenlegi helyzetét figyelembe véve azok esetleges leállítására, illetve visszavonására 
a közgyőlés 2011. augusztusi ülésén tegyenek a javaslatot. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

         dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
- . - 

 
 

14. Egyebek  
 
Becsó Zsolt: 
A közgyőlés soron kívüli munkaülésére augusztus 18-án, Cereden kerül sor. 
 
Bejelenti, hogy a következı napirendi pontokat a testület zárt ülés keretében tárgyalja meg. Kéri, hogy 
a vendégek, a sajtó képviselıi fáradjanak ki az ülésterembıl.  
 
(A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készült.) 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt        dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                       Nógrád megyei fıjegyzı 
     Közgyőlésének elnöke  
 


