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I. SZEMÉLYI RÉSZ

Tárgy: a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium
igazgatói feladatainak ellátására
kiírt pályázat elbírálására

56/2006. (VI.29.) Kgy.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Lorántffy Zsuzsanna
Kollégium (3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.) magasabb vezető megbízására, az
igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára - a pályázat benyújtására nyitva
álló határidőn belül - egy pályázat érkezett, a pályázó megfelel az előírt feltételeknek.
2.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium (3100
Salgótarján, Kissomlyó út 2.) vezetésével, magasabb vezetői megbízással az igazgatói
feladatok ellátásával 2006. augusztus 1. napjától — határozott időre, öt tanévre —
2011. július 31. napjáig Gecse Gabriellát bízza meg.
Az intézményvezető illetményét havi 254.500 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a
pótlékalap 250 %-ában, havi 49.000 Ft-ban, járandóságát összesen 303.500 Ft-ban
állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2006. augusztus 1.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
55/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: 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

HATÁROZATA

1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt főbb eseményekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit a 2. melléklet
szerint elfogadja.
3. A közgyűlés a közbeszerzési bíráló bizottság átruházott hatáskörben - a Szent Lázár
Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a Rendelőintézet II. orvostechnikai eszközeinek
szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt közbeszerzési
eljárás eredményéről, a KIPSZER FT Rt-vel, és a MEDISO Kft-vel kötött
szerződésmódosítások jóváhagyásáról, a Salgótarjánban építendő 150 férőhelyes
bentlakásos szociális intézmény kivitelezőjének kiválasztására irányuló nyílt
közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum
kiállításainak tervezésére és kivitelezésére a PYXIS-II. Kereskedelmi és Művészeti
Szolgáltató Bt-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról – hozott határozatait a 3-7..
sz. mellékletek szerint elfogadja.
4. A közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság átruházott hatáskörben döntött
a megyei önkormányzat nevelési, oktatási intézményeiben a 2006/2007. tanévben
indítható óvodai csoportok, az iskolákban indítható osztályok, napközis osztályok
(csoportok), a kollégiumokban szervezhető csoportok számának meghatározásáról, a
2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének VII/1. pontjában meghatározott
források felhasználásáról. Szakvéleményt adott ki a lucfalvai Általános Iskola feladatainak
felnőtt oktatással történő bővítéséről, a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium szakképzési kínálatának változásához, a
balassagyarmati középiskolákban folyó szakképzés rendszerében fellelhető képzési
párhuzamosságok megszüntetése céljából történő intézményátszervezésről, a Karancsalja
és Karancskeszi önkormányzatai által létrehozandó körzeti óvodafenntartó társulásról, a
salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium feladatának
bővítésével kapcsolatban és jóváhagyta ezen intézmény módosított pedagógiai
programját. Szintén szakvélemény kiadására került sor a Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium kollégiumi feladatainak a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban
történő ellátására, valamint a szécsényi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
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feladatainak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvodában történő ellátására. Zárt
ülés keretében döntött a Nógrád Megye Veres Pálné Díja adományozásáról. E döntéseket a
közgyűlés a 8-17. sz. mellékletek szerint tudomásul veszi.
5. A testület a pénzügyi ellenőrző bizottság azon – átruházott hatáskörben hozott –
döntését, mely a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének jutalmazására
vonatkozik a 18. sz. melléklet szerint elfogadja.
6. A közgyűlés a gazdasági és költségvetési bizottság átruházott hatáskörben hozott, a
„Javaslat a munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelmek elbírálására” vonatkozó határozatát a
19. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.
7. A testület az egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését figyelembe
véve Nógrád Megye Perliczi János Díjának adományozását a 20. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
8. A közgyűlés a szociális bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit: a „Javaslat
Mátraterenye Község Önkormányzata által készített szociális szolgáltatástervezési
koncepció véleményezésére”, a „Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítására”, a „Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi
Központ „Margaréta” Gyermekotthona és „Biztos Pont” Gyermekotthona szakmai
programjainak módosítására” vonatkozóan a 21-23. sz. mellékletek szerint tudomásul
veszi.
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező – Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete
használatában lévő -, Salgótarján belterület 343 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant az Ellátó Szervezet a Baglyasaljaiak Baráti Köre részére, a 2006. évi cross motor
verseny lebonyolításához szükséges időtartamra ingyenesen, a 150 férőhelyes bentlakásos
idősek otthona beruházás megkezdésének időpontjáig, előre egyeztetett időpont szerint,
határozott időre használatba adja.
Felhatalmazza az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a használatba adásról a kérelmező
Baglyasaljaiak Baráti Körével újabb megállapodást kössön.
Felhívja az Ellátó Szervezet vezetőjének a figyelmét arra, hogy a megállapodásban
rögzítésre kerüljenek mindazok a feltételek, amelyek a használatba adással kapcsolatosan
szükségesek.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Dobor István, az Ellátó Szervezető igazgatója
10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Salgótarján és vonzáskörzetének
szakképzés- fejlesztési terve és beruházási koncepciója című pályázathoz kapcsolódó
konzorciumi megállapodásban foglaltakkal és felhatalmazza elnökét 24. sz. melléklet
szerinti megállapodás konzorciumi partnerként történő aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
11. a) A közgyűlés felkéri elnökét a költségvetés 4. sz. melléklet III/10. során lévő, a megyei
diáksport rendezvények támogatását szolgáló 1.000.000 Ft átadásához szükséges
támogatási szerződés megkötésére.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
b) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő
elnöki keret terhére a Terényért Közalapítvány részére fesztivál megrendezéséhez 50.000
Ft támogatásról dönt.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
c) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő
elnöki keret terhére a Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ
Alapítvány részére környezetvédelmi feladatok megvalósításához
60.000,- Ft-os
támogatásról dönt.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
d) A közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet VII/1. sorában lévő, A
megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatására elkülönített
keret terhére a herencsényi Palócföld Alapítvány részére a Palócok Vigyázó Nagykeresztje
ünnep megrendezéséhez 100.000,- Ft támogatásról dönt.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
12. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 25. számú melléklet szerint –
jóváhagyólag tudomásul veszi Nógrád Megye Önkormányzata és az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium között létrejött és aláírt támogatási
szerződést. A közgyűlés felhatalmazza elnökét – a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda további működtetése tárgyában létrejött – megállapodásban vállalt
kötelezettségek teljesítésére.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos
13. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a berceli Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon fenntartójaként hozzájárul az intézményben történő szociális (munkarehabilitáció, fejlesztő-felkészítő) foglalkoztatáshoz.
b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a diósjenői Dr. Göllesz Viktor
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon fenntartójaként hozzájárul az
intézményben
történő
szociális
(munka-rehabilitáció,
fejlesztő-felkészítő)
foglalkoztatáshoz.
c) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ludányhalászi Ipolypart Ápoló
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet fenntartójaként hozzájárul az intézményben
történő szociális (munka-rehabilitáció, fejlesztő-felkészítő) foglalkoztatáshoz.
d) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2.§
(3) bek. h) pontja alapján – hozzájárul ahhoz, hogy a megyei szociális és gyámhivatal az
önkormányzat köztartozásával kapcsolatos adóhatósági igazolását beszerezze.
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e) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, a szociális foglalkoztatás engedélyezésével,
működtetésével és annak támogatásával összefüggő további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: a közgyűlés elnöke
14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Megyei Önkormányzat tulajdonát
képező – Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú 713 m2 területű lakóház, udvar
megnevezésű (Salgótarján, Keszi út 12. szám alatt lévő) ingatlant elidegeníti.
Az ingatlan vételére Rigó Gábor és Rigó Gáborné 3121 Salgótarján, Köztársaság utca 15.
szám alatti lakosok 11.500 E Ft összegű ajánlati árát fogadja el, a szerződéskötéssel
egyidejűleg 300 E Ft foglaló-, a fennmaradó vételár teljes összegének 2006. szeptember
15-ig történő megfizetése mellett.
A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen az adásvételi szerződés megszövegezésére,
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke”
15. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Közép-Nógrádi Ivóvíz
Távvezeték Buják község közigazgatási határain belül megépült szakaszának szolgalmi
jogi és telekhatár rendezésére vonatkozó, a MÉTER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel
létrejött vállalkozói szerződést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Utasítja a Közgyűlés Elnökét, hogy a 2007. évi költségvetés elkészítése során a forrás
biztosítására intézkedjen.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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57/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: a megyei fekvőbeteg- ellátó rendszer
struktúrájának átalakításáról

HATÁROZATA

1. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat egészségügyi
ellátási kötelezettségén belül kötelező pulmonológiai feladatait – a határozat mellékletét
képező megállapodás szerinti tartalommal és mértékig - 2006. szeptember 1-jétől
Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötendő megállapodás útján látja el.
b) A közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező Megállapodást és felhatalmazza
elnökét annak aláírására.
Határidő: 2006. június 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. szeptember 1-jei hatállyal a Szent
Lázár Megyei Kórház közalkalmazotti létszámkeretét 842 főben állapítja meg.
A közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg.
Határidő: 2006. szeptember 1., illetve folyamatos
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató
3. A testület utasítja elnökét, hogy a szeptemberi ülésen – szükség szerint - tegyen javaslatot
a megyei kórház költségvetésének, létszámkeretének módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
4. A közgyűlés dönt arról, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház struktúrán belüli
kapacitáslekötés-módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
Átminősíteni kívánt kapacitás
Igényelt kapacitás
Pulmonológia 30 ágy
a. Belgyógyászat aktív
10 ágy
b. Belgyógyászat krónikus 10 ágy
c. Rehabilitáció
10 ágy
A testület felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: július 15.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
5. a) A közgyűlés – a b) pontban foglalt feltétellel – 2007. január 01-i hatállyal dönt arról,
hogy a Szent Lázár Megyei Kórház belső struktúrája az alábbiak szerint módosuljon:
Az I-II. Belgyógyászati osztály összevonása összesen 109 ággyal
Az Ortopédiai és Traumatológiai Osztály összevonása összesen 96 ággyal.
A Szemészeti Osztály, Orr-fül-gége Osztály és a Bőrgyógyászati Osztály MÁTRIX
szervezeti egységbe történő integrálása összesen 56 ággyal.
A rehabilitációs ágyak száma 40 ágyra változik a nógrádgárdonyi ágyak terhére.
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-

A Belgyógyászati krónikus ágyak száma 50 ágyra változik a nógrádgárdonyi ágyak
terhére.
A módosítással nem érintett részek változatlanok.

b) Amennyiben az egészségügyi reform keretein belül augusztus végéig kihirdetésre
kerül(nek) olyan jogszabály(ok), amely(ek) a megyei kórházak feladat ellátását, annak
szabályai érintheti(k),illetve a finanszírozás szabályainak jelzett határidőig történő
megváltoztatásával az a) pont szerint meghatározott struktúra működtetése
gazdaságtalanabbá válik, a struktúramódosítást a jogszabályváltozásoknak megfelelő,
ugyanakkor a lehető legszűkebb korrekcióval kell végrehajtani.
6. A közgyűlés utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a módosított
alapító okirat alapján szükség szerint intézkedjen az intézmény működési engedélyének,
és vonatkozó szabályzatainak módosításáról.
A testület utasítja elnökét, és a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a 4-5.
pontban nevesített, a struktúra módosításhoz kapcsolódó feladatokat a hatályos
jogszabályi előírások betartásával hajtsák végre.
A testület utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a fenntartói jóváhagyást igénylő
intézményi szabályzatokat terjessze a hatáskörrel rendelkező bizottság elé. Utasítja
továbbá, hogy az intézmény szakmai tervét a szervezeti és funkcionális változásokkal
összefüggésben dolgozza át, és azt jóváhagyásra terjessze a fenntartó elé.
A testület utasítja elnökét, hogy a 2007. január1-jétől felálló új struktúra működtetéséhez
szükséges létszámkeretre legkésőbb a testület decemberi ülésén tegyen javaslatot.
Határidő: értelemszerű, illetve 2006. szeptemberi testületi ülések
Felelős:
a közgyűlés elnöke, a kórház főigazgatója
7. A testület utasítja elnökét, hogy a kórházi felügyelő tanács újjáalakításával kapcsolatos
feladatokban járjon el, felkéri az egészségügyi bizottságot, hogy a felügyelő tanács
önkormányzatok jelöltjei delegálásában tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató, dr. Balga József bizottsági elnök
8. A testület a Nógrádgárdony 065/5; 501/1; 501/5; 503; 505; 571 hrsz-ú ingatlanok
használatának jogát 2006. szeptember 1-jétől a Szent Lázár Megyei Kórháztól megvonja,
ezzel egyidejűleg a megyei önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 9.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatok ellátása érdekében Nógrád Megye Önkormányzata
Ellátó Szervezete használatába adja.
A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy a feladatokról, különösen az
őrzés-védelemről és az állagmegóvásról gondoskodjon.
Határidő: 2006. szeptember 1-jétől folyamatosan
Felelős: Dobor István, igazgató
Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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57/2006.(VI.29.) Kgy. határozat melléklete
MEGÁLLAPODÁS
a pulmonológiai feladatok átadás-átvételéről
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata ( 3100 Salgótarján, Rákóczi út
36. ) képviseletében: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke, mint átadó (továbbiakban átadó)
másrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660. Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12.) képviseletében: Lombos István polgármester, mint átvevő (továbbiakban
átvevő) között
a megyei önkormányzat ellátási felelősségébe tartozó és a Szent Lázár Megyei Kórház (3100.
Salgótarján, Füleki út 54-56.) - továbbiakban: intézmény - által a Megyei Tüdőgyógyintézet
(Nógrádgárdony, Kórház út 1.) szervezeti egységén belül végzett pulmonológiai járó-, és
fekvőbeteg ellátási feladatok átadás-átvétele tárgyában az alábbi feltételekkel, helyen és
időben:
1. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő
törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a
megyei önkormányzatnak kötelezően el kell látnia a megye területén a pulmonológiai
feladatokat, melyek ellátása alól – ugyanezen törvény 4.§ (4) bekezdése alapján mentesül, ha más egészségügyi szakellátási kötelezettség teljesítésére kötelezettel
megállapodik saját kötelezettségének átvállalásáról.
2. A pulmonológiai feladatokat az átadó jelen megállapodásban szereplő feltételekkel az 1.
sz. mellékletében rögzített - fekvő-, és járóbeteg szakellátás, valamint a megyei
tüdőgondozói feladatok (beleértve a mozgó ernyőkép szűrőállomás és a TBC decentrum
feladatait) – kapacitások mértéke erejéig 2006. szeptember 01. napjától határozatlan időre
átadja átvevőnek, aki azt átveszi.
3. Az átadó a megállapodással érintett pulmonológiai szakellátási feladatait a tulajdonát
képező Nógrádgárdony, Kórház út 1. szám alatti 501/5.hrsz-ú „Szanatórium” megjelölésű,
illetve az 505.hrsz-ú „Gazdasági épület, udvar” megjelölésű ingatlanon lévő Megyei
Tüdőgyógyintézet épületegyüttesében végezte. Az átvevő a feladatot – 2. pontban rögzített
időponttól kezdődően - a Dr. Kenessey Albert Kórház, Rendelőintézet (Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 125-127.) épületegyüttesében látja el.
4. Felek a megyei tüdőgondozói feladatok és a megyei mozgó ernyőkép szűrőállomás
működtetésére járó finanszírozás tekintetében megállapodnak abban, hogy a Szent Lázár
Megyei Kórház és a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet 2006. szeptember 1-től
a szécsényi tüdőgondozó – az 1 sz. melléklet szerinti 16 óra járóbeteg ellátás - után járó
1.802.700,- Ft-ot, illetve a mindenkori havi fix finanszírozási díjat 50 % - 50 % arányban
osztják meg.
5. Az átvevő a 2. pontban rögzített feladatok átvételével egyidőben a 2006. augusztus 31-i
állapotnak megfelelő leltár szerint térítésmentesen veszi tulajdonba a közvetlenül a
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feladatellátást szolgáló – a 2. sz. mellékletben felsorolt -egyes tárgyi eszközöket (gépeket,
berendezéseket és felszereléseket), munkahelyi készleteket, míg az idegen eszközök a
kötelezettségekkel együtt kerülnek használatába. Az átvevő kötelezettséget vállal arra,
hogy ezek a későbbiekben is a feladat ellátását szolgálják.
A tulajdonba adással kapcsolatos költségek az átvevőt terhelik.
6. A szerződő felek rögzítik, hogy a feladatok ellátását szolgáló ingatlanokat az átadó nem
adja átvevő tulajdonába és birtokába.
7. Az átadott vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára való alkalmasságért sem az átadó,
sem az intézmény nem vállal szavatosságot.
8. Az átadás-átvételkor leltárral igazolt raktárkészlet értékének megtérítésére az átadó nem
tart igényt.
9. A Megyei Tüdőgyógyintézet telephelyen dolgozó – az intézménnyel jogviszonyban álló –
közalkalmazottak közül maximum 51 fő további foglakoztatását átvevő – az általa
fenntartott kórházon keresztül – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartása
mellett biztosítja.
10. a) A jogutódlással érintett közalkalmazottak jogviszonya folyamatos, a korábbi
közalkalmazotti jogviszonyukat úgy kell tekinteni, mintha az átvevőnél töltötték volna.
b) A munkajogi intézkedések megtételére, megállapodások megkötésére a feladatot eddig
és ezt követően ellátó 2 gyógyintézet vezetői jogosultak és kötelezettek.
11. A – jogutódlás alapján átvett közalkalmazottak után járó - 2006. szeptember 03-ai
munkabérfizetés, a munkabér közterhei, az augusztus havi hó közi kifizetések és közterhei
az átadót terhelik. A 2006. október, illetve november 3-ai munkabér és annak közterheiről
– a fenntartók közreműködésével – a két kórház külön megállapodást köt, melynek során
figyelembe veszik a feladat átadással-átvétellel összefüggésben – az intézményekben,
illetve fenntartójuknál – felmerülő felmentési költségeket.
12. Jelen megállapodás csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
13. A megállapodás kizárólag közös megegyezéssel mondható fel tárgyév végére.
14. A szerződő felek vállalják, hogy a jelen megállapodásban elhatározott változásról,
feladatátadásról az érintett hatóságokat, partnereket közösen tájékoztatják
15. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1. és 2. sz. melléklet
16. A megállapodás nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdéseinek tekintetében a
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Amennyiben a vitás kérdéseket a felek békés úton, egyeztetéssel nem tudják rendezni,
annak elbírálása céljából kikötik a Salgótarjáni Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre
hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

12

17. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a…………….Kgy.
határozatával, a Balassagyarmat Város Képviselőtestülete a …………………..számú
határozatával hagyta jóvá. A megállapodás 2006. július 1-jén lép hatályba.
18. Jelen megállapodást a felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Salgótarján, 2006………………………

Balassagyarmat, 2006…………………..

………………………………………
Dóra Ottó
a közgyűlés elnöke

………………………………………
Lombos István
polgármester

Ellenjegyzete:

Ellenjegyezte:

Záradék:
A szerződés tartalmát a Szent Lázár Megyei Kórház, valamint a dr. Kenessey Albert Kórház,
Rendelőintézet vezetője megismerte, és a részére feladatokat, jogokat és kötelezettségeket
tartalmazó rendelkezéseket elfogadja.
Salgótarján, 2006…………………..

Balassagyarmat, 2006.…………………………….

………………………………………
Dr. Bercsényi Lajos
Főigazgató
Szent Lázár Megyei Kórház

…………………………………………….
Dr. Szabó Géza
Főigazgató
Dr. Kenessey Albert Kórház, Rendelőintézet
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1. sz. melléklet
Szent Lázár Megyei Dr. Kenessey Albert
Kórház
Kórház, Rend.intézet
Fekvőbeteg ellátás (ágy)
Aktív pulmonológia
Krónikus pulmonológia

60
40

Járóbeteg ellátás (óra)
Tüdőgyógyászat
66
TBC tenyésztő laboratórium
18
Gyógytorna (nem szakorvosi óra) 10
Mozgó ernyőkép szűrő állomás

30

30
40

50
4

16
14
10
igen

nem

Salgótarján, 2006………………………

Balassagyarmat, 2006…………………..

………………………………………
Dóra Ottó
a közgyűlés elnöke

………………………………………
Lombos István
polgármester

Ellenjegyzete:

Ellenjegyezte:
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58/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: a megyei önkormányzat Salgótarjánban
működtetett középiskolai kollégiumai
átszervezésének végrehajtására

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium közalkalmazotti létszámát 2006. szeptember 1-jével – a
megszűnő kollégiumi feladatok figyelembe vételével – 4 fővel csökkenti, a Lorántffy
Zsuzsanna Kollégium létszámkeretét – az átszervezéssel érintett pedagógusok
áthelyezéssel történő alkalmazását lehetővé téve – 2006. szeptember 1-jétől 2 fővel
megemeli. A megemelt létszámkeret betöltésére a feladatnövekedés miatt kialakított újabb
kollégiumi csoportok számától függően kerülhet sor.
2. A Közgyűlés utasítja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
igazgatóját a létszámcsökkentés következtében szükséges munkáltatói intézkedések
megtételére, valamint utasítja a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatóját, hogy a
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója munkáltatói
intézkedéseihez kapcsolódóan és vele együttműködve tegye meg a kollégiumi csoportok
számától függő munkáltatói intézkedéseit.
Felelős: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója,
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatója
Határidő: 2006. szeptember 1.
3. A Közgyűlés utasítja a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatóját, hogy a kollégiumba
történő jelentkezéseknél a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
intézményből jelentkező tanulóknak a felvételnél biztosítson elsőbbséget.
Felelős: Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatója
Határidő: értelemszerű
4. A Közgyűlés utasítja a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatóját, hogy a Borbély Lajos
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium azon tanulóinak, illetve szüleinek kérésére,
akik igazoltan az átszervezés következtében váltanak kollégiumot, s kerülnek felvételre a
Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumba, a megvásárolt helyijárati autóbusz bérlet árát térítsék
meg.
Felelős: Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatója
Határidő: 2006. szeptember 1-től havonta
5. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés soron következő módosítása keretében
tegyen javaslatot a kollégiumot váltott tanulók helyijárati autóbusz bérletei kifizetéséhez
szükséges forrás biztosítására.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerű
6. A Közgyűlés utasítja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az
intézmény tevékenységének és alapító okiratának változása jelenjen meg a Közoktatási
Információs Rendszerben.
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Felelős: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója
Határidő: 2006. szeptember 1.
7. A Közgyűlés utasítja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
igazgatóját, hogy az intézmény nevének megváltozása miatt szükségessé váló
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója
Határidő: 2006. szeptember 1.
8. A Közgyűlés utasítja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
igazgatóját, hogy az intézmény tevékenységének és nevének megváltozása kapcsán
felülvizsgált és módosított dokumentumokat fenntartói jóváhagyásra terjessze be a
Közoktatási és Művelődési Bizottság szeptemberi ülésére.
Felelős: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója
Határidő: értelemszerű
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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59/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: a Megyei Gyermekvédelmi Központ
alapító okiratának módosítása, és egyéb
munkáltatói intézkedések megtétele

HATÁROZATA
1. A közgyűlés – a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosításával

összhangban – dönt arról, hogy a Megyei Gyermekvédelmi Központ engedélyezett
létszámkerete (álláshelye) 2006. július 01-től történő intézkedéssel az alábbiak szerint
módosul:
Engedélyezett létszámkeret (álláshely):
146
ebből ágazatspecifikus munkakör: 125
ebből pedagógus munkakör: 42
A testület utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a közalkalmazottakat érintő munkáltatói
intézkedéseket
a
jogszabályi
előírások
betartásával
tegye
meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Zsolt
2. A testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az érintett szakmai egységek működési

engedélyének
módosításához
tegye
Határidő: haladéktalanul
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

meg

a

szükséges

intézkedéseket.

Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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60/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: A Nógrád Megye Önkormányzata által
működtetett középiskolai és
felsőoktatási ösztöndíj kuratórium
működésére, az odaítélt támogatásokra

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Ösztöndíj Kuratóriuma tevékenységére vonatkozó
beszámolót. A testület megállapította, hogy a kuratórium munkáját tevékenyen, a
rendelkezésre álló pénzügyi forrás átgondolt felhasználásával végezte.
2. A testület a 2006. évre elkülönített támogatási összeg 25%-át a középiskolai, 75%-át
az államilag elismert oklevelet adó felsőoktatási intézményben nappali tagozaton
tanuló egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, Nógrád megyei illetőségű tanulók
támogatására fordítja.
3. A közgyűlés az elmúlt év tapasztalatai alapján, valamint a várható pályázati igények
növekedéséhez igazodóan javasolja a kuratórium eljárásrendjének szükség szerinti
átdolgozását, a döntés-előkészítő tevékenység optimálisabb ellátása érdekében a
közgyűlés hivatalából további munkatárs(ak) bevonását.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke
Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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61/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: a 2006. évi költségvetés I. sz. módosítása
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések

HATÁROZATA

1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés
következő módosításáig a Salgótarjánban működtetett középiskolai kollégiumok
összevonása és várható ellátotti létszám alakulása miatt a Loránttfy Zsuzsanna Kollégium
szükséges finanszírozását biztosítsa.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
2.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a berceli Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet területén lévő szolgálati lakás felújításához a szükséges forrást a
4.sz.melléklet II/A. 6. VIS-MAIOR keret terhére biztosítsa. A költségvetés soron
következő módosítása alkalmával az előirányzat rendezéssel összefüggő javaslatát
terjessze be.
Határidő: értelemszerű,
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
3.) a) A közgyűlés a 2006. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedések
következő ütemében az alábbi intézmények munkakör szerinti létszámkeretének
csökkentését határozza el:
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi eredeti
előirányzat szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret emelkedése
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított
előirányzat szerint:
Összesenből
feladatátadás
Létszámcsökkentéssel megszűnő
Összesen
miatt
munkakör:
megszűnő
munkakör
Orvos
Ápoló
Szakápoló
Szakgondozó
Asszisztens
Segédasszisztens
Főnővér
Orvosírnok
Adminisztrátor

4 fő
18 fő
7 fő
1 fő
4 fő
1 fő
2 fő
2 fő
2 fő
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904 fő
59 fő
15 fő
860 fő
Összesenből
intézmény által
végrehajtandó
álláshely
megszüntetés

4 fő
16 fő
7 fő

2 fő

3 fő

1 fő
1 fő
1 fő

2 fő
2 fő
2 fő

Gépkezelő
Beteghordó
Kazánfűtő
Élelmezés vezető
Könyvelő
Gépkocsivezető
Raktáros
Szakács
Konyhalány
Felszolgáló
Portás
Takarító
Összesen:

2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő
2 fő
2 fő
2 fő
59 fő

2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
1 fő
2 fő
2 fő
49 fő

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
10 fő

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi eredeti
186 fő
előirányzat szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
13 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított
173 fő
előirányzat szerint:
Összesenből
Összesenből
feladatátadás intézmény által
Létszámcsökkentéssel megszűnő
Összesen
miatt
végrehajtandó
munkakör:
megszűnő
álláshely
munkakör
megszüntetés
Takarító

13 fő

6 fő

7 fő

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi eredeti
150 fő
előirányzat szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított
146 fő
előirányzat szerint:
Összesenből
Összesenből
feladatátadás intézmény által
Létszámcsökkentéssel megszűnő
Összesen
miatt
végrehajtandó
munkakör:
megszűnő
álláshely
munkakör
megszüntetés
Nevelő
Gyermekvédelmi asszisztens
Rendszergazda

2 fő
1 fő
1 fő
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2 fő
1 fő
1 fő

Összesen:

4 fő

4 fő

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi eredeti
161 fő
előirányzat szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2006. évi módosított
157 fő
előirányzat szerint:
Összesenből
Összesenből
feladatátadás intézmény által
Létszámcsökkentéssel megszűnő
Összesen
miatt
végrehajtandó
munkakör:
megszűnő
álláshely
munkakör
megszüntetés
Kollégium vezető
Kollégiumi nevelő
Éjszakai felügyelő
Összesen:

1 fő
2 fő
1 fő
4 fő

1 fő
2 fő
2 fő

1 fő
2 fő

b) Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig nem
állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá
teszik.
c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatásra nincs lehetőség.
d) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kijelenti, hogy az önkormányzat
pályázatában olyan közalkalmazott korengedményes nyugdíjazásához nem igényel
támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005.
évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség fejezet 20. cím 2. alcím 1. különféle
személyi kifizetések jogcímcsoportban megjelölt forrásból támogatást vesz
igénybe.
4.) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Ipolypart
Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi,
Megyei
Gyermekvédelmi Központ Salgótarján és a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium Salgótarján tervezett feladat racionalizálásához kapcsolódó
létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot a 3.
pontban rögzítetteknek, illetve a kiírás feltételrendszerének megfelelően készítse elő és –
lehetőség szerint a legközelebbi benyújtási határidőben – nyújtsa be.
Határidő: értelemszerű,
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
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5.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Szécsény Város
Önkormányzatával és a Hollókő Község Önkormányzatával kötött – a PHARE program
keretében megvalósuló, a települések központja rekonstrukciójáról szóló –
megállapodásokat, azok pénzügyi finanszírozásának lebonyolítása érdekében szükség
szerint módosítsák, illetve a pályázatban nem kezelhető szakhatósági előírások miatt
szükséges munkákat a vis-maior keret terhére elvégeztessék, melyekről a közgyűlést a
soron következő ülésén tájékoztassák.
Határidő: értelemszerű,
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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62/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád megye közoktatási, feladatellátási,
intézményhálózat- működtetési és fejlesztési
tervének felülvizsgálatára, módosítására

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint - elfogadja
és ajánlásként kiadja Nógrád megye – a 2006-2012. évekre vonatkozó, átfogóan
módosított és egységes szerkezetbe foglalt - közoktatási, feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét.
2. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a fejlesztési tervnek a közgyűlés
hivatalos lapjában történő közzétételéről.
Határidő: a közgyűlés 2006. július 15.
Felelős: dr. Barta László főjegyző
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, vizsgálja meg, hogy a Nógrád Megyei Közoktatási
Közalapítvány alapító okiratában foglalt célok, valamint Nógrád Megye Önkormányzata
Minőségirányítási Programja összhangban vannak-e a megyei fejlesztési tervvel, és
szükség esetén tegyen javaslatot módosításukra.
Határidő: a közgyűlés 2006. decemberi ülése
Felelős: a közgyűlés elnöke
4. A 82/2001. (XI. 29.) és a 141/2005. (XII.15.) Kgy. határozatok hatályukat vesztik.
Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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63/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata
intézményeinek 2002-2006. évi
ciklusban végzett tevékenységéről

HATÁROZATA

1.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium (Salgótarján) 2002-2006. évi ciklusban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót,

2.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Fáy András Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye) 2002-2006. évi ciklusban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót,

3.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Lipthay Béla Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény) 2002-2006. évi ciklusban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót,

4.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Váci Mihály Gimnázium
(Bátonyterenye) 2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót,

5.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium
(Salgótarján) 2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót,

6.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
(Balassagyarmat) 2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót,

7.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Százszorszép Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Szátok)
2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót,

8.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Óvoda, Általános Iskola és
Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat) 2002-2006. évi ciklusban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót,

9.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Óvoda, Általános Iskola,
Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (Pásztó) 2002-2006.
évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót,
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10.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Pedagógiai-,
Közművelődési Szakmai-Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (Salgótarján)
2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót,

11.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
(Salgótarján) 2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót,

12.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Levéltár
(Salgótarján)
2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót,

13.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
(Salgótarján) 2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót,

14.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Szent Lázár Megyei Kórház
(Salgótarján)
2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót,

15.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Reménysugár
(Balassagyarmat)
2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót,

16.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Ezüstfenyő Idősek Otthona
(Bátonyterenye)
2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót,

17.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon (Bercel) 2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről
szóló beszámolót,

18.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 2002-2006. évi ciklusban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót,

19.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 2002-2006. évi ciklusban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót,

20.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Megyei Gyermekvédelmi Központ
(Salgótarján) 2002-2006. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló
beszámolót,
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Otthon

21.

A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja Nógrád Megye Önkormányzatának
Ellátó Szervezete (Salgótarján) 2002-2006. évi ciklusban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót,

22. A közgyűlés a beszámolók alapján megállapítja, hogy az intézmények az
alapító okiratban meghatározott feladataikat jó színvonalon látták el, a
2002-2006. évi munkájuk megfelelt a fenntartó elvárásainak.
a) Az önkormányzat közoktatási feladatai ellátásában résztvevő intézmények az
alapfeladataik mellett a jogszabályok gyakori változásaiból eredő, az intézmény
szabályozottabb működéséhez szükséges többletfeladatokat is teljesítették. A
pályázati lehetőségek kihasználásával jelentős fejlesztéseket hajtottak végre.
A következő évek kiemelt feladatai lesznek:
- A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeire és felszereléseire
vonatkozó előírások határidőre történő teljesítéséhez fel kell kutatni és ki kell
használni a pályázati lehetőségeket.
- Törekedni kell az épület-feltételek fokozatos, az igényeket figyelembe vevő és az
érvényes jogszabályoknak megfelelő alakítására.
- A megyében jelentkező ellátási igények teljes lefedése érdekében pedagógiai
szakszolgálatok terén össze kell hangolni a megyei önkormányzat ellátórendszerét
a kistérségi feladatellátással. A megállapodás alapján nyújtott szakszolgálatok
esetében ki kell alakítani az ellátás igénybevételének rendjét, törekedve a
szakszerű és egyben költségkímélő gyakorlat kialakítására.
- A középfokú oktatási intézményekben biztosítani kell a feltételeket a tanulók 18
éves koráig tartó tankötelezettségének teljesítéséhez.
- Törekedni kell a képzési kapacitások hatékonyabb kihasználására, az érettségivel
záruló középiskolai képzés arányának legalább szinten tartására.
- A 2006-ban megújult OKJ szerinti képzésre történő fokozatos áttérés feltételeinek
intézményi szintű biztosítása.
- A kollégiumokban a lakhatási körülmények otthonosabbá, kultúráltabbá tételével,
az ellátási színvonal, a tanulás feltételeinek javításával, megfelelő színvonalú
programok biztosításával vonzóbbá, kellemesebbé tenni a kollégiumi életet.
b) Az önkormányzat közgyűjteményi feladatait ellátó intézmények működési
feltételei az elmúlt ciklusban javultak. A jogszabályban előírt feladataikat
eredményesen, jó színvonalon teljesítették, tudományos tevékenységük bemutatásában
jelentős sikereket értek el.
A közművelődés terén az intézmény feladatainak átalakításával lehetőség teremtődött
a szakmai szolgáltatás és tanácsadás területén történő előrelépésre.
A következő években azonban célszerű lesz figyelmet fordítani:
• a levéltár raktári bázisának jelentős bővítésére,
• a közgyűjteményi intézmények állománygyarapítási célokat szolgáló
forrásainak növelésére, illetve
• a megyei kulturális rendezvények vonzóerejének növelésére, valamint a
kulturális turizmus térségünkben történő meghonosítására.
c) Az önkormányzat egészségügyi feladatait ellátó intézményben − a rekonstrukciós
munkák folytatásaként − jelentős fejlesztések realizálódtak. A folyamatosan zajló

26

építési munkálatok során − komoly szervezési feladatokat megoldva − a gyógyítás
valamennyi ellátási formában folyamatosan biztosított volt.
A közeljövőt érintően fontos feladat a pulmonológiai feladatok - zökkenőmentes,
minél kevesebb érdeksérelemmel járó - átadása a balassagyarmati önkormányzatnak.
Cél a feladatok és erőforrások koncentrációjával a megyében működő egészségügyi
szolgáltatók hatékonyságának javítása.
A megyei kórházat érintően célként fogalmazható meg a rekonstrukció eredményes
befejezése, és a szolgáltatást igénybe vevő lakosság szükségleteire épülő struktúra
kialakítása, az ellátási igényekhez specializált – mindenki számára elérhető - magas
szintű ellátás biztosítása
d) Az önkormányzat szociális feladatai ellátásában résztvevő intézményekben a ciklus
ideje alatt megvalósuló fejlesztések és a mind magasabb szintű szolgáltatások
megvalósulása, valamint a dolgozók fokozatos szemléletváltása következtében
jelentősen javult az intézmények szakmai színvonala és működési feltétele.
A következő időszak kiemelt feladatát jelenti:
- A határozott idejű működési engedélyekben megállapított hiányosságokból
adódó feladatok lehetőség szerinti megvalósítása,
- A 150 férőhelyes idősek otthona kialakításával összefüggő szakmai kontroll
és fenntartói felügyelet biztosítása.
e) Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait ellátó intézmények strukturális és
működésbeli feltételei jelentősen javultak az elmúlt időszak alatt. A következő
időszakban a továbblépés főbb irányának az otthont nyújtó ellátást érintően a
határozatlan idejű működési engedélyek megszerzése, és a nevelőszülői hálózat
differenciáltabb ellátási formáinak (befogadás, különleges ellátás, stb.) szélesítése
jelölhető meg.
f) Az önkormányzat egyes ingatlanai üzemeltetésében, hasznosításában résztvevő
intézmény az ingatlanok, elsősorban a Megyeháza gazdaságosabb üzemeltetését,
működtetését elősegítő jelentős felújításokat valósított meg. A következő időszakban
az ingatlanok üzemeltetésére, állagmegóvására tett eddigi erőfeszítések folytatására
van szükség. Kiemelt figyelmet indokolt fordítani a Megyeháza rendkívül magas
forrásigényű felújításának pályázati források kihasználásával történő folytatására.
23. A közgyűlés köszönetét fejezi ki az intézmények vezetőinek, alkalmazottainak a
megyei önkormányzat feladatai ellátásában való közreműködésükért, színvonalas,
eredményes munkájukért.
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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64/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Hivatalának 2002-2006. években
végzett tevékenységéről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a hivatal 2002-2006.
években végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a
jogszabályokban és a testület döntéseiben foglalt feladatait eredményesen, jó színvonalon
látta el, amelyért elismerését fejezi ki.
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a beszámoló „összegzett” tapasztalatait a munkavégzés
során vegye figyelembe.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
65/2006. (VI.29.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
Tárgy: Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú
ingatlan (Hajdúszoboszló, Damjanich u.
54/B. sz. alatti üdülő)
hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú
ingatlan, a Hajdúszoboszló, Damjanich út 54/B szám alatti üdülő hasznosítására 2006. május
27-én közzétett pályázatát eredménytelennek minősíti.
A Testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen az érintettek haladéktalan értesítésére, a
bánatpénz visszafizetésére. Továbbá utasítja, hogy intézkedjen az ingatlan hirdetésének az
interneten való folyamatos megjelentetésére. Felhatalmazza, hogy az ingatlan vételére
érdeklődőkkel tárgyalásokat folytasson, melynek eredményéről tájékoztassa a közgyűlést.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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66/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: Bérleti jogviszony létrehozása, illetve
szerződés időtartamának meghosszabbítása
a SZILTOP Oktatási Kht-vel

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium egyes helyiségeinek bérletére a Nógrád Megye Önkormányzata, a Fáy
András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a SZILTOP Oktatási Kht. között a
határozati javaslat melléklete szerinti megállapodás létrehozásáról dönt.
A Testület felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
2. A Közgyűlés a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egyes
helyiségeinek bérletére Nógrád Megye Önkormányzata és a SZILTOP Oktatási Kht.
között létrejött 2001. szeptember 1-jétől 2006. június 30-ig terjedő időszakra szóló
szerződés változatlan tartalommal, 2007. június 30-ig történő meghosszabbításáról dönt.
A Testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen a szerződés módosítás megszövegezésére,
egyben felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől a
Nógrád Megye Önkormányzata (székhely: 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.)
képviseli: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke, mint fenntartó (továbbiakban fenntartó), és
a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3070
Bátonyterenye, Ózdi út 39.), képviseli ……………………… igazgató, mint bérbeadó
(továbbiakban bérbeadó),
másfelől a
SZILTOP Oktatási Kht. (székhely: 2011 Budakalász, Erdőhát u. 84.), képviseli:
Szilasi György igazgató, mint bérlő (a továbbiakban bérlő) között az alulírott helyen
és időben, az alábbi feltételekkel:
1./ A szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy fenntartó
használatában áll a 3070. Bátonyterenye, Ózdi út 39. szám alatt található, a bérbeadó
kezelésében lévő iskolaépület együttes, a hozzátartozó udvarral. Az ingatlan területi
besorolása közoktatási intézmény. A bérbeadó rendelkezik az építmény
vonatkozásában használatba vételi engedéllyel, amely a közoktatási intézményként
történő működését megalapozza.
2./ A bérbeadó 2006. július 01. napjától 2011. augusztus 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az 1./ pontban
megjelölt iskolaépületben található a 12., a 13., a 15., a 17. és a 18. számú, egyenként
54 m2 alapterületű berendezett tantermeket, a földszinten található kistermet,
amelynek alapterülete 26.6 m2 szertárként, az emeleten található 17/A. számú
irodát, amely 8 m2 alapterületű igazgatói irodának, az emeleten található 17/B.
számú 18,4 m2 alapterületű helyiséget tanári szobának, 36,5 m2 alapterületű
kialakított orvosi szobát, továbbá a szükséges vizesblokkot, folyosót, továbbá a
szükséges udvarrészt bejárás és parkolás biztosítására a bérlő által alapított és
fenntartott Balassi Bálint Gimnázium, illetve más oktatási intézmény /a
továbbiakban középiskola/ délutáni oktatási tevékenységének céljaira. A bérbeadó a
bérlet részeként a bérlet fennálltának időtartamára, a teremhasználat idejére
használatba adja továbbá a jelen szerződés mellékletében megjelölt, a termekben
található berendezési és felszerelési tárgyakat, oktató-nevelő munkát segítő
taneszközöket továbbá egészségvédelmi és munkavédelmi eszközöket is.
3./ A tanév alatt a bérlő hétfőtől csütörtökig –munkaszüneti napok
kivételével- 15.00 órától 20.00 óráig jogosult az adott tanévben használatba vett
tantermeket kizárólagosan használni, továbbá ugyanezen időtartam alatt a
vizesblokkot, a folyosót, továbbá parkolás és átjárás céljaira az udvart használni. A
bérlet időtartama alatt az igazgatói iroda, a szertárhelyiség időkorlát nélküli
kizárólagos használatára jogosult a középiskola. A bérlet magába foglalja továbbá,
hogy június 15. és augusztus 31. napja között, -illetve a miniszter által az érettségi
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vizsga, a szakmai képesítő vizsga számára meghatározott időpontban- a tantermeket
a bérlő érettségi vizsga, valamint szakmai képesítő vizsga céljára használja.
A bérlő a bérlet időtartama alatt a bérbeadó könyvtárának díjmentes igénybe vételére
is lehetőséget kap, így a bérlő által alapított és fenntartott iskola tanulói és tanárai
jogosultak a könyvtár szolgáltatásaira.
4./ Felek a bérleti díjat két részben határozzák meg:
A bérlet egy részének ellenértékeként a szerződő felek a 2006/2007 éves tanévre
induló osztályonként 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint összegben állapodnak meg.
A bérleti díj a tantermeken kívüli egyéb, a jelen szerződésben megjelölt helyiségek,
továbbá a mellékletben felsorolt eszközök használatát, valamint a közüzemi díjakat is
magába foglalja.
A bérleti díj másik része a 17/A és 17/B számú irodahelyiségek használatának díja.
Felek az irodahelyiség használatáért a 2006/2007 tanévre 120.000.-Ft, azaz
Egyszázhúszezer forint összegű bérleti díjban állapodnak meg.
A bérlő a bérleti díjakat két részletben, 2006. szeptember 15. napjáig a bérleti díj 50%át, 2007. január 15. napjáig a bérleti díj fennmaradó 50%-át köteles átutalással, a
bérbeadótól előzetesen kézhez kapott számla ellenében megfizetni.
5./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy 2007. szeptember 01.
napjától a bérleti díjakat évenként a KSH által közölt előző évi fogyasztói árindex
változásának megfelelően megnövelik.
6./ A bérleti díj a bérlő hibájából történő késedelmes fizetése esetén a
bérlő köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegét a bérbeadó
részére késedelmi kamatként megfizetni. A bérleti díj részlet befizetésének 30 napos
elmaradása - amennyiben a bérlő hibájából történik – a szerződés súlyos
megsértésének minősül és maga után vonja az azonnali felmondás lehetőségét.
7./ A bérbeadó vállalja, hogy a bérlet kezdetekor a termeket kitakarítva,
pormentesítve, a tantermeket célbútorokkal (tanulói pad, szék, tanári asztal, tábla)
felszerelten adja át. A bérbeadó külön díjazás nélkül biztosítja a termek fűtését,
világítását, takarítását, a mellékhelyiségek vízellátását, takarítását.
8./ A bérlő jogosult saját költségére és felelősségére önálló
telefonhálózat kialakítására. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlet tárgyát
képező helyiségeket kizárólag a szerződésben meghatározott célra, az általa alapított
középiskola oktatási tevékenységére használja.
9./ A bérlő az ingatlant a jelen szerződésben megjelölt céltól eltérő célra
hasznosítani, az ingatlant a középiskola kivételével bármely magánszemély, vagy
jogi személy részére használatba, bérbe vagy albérletbe adni nem jogosult.
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10./ A bérlő gondoskodik a középiskola által használt helyiségek
rendeltetésszerű használatáról, továbbá a vagyonbiztonsági intézkedések
betartásáról. A bérlő köteles betartani és a középiskolával, illetve annak tanulóival
betartatni az intézmény használatára vonatkozó előírásokat, így figyelemmel lenni a
bérbeadó házirendjére, a nem dohányzók védelmében tett utasításokra, az épületben
folyó egyéb tevékenység zavarásától való tartózkodásra.
11./ A bérbeadó köteles biztosítani, hogy a középiskola a jelen
szerződésben meghatározott időpontban az általa bérelt helyiségeket kizárólagosan
használhassa, ott az oktatás zavartalanul megtörténhessék.
12./ A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményre vonatkozó
tűzvédelmi, munkavédelmi, balesetvédelmi előírásokat megismeri, betartja, a
középiskolával, illetve tanulóival maximálisan betartatja, az ezzel kapcsolatos
kötelezettségeit ellátja.
13./ A bérlő a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek
biztosítására 1.000.000.-Ft. azaz egymillió forint óvadékot fizet átutalással a fenntartó
11741000-15450016-06530000 számú letéti számlájára. A pénzeszköz átutalásáról
szóló igazolást a birtokba lépés napjával egyidejűleg bemutatja a bérbeadónak. A
bérbeadó jogosult az óvadékot felhasználni a bérlő jelen szerződésből eredő
kötelezettségeinek nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén követelése erejéig.
Az óvadékból való kiegyenlítés nem érinti a 6. pontban rögzített azonnali felmondás
lehetőségét. Az óvadék összegét a fenntartó elkülönítetten, számlakezelő
pénzintézetének letéti számláján kezeli. Az óvadék illetve annak fel nem használt
része és a pénzintézet által fizetett, számlavezetési költségekkel csökkentett betéti
kamata a szerződés megszűnésekor a bérlő részére visszajár.
14./Jelen szerződés a határozott idő elteltével illetve az rendkívüli
felmondás esetén a felmondásról szóló írásos értesítés kézhezvételét követő
augusztus 31. napján szűnik meg. A szerződő felek közös megegyezéssel a
szerződést értelemszerűen a fentiektől eltérő módon is megszüntethetik. A szerződés
bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő köteles a megszűnés napján 18.00
óráig az ingatlant ingóságaitól kiürítve a bérbeadó kizárólagos rendelkezésére
bocsátani akként, hogy más helyiség biztosítására igényt nem tarthat. Amennyiben
ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a bérleti jogviszony
megszűnésének napjától az előző mondatban megjelölt kötelezettség maradéktalan
teljesítésének napjáig napi 5.000.- Ft használati díjat köteles megfizetni a bérbeadó
részére.
15./ A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó nem felel a harmadik
személy által a bérlemény használatával összefüggésben a bérlőnek okozott károkért.
16./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az
1993. évi LXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
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17./ Felek rögzítik, hogy a szerződésből eredő vitáikat megkísérlik
békés úton, tárgyalás útján rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a
felek kikötik a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
18./ A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyó aláírásukkal látják el.

Salgótarján, 2006. …………………….

Dóra Ottó
a közgyűlés elnöke
fenntartó

Budakalász, 2006. ………………

……………………..
igazgató
bérbeadó

Dr. Barta László
megyei főjegyző
ellenjegyző
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Szilasi György
igazgató
bérlő

67/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: Csitár belterület 501/5, 503, 505, 501/1,
065/5, 512/A/2 és 571 hrsz-ú
nógrádgárdonyi ingatlanok hasznosítása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csitár belterület 512/A/2 hrsz-ú Csitár
(Nógrádgárdony) Kórház út Tömbépület 4. szám alatti 40 m2-es önkormányzati lakást
elidegenítésre kijelöli.
a) A lakás eladási árát 1.600.000 Ft-ban határozza meg, vevőként a lakásbérleti szerződés
alapján bennlakó bérlőt Gyurász Erzsébetet (szül.: Balassagyarmat, 1956. január 3.,
an.: Csehek Erzsébet) jelöli ki.
Felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
b) Abban az esetben, ha Gyurász Erzsébet vételi jogát nem gyakorolja, és a bérleti
jogviszonya megszűnik, a lakás piaci alapú értékesítéséről dönt.
A nyilvános pályázat feltételeit a következőkben határozza meg:
−
−
−
−
−

nyilvános közzététel a megyei napilapban és az interneten
lakás indulási ára (bruttó áfával növelt) 1.600.000 Ft
minimum 15 napos ajánlattételi határidő biztosítása
60 napos ajánlati kötöttség
pályázat elbírálása a megajánlott vételár alapján, a közgyűlés soron következő
ülésén
− tájékoztatás a települési önkormányzatot törvény alapján megillető elővásárlási
jogról
− jogfenntartás a pályázat eredménytelennek történő minősítésére.

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére,
közzétételére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatainak értékelését
végeztesse el és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

szöveg szerint, értelemszerű
Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés a Csitár belterület 571 hrsz-ú 212 m2 alapterületű árok megnevezésű ingatlan
Csitár Község Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról dönt.
A testület utasítja elnökét, hogy Csitár Község Önkormányzatával a szükséges
egyeztetéseket végezze el, intézkedjen az átadásról a szerződés megszövegezésére.
Felhatalmazza a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2006. szeptember 30.
Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés a Csitár belterület 501/5 hrsz-ú 58769 m2 területű szanatórium megnevezésű,
az 503 hrsz-ú 5978 m2 területű szennyvíztisztító megnevezésű, az 505 hrsz-ú 609 m2
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területű, gazdasági épület, udvar megnevezésű, az 501/1 hrsz-ú 945 m2 területű, építési
terület megnevezésű, és a Csitár külterület 065/5 hrsz-ú 10779 m2 területű, gyümölcsös
megnevezésű ingatlanokat 2006. szeptember 1-jei hatállyal elidegenítésre kijelöli, és
nyilvános pályázat kiírásáról dönt.
A pályázat feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
a) a pályázat közzététele egy országos napilapban, a megyei napilapban és az interneten,
b) pályázat közzététele 2006. július 7-ig,
c) a pályázat keretében ajánlatot lehet tenni az 501/5 és 503 hrsz-ú ingatlanok esetében
kizárólag együttesen, a további ingatlanokra ingatlanonként,
d) az indulási árak (bruttó áfával növelt) a következők:
501/5 és 503 hrsz.
505 hrsz.
501/1 hrsz.
065/5 hrsz.

(altalaj: 37 M Ft, felépítmény: 128 M Ft)
(altalaj: 0,4 M Ft, felépítmény: 2,41 M Ft)

165.000.000 Ft
2.810.000 Ft
150.000 Ft
100.000 Ft

e) kiíró az 501/5 és 503 hrsz-ú ingatlanok esetében a pályázatban a hasznosítás, a
foglalkoztatás adatai, a kedvezmény mértéke konkrét meghatározása mellett, az
ingatlanok hasznosításával összefüggő minimum 20 fő legalább 3 évig történő
foglalkoztatása esetén, az ajánlati ár 15 %-os mértékéig 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 szerződés aláírását követő harmadik év utolsó napjáig megfizetése esedékessé
válik. A teljesítés biztosítására az ingatlanra a kedvezmény és járulékai erejéig eladó
javára jelzálogjog kerül alapításra és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.
f) Az értékesítés feltétele a pályázó által a szerződéskötéssel egyidejűleg az ajánlati ár 30
%-ának, 60 napon belül a teljes összegének (az e) pont esetében a foglalkoztatási
kedvezménnyel csökkentett összegének) kiegyenlítése.
g) ajánlati kötöttség: 90 nap
h) a pályázat érvényességének feltételei:
− a pályázó azonosító adatainak (szerződéskötéshez szükséges) közlése, az
eredeti dokumentumok bemutatása mellett,
− az ajánlati ár számszerűsítése,
− foglalkoztatási kedvezmény igénybevétele esetén: hasznosítás meghatározása,
a helyben foglalkoztatott létszám és kedvezmény számszerűsítése,
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tulajdonszerzésének jogi korlátja nincsen,
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az indulóár 5 %-a mértékű bánatpénz
megfizetése és annak igazolása.
i) a pályázat benyújtásának határideje 2006. 08. 07., 10,00 óra, amely időpontban
közjegyző jelenlétében kerülnek bontásra az ajánlatok.
j) a pályázat elbírálása során előnyt élvez:
− a magasabb vételárat megajánló pályázó,
− a foglalkoztatási célú hasznosítást vállaló pályázó.
k) a pályázat elbírálása a közgyűlés szeptemberi ülésén.
l) jogfenntartás a pályázat eredménytelennek történő minősítésére.
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m) figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elővásárlási jogra.
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére,
közzétételére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatainak értékelését
végeztesse el és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

szöveg szerint, értelemszerű
Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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68/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei
aljegyző síremlékének térítésmentes átadása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a néhai Rábaközi Istvánné dr. megyei aljegyző
350.000 Ft értékben nyilvántartott síremlékét térítésmentesen a házastársa, Rábaközi István
tulajdonába adja.
A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen az átadás-átvétel lebonyolítására, a főkönyvi
nyilvántartás szükséges rendezésére.
Határidő: 2006. július 31.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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69/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Közoktatási
Közalapítvány alapító okiratának
módosítására

HATÁROZATA
1. A közgyűlés a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
a) Az alapító okirat 9.2.1. pontja helyébe a következő lép:
„9.2.1. A Kuratórium természetes személyekből álló 13 fős testület.”
b) Az alapító okirat 9.2.4. pontjában a Kuratórium tagjainak sora 12. tagként az
alábbival egészül ki:
1
„12. Molnár József (3078 Bátonyterenye, Wesselényi út 13.)”
2.

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy - Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének
határozatával együtt - az Alapító Okirat módosítását a Nógrád Megyei Bíróságnak
bejegyzésre küldje meg.
Határidő: 2006. július 15.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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70/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: a megyei önkormányzat közgyűlésének
bizottságai és tanácsnokai 2002-2006.
években végzett tevékenységéről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 60.§ (18) bekezdése és
61.§ (2) bekezdése alapján megtárgyalta és elfogadja
a) az Egészségügyi Bizottság,
b) a Gazdasági és Költségvetési Bizottság,
c) az Idegenforgalmi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság,
d) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság,
e) a Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság,
f) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
g) a Szociális Bizottság,
h) a Területfejlesztési és EU Integrációs Bizottság,
i) az Ügyrendi és Jogi Bizottság,
j) az Ifjúsági, Sport és Civil Ügyek tanácsnoka,
k) a Romaügyi és Kisebbségi tanácsnok,
l) a Koordinációs tanácsnok
2002-2006. években végzett munkájáról készített beszámolót.
Megállapítja, hogy a bizottságok és a tanácsnokok a hatályos jogszabályokban, illetve a
megyei önkormányzat rendeleteiben, és szabályzataiban foglaltak alapján végezték
tevékenységüket.
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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71/2006. (VI.29.) Kgy.

Tárgy: A megyei közgyűlés 2004. január 1-től
2006. április 30-ig hozott határozatok
felülvizsgálatáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004. január 1-2006. április 30. között
hozott közgyűlési határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja, egyúttal
a következő határozatokat hatályon kívül helyezi:
Szám
- 61/2004. (VI.17.) Kgy.
- 67/2004. (VI.17.) Kgy.
- 86/2004. (IX.30.) Kgy.

- 126/2005.(XI.24.) Kgy.

Tárgy
A Nógrád SZESZÁM Számítástechnikai
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. működésével
kapcsolatos további feladatokról
A szociális, közoktatási és gyermekvédelmi
intézmények nyersanyagnormáinak felülvizsgálatáról
A megyében működő Tourinform irodák 2003. évi
tevékenységéről, Nógrád megye tematikus
operatív turisztikai programjának meghatározásáról
Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában
működő intézmények közös beszerzéseiről

2. a) A Közgyűlés megállapítja, hogy a következő határozatok további feladatot
tartalmaznak:
Szám
- 15/2004. (II.12.) Kgy.
- 52/2004. (V.27.) Kgy.
- 57/2004. (V.27.) Kgy.
- 63/2004. (VI.17.) Kgy.

- 81/2004. (IX.30.) Kgy.

Tárgy
A Nógrád Megyei Önkormányzat közoktatási
intézményrendszere működésének minőségirányítási programjáról
A megyei közgyűlés által 2001-2003. között
hozott határozatok felülvizsgálatáról
A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági helyzetéről és további feladatairól
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
Szécsény történelmi városmagja rehabilitációjának megvalósításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról és a közbeszerzési
szabályzat módosításáról
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- 82/2004. (IX.30.) Kgy.
- 83/2004. (IX.30.) Kgy.
- 102/2004. (XI.25.) Kgy.

- 109/2004. (XI.25.) Kgy.
- 119/2004. (XII.16.) Kgy.
- 37/2005. (IV.21.) Kgy.
- 39/2005. (IV.21.) Kgy.

- 44/2005. (IV.21.) Kgy.
- 45/2005.(IV.21.) Kgy.
- 48/2005. (IV.21.) Kgy.
- 51/2005. (IV.21.) Kgy.
- 61/2005. (V.26.) Kgy.
- 63/2005. (V.26.) Kgy.
- 64/2005. (V.26.) Kgy.
- 94/2005. (IX.29.) Kgy.
- 96/2005. (IX.29.) Kgy.
- 98/2005. (IX.29.)Kgy.
- 109/2005. (IX.29.) Kgy.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2002-2006-ig szóló ciklusprogramjának áttekintéséről
A TeIR megvalósítási program helyzetéről, a
további feladatokról
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
Az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)
módszertani intézménnyé történő ismételt
kijelöléséről
A szécsényi AGRO-HELP Mezőgazdasági Oktató,
Termelő és Értékesítő Közhasznú Társaság
üzletrész átadásáról
Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi
költségvetésének I. számú módosításának végrehajtásáról
Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és
zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásához, a költségvetés végrehajtásának
szabályozásához
A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági helyzetéről és további feladatairól
Nógrád Megye Önkormányzata belső ellenőrzési
szabályzatának elfogadásáról
A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
kuratóriumi tagjainak megbízásáról, alapító
okiratának módosításáról
Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett
középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjpályázat
feltételeinek meghatározásáról
Önkormányzati bérlakások elidegenítéséről
Nógrád Megye Önkormányzata középtávú
ifjúságpolitikai koncepciójáról
Az önkormányzat intézményeiben történő egyes
üzemeltetési feladatok más formában történő
ellátásának lehetőségeiről
A Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójához való
csatlakozásról
A Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonában
lévő
viziközművek
üzemeltetéséről
szóló
szerződések módosításáról
A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági
helyzetéről
szóló
beszámoló
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- 110/2005. (X.21.) Kgy.
- 113/2005. (XI.24.) Kgy.
- 114/2005. (XI.24.) Kgy.
- 115/2005. (XI.24.)Kgy.
- 127/2005. (XI.24.) Kgy.
- 128/2005. (XI.24.) Kgy.

- 129/2005. (XI.24.) Kgy.
- 133/2005. (XII.15.) Kgy.
- 134/2005. (XII.15.) Kgy.
- 136/2005. (XII.15.) Kgy.
- 141/2005. (XII.15.) Kgy.
- 143/2005. (XII.15.) Kgy.
- 3/2006. (II.16.) Kgy.
- 9/2006. (II.16.) Kgy.
- 10/2006. (II.16.) Kgy.
- 11/2006. (II.16.) Kgy.
- 12/2006. (II.16.) Kgy.
- 15/2006. (II.16.) Kgy.
- 16/2006. (II.16.) Kgy.

elfogadásáról, a kórház pénzügyi-gazdasági
helyzetét megszilárdító intézkedésekről
A megyei fenntartású egészségügyi intézmények
átszervezéséről és egyéb egészségügyet érintő
intézkedésekről
Nógrád
Megye
Területrendezési
Terve
javaslattevő fázisának lezárásáról
Nógrád Megye Területrendezési Tervének megyei
szabályozási ajánlásairól
Nógrád Megye Területrendezési Tervének
területrendezési intézkedési javaslatáról
Az önkormányzat intézményeiben történt egyes
üzemeltetési feladatok átszervezésének eredményeiről, a további feladatokról
„Nógrád Megye Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséről” szóló Állami
Számvevőszéki jelentésről, az intézkedési terv
elfogadásáról
A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági
helyzetének
javítására
történő
intézkedésekről
A
Reménysugár
Otthon
foglalkoztatási
létszámkeretének biztosításáról
Az étkeztetési tevékenységet végző intézmények
2006. évi élelmezési nyersanyagnormáinak
megállapításáról
Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatáról
A Nógrád megye közoktatási, feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
fejlesztési
tervének felülvizsgálatáról, módosításáról
A Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs
Iroda működéséről szóló beszámoló elfogadásáról, a további feladatok meghatározásáról
Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Nógrád megye Gyermekvédelmi szakmai Koncepciójának módosításáról
Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési
koncepció áttekintéséről
A Szent Lázár Megyei Kórház Szakmai Terve
módosításának elfogadásáról
A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági helyzetéről, a további feladatokról
A Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi
kommunikációs feladatainak ellátásáról
A 2005. évi ifjúságpolitikai cselekvési program
végrehajtásáról, a 2006. évi ifjúságpolitikai
cselekvési programról
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- 17/2006. (II.16.) Kgy.
- 18/2006. (II.16.) Kgy.
- 19/2006. (II.16.) Kgy.
- 22/2006. (IV.6.) Kgy.

- 23/2006. (IV.6.) Kgy.
- 24/2006. (IV.6.) Kgy.
- 25/2006. (IV.6.) Kgy.
- 27/2006. (IV.6.) Kgy.

A megyei önkormányzat tulajdonában lévő
viziközmű rendszerek működési tapasztalatairól,
az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról
Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi
nemzetközi kapcsolatairól, a 2006. évi nemzetközi
kapcsolatairól
A Balassagyarmati Területi Iroda működéséről, a
további feladatokról
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
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról
A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igény benyújtásáról
Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzata elfogadására
A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
alapító okiratának módosítására

b) A közgyűlés utasítja az egyes határozatokban megjelölt felelősöket, hogy a
végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítés állásáról tegyenek
jelentést a közgyűlésnek.
Határidő: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerűen
Felelősök: eredeti határozatok szerint
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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72/2006. (VI.29.) Kgy
Tárgy: Nógrád Megyei Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
tevékenysége
HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben
megköszöni az alapítvány megyei vállalkozásokat segítő és felvilágosító munkáját.

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

44

77/2006. (VI.29.) Kgy

Tárgy: Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégiumban
lefolytatott vizsgálat eredményéről

HATÁROZATA
A közgyűlés a 36/2006. (V. 25.) Kgy határozat 16. pontja szerinti feladat végrehajtásáról a
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság tájékoztatóját jóváhagyólag
tudomásul veszi. A testület a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
működésével, a diákönkormányzattal összefüggésben felvetett problémák kivizsgálását
lezártnak tekinti.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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