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I. SZEMÉLYI RÉSZ 
 
 

124/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Térségi Együttműködési Tanácsnok, 
az Ügyrendi és Jogi, az Idegenforgalmi és 
Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a 
Kisebbségi Bizottság tagjainak 
megválasztásáról  

 
 
 
HATÁROZATA 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Skuczi Nándor lemondásával 
megüresedett Térségi Együttműködési Tanácsnok tisztségre 2006. december 15. 
napjától Grenács Ágnest (2685 Nógrádsáp, Széchenyi út 3.) megválasztja. 

 
2. A közgyűlés a lemondott Skuczi Nándor helyébe az Ügyrendi és Jogi Bizottság 

tagjává 2006. december 15. napjától Grenács Ágnest (2685 Nógrádsáp, Széchenyi út 
3.) megválasztja. 

 
3. A közgyűlés a lemondott Balázs Pál helyébe az Idegenforgalmi és Nemzetközi 

Kapcsolatok Bizottság tagjává 2006. december 15. napjától Szomora Szilárdot (3078 
Bátonyterenye, Báthory út 34.) megválasztja. 

 
4. A közgyűlés a lemondott Balázs Pál helyébe a Kisebbségi Bizottság tagjává 2006. 

december 15. napjától Szomora Szilárdot (3078 Bátonyterenye, Báthory út 34.) 
megválasztja. 

 
5. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a tanácsnoki tisztségben és a bizottsági 

tagokban történt változásokat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet vonatkozó függelékeiben 
vezesse át. 

 
Határidő: 2006. december 22. 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 

 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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127/2006. (XII. 14.) Kgy.  Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Ellátó Szervezete igazgatója magasabb 
vezetői megbízatásának visszavonásáról, 
közalkalmazotti jogviszonya közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről, 
az intézményvezetői megbízáshoz 
szükséges pályázat kiírásáról 

 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a munkáltatói jogok gyakorlója – 

Dobor Istvánnak, a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete igazgatójának 
magasabb vezetői megbízását 2006. december 22. napjával visszavonja, mellyel 
egyidejűleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25.§ (2) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján – a felek egyező akaratával, közös megegyezéssel 
– közalkalmazotti jogviszonyát 2006. december 22. napjával megszünteti. Munkáját 
bruttó 2 151 200 Ft összegű jutalommal ismeri el. 

 
2. Az igazgatói feladatok ellátása a pályázati eljárás eredményes befejezéséig az Ellátó 

Szervezet szervezeti és működési szabályzatában foglalt helyettesítési rendnek 
megfelelően történik.  
A Közgyűlés utasítja elnökét, valamint az Ellátó Szervezet gazdasági igazgatóját, hogy az 
1. pontban foglalt juttatás és járulékai, valamint a jogviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetése esetére a jogszabályban előírt kifizetésekhez, és egyéb munkáltatói 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2006. december 22. 
Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
             az Ellátó Szervezet gazdasági igazgatója 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet a Nógrád 

Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) vezetésére, 
igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással az alábbiak szerint: 

 
Az önálló jogi személyiségű költségvetési szerv feladata: 
Saját szervezete, illetve a Közgyűlés által meghatározott feladatok teljesítésével 
összefüggő pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellátása. 
A Megyeháza és egyéb – a Közgyűlés által átadott – ingatlanok üzemeltetése, 
működtetése, fenntartása, felújítása. Ingóságok beszerzése, javítása, karbantartása, és 
pótlása. 
Az alaptevékenység kisegítő, kiegészítő tevékenységei: konyha üzemeltetése, 
takarítási tevékenység, nyomdai tevékenység, stúdió tevékenység, irodák bérbeadása, 
szállásférőhelyek működtetése. 
 
Pályázati feltétel: 
- felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, 
- büntetlen előélet. 
Előnyt jelent: 
- mérlegképes könyvelői szakképesítés, 
- költségvetési szervnél szerzett tapasztalat, 
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- idegen nyelv ismerete, 
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
- a vezetési programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel, 
- a végzettséget, a szakképesítést, és az egyéb ismeretet igazoló oklevelek, 

bizonyítványok közjegyző által 3 hónapnál nem régebben hitelesített másolatait, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 
 
A pályázat benyújtási határideje a Nógrád Megyei Hírlapban, valamint Nógrád Megye 
Önkormányzatának Közlönyében való közzétételtől számított 30 nap. A pályázat 
elbírálásának határideje: 2007. február 28. 
 
Az igazgatói megbízás határozatlan időre szól. Az illetmény és vezetői pótlék az 1992. 
évi XXXIII. törvény figyelembevételével, megegyezés szerint kerül megállapításra. 
 
A pályázatot zárt borítékban „Igazgatói pályázat (Ellátó Szervezet)” megjelöléssel a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez címezve lehet benyújtani 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). 
Felvilágosítás a 32/620-100-as telefonszám 323-as mellékén kérhető. 
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. 

 
4. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a Nógrád Megyei 

Hírlapban, valamint Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönyében való 
megjelentetéséről gondoskodjon. 
Határidő: 2006. december 22. 
Felelős: dr. Barta László, főjegyző 
 

5. A Közgyűlés a pályázat véleményezésére ötfős szakmai-szakértői bizottságot hoz létre, 
melyben a pályáztató képviseletével Barna Jánost, a Közgyűlés alelnökét, továbbá a 
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság elnökét bízza meg.  
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az intézmény közalkalmazotti tanácsa delegált 
tagja, valamint két fő Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU bizottsági tag 
felkérésével a szakmai-szakértői bizottság létrehozásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2007. január 25. 
Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 
 
 

Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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128/2006. (XII. 14.) Kgy.  Tárgy: a NOTÜZ Kft. Felügyelő Bizottság 
tagjainak megválasztásáról, a NOTÜZ 
Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
 
HATÁROZATA 
 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint alapító és a társaság legfőbb szerve 

– megállapítja, hogy a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. (székhelye: 2660 Balassagyarmat, 
Petőfi u. 13.) Felügyelő Bizottsága tagjainak: Gyurek Lászlónak, Molnár Zoltánnak 
valamint Kereszti Gábornak a megbízatása 2006. december 31-én megszűnik; e 
tisztségükben végzett tevékenységüket megköszöni. 

 
2.  A Közgyűlés a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának 2007. 

január 1-jétől 2010. december 31. napjáig Dudás Vilmos Patvarc, Mikes Kelemen u. 23. 
(an.: Kalácska Mária); Varga Krisztina Szécsény, Kossuth u. 83. (an: Szölgyémi Judit); 
Grenács Ágnes Nógrádsáp, Széchenyi u. 3. (an.: Pintér Anna) alatti lakosokat választja 
meg. 

 
3.  A Közgyűlés a NOTÜZ Kft. Felügyelő Bizottságának elnökévé Dudás Vilmost (Patvarc, 

Mikes Kelemen u. 23.; an: Kalácska Mária) választja meg. 
 
4.  A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökének negyedévi bruttó tiszteletdíját 22 500 Ft-

ban, a Felügyelő Bizottság tagjainak negyedévi bruttó tiszteletdíját 18 000 Ft-ban 
állapítja meg. 

 
5.  A testület utasítja a megválasztott Felügyelő Bizottságot, hogy ügyrendjét vizsgálja felül 

és azt jóváhagyásra a Közgyűlésnek küldje meg. 
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős: a NOTÜZ Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke 

 
6.  A Közgyűlés utasítja a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a testület döntéséről a 

Felügyelő Bizottság érintett tagjait értesítse, gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szklenár József, ügyvezető igazgató 

 
7.  A Közgyűlés a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. alapító okiratának 1. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 
„1. Alapító: 
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; nyilvántartási 
törzsszáma: 450010) alapító gazdasági társaságot alapított egyszemélyes korlátolt 
felelősségű társaság formájában.” 

8.  A NOTÜZ Kft. alapító okirata 9. pontja első bekezdésének utolsó mondata („Az 
ügyvezető ezen tisztségét főállású munkaviszonyban tölti be.”) érvényét veszti. A 9. pont 
többi része változatlan formában érvényes és hatályos marad. 

 
9.  A Közgyűlés a NOTÜZ Kft. alapító okiratának 12. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„12. A társaság Felügyelő Bizottsága: 
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A társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság elnökét 
az alapító választja meg. 
A Felügyelő Bizottság elnöke, illetve tagjai az alábbi személyek: 

 
Elnök: Dudás Vilmos (2668 Patvarc, Mikes Kelemen u. 23.; an.: Kalácska Mária) 
Tag: Varga Krisztina (3170 Szécsény, Kossuth u. 83.; an.: Szölgyémi Judit) 
Tag: Grenács Ágnes (2685 Nógrádsáp, Széchenyi u. 3.; an.: Pintér Anna) 

 
Az elnök, illetve a tagok megbízatása 2007. január 1. napjától 2010. december 31. 
napjáig szól.” 
 

10. A Közgyűlés a NOTÜZ Kft. alapító okiratának 14. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„14. Vegyes és hatálybaléptető: rendelkezések: 
Minden olyan kérdésben, melyről a jelen alapító okirat nem rendelkezik, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szabályait kell alkalmazni.” 

 
11. A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjon az alapító okiratot 

érintő alapítói döntések cégbírósági átvezetéséről.  
Határidő: 2007. január 13. 
Felelős: Szklenár József, ügyvezető igazgató 

 
Salgótarján, 2006. december 14.  
 
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
142/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a helyi munkaügyi tanács tagjának 

megválasztásáról 
 
HATÁROZATA 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi munkaügyi tanács tagjává Fazekas 
János 2694, Magyarnándor Fő út 5. sz. alatti lakost delegálja 2007. január 1-jétől.  
A testület megköszöni Kriston Péter, dr. Balázs Ottó, dr. Bacskó József és Fodor Tibor a 
Nógrád Megyei Munkaügyi Tanácsban végzett munkáját.  
 
Utasítja elnökét, hogy az állami foglalkoztatási szerv vezetőjét, valamint az érintetteket 
értesítse a döntésről. 
 
Határidő: 2006. december 22. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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143/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a MOB megyei önkormányzatot 
képviselő tagjának megválasztásáról 

 
 
HATÁROZATA 
 

 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Olimpiai Bizottság megyei 

önkormányzatot képviselő tagjának Básti Istvánt (Salgótarján, Arany János út 17. III/4.) 
delegálja. 

 
2.  A közgyűlés megköszöni dr. Gótai Lászlónak a Magyar Olimpiai Bizottságban – Nógrád 

megye képviseletében - végzett több éves munkáját. 
      
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről az érintetteket és a MOB főtitkárát értesítse. 
Határidő: 2006. december 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 

 
144/2006. (XII. 14.) Kgy.  Tárgy: az NMGYIÉF önkormányzati 

tárgyaló oldala megválasztásáról 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Érdekegyeztető Fórum (NMGYIÉF) önkormányzati tárgyaló oldala küldöttségét 2007. január 
1-jétől 2010. szeptember 30-ig terjedő időszakra az alábbiak szerint választja meg: 
Vezetője: Varga Béla alelnök 
Tagjai: Velenczei Norbert, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Tanácsnoka 
  Babják Andrea  
A közgyűlés felkéri a küldöttség vezetőjét, hogy az NMGYIÉF munkájáról szükség szerint, 
de legkésőbb az önkormányzati ciklus utolsó ülésén adjon tájékoztatást. 
Felelős: Varga Béla alelnök 
Határidő: szöveg szerint  
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
       
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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145/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: az Egyeztető Bizottság megyei 
önkormányzatot képviselő tagjainak 
megválasztásáról 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 61/A.§-a alapján működő Egyeztető Bizottság megyei önkormányzatot 
képviselő tagjainak 

• Kriston Péter 3065 Pásztó Vár u. 81.  
• Varga Béla 3170 Szécsény, Attila u. 17. 
• dr. Balázs Ottó 3070 Bátonyterenye, Hársfa u. 15. 
• Látkóczki Bálint 2660 Balassagyarmat, Batthyány u. 15. 

sz. alatti lakosokat választja meg. 
Utasítja elnökét, hogy a határozatról Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterét értesítse. 
Határidő: 2006. december 22. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
       
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
146/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: delegálás az egyes szociális 

intézményben elhelyezettek felülvizsgálatát 
végző szakértői bizottságba 

 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 113/D. §-a alapján az egyes szociális intézményben elhelyezettek 
felülvizsgálatát végző szakértői bizottságba állandó tagként, a megyei önkormányzat 
szakértőjeként Almádi Katalint, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
munkatársát jelöli ki 2006. december 15-től a bizottság megbízatásának időtartamára. 
A testület megköszöni Szvorád Andrásnénak – a megyei önkormányzat képviseletében – a 
bizottságban végzett munkáját. 
A bizottság tagjait kijelölő 13/2003.(II.13.) Kgy. határozat többi része változatlan tartalommal 
érvényben marad. A testület felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
Határidő: 2006. december 22. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
       
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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147/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Cigány Kisebbségi Konzultációs 
Tanács tagjainak megválasztásáról 

 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a Cigány Kisebbségi 

Konzultációs Tanács tagjainak a tanácsban a roma kisebbség érdekében végzett munkáját, 
egyúttal 2006. december 15. napjától a tanács tagjait visszahívja. 

 
2.  A testület a Cigány Kisebbségi Konzultációs Tanács létszámát 14 főben határozza meg és 

személyi összetételét 2006. december 15. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: 
  Elnök:   Jónás Gábor (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 5.) 
  Titkára:  Oláhné Berki Julianna (2672 Hugyag, Kossuth út 1.) 
  Tagjai:  Baranyi János (2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 50) 
    Botos Tibor (3138 Ipolytarnóc, Rákóczi út 59.) 
    Dobsonyi Lászlóné (2644 Borsosberény, Dankó u. 11.) 
    Farkas Béla (3041 Héhalom, Petőfi út 77.) 
    Horváth Géza (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 5.) 
    Jusztin Istvánné (3060 Pásztó, Nyikom út 7.) 
    Klajbán Ildikó (3127 Kazár, Hunyadi út 21.) 
    Oláh Ferenc (2675 Nógrádmarcal, Szügyi út 15.) 
    Oláh Róbert (3170, Szécsény Báthory út 22/B.) 
    Oláh Sándor (3187 Nógrádszakál, Ipoly út 19.) 
    Puporka Kálmán (3155 Mátramindszent, Rákóczi út 94.) 
    Rácz Csaba (3170 Szécsény, Bacsó B. u. 4.) 
A közgyűlés felkéri a Konzultációs Tanács elnökét, hogy minden év decemberében adjon 
tájékoztatást a Tanács munkájáról. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   Jónás Gábor, elnök 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
    
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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149/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrádi Mecénás Alapítvány 
alapító okiratának módosításáról 

 
 
HATÁROZATA 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – alapítói jogkörében eljárva – a Nógrádi 

Mecénás Alapítvány kuratóriumába 2007. február 1-jétől 2011. január 31-ig terjedő négy 
éves időszakra az alábbi személyeket választja meg és ennek alapján az alapító okirat 7. 
pontját a következők szerint módosítja: 

 
„Az alapítvány vagyonát az alapító által 2007. február 1-jétől 2011. január 31-ig 
megbízott 13 tagú kuratórium kezeli, amely egyben az alapítvány képviseletére jogosult:  
A kuratórium elnöke: Bögös Tamás, 2694 Magyarnándor, Iskola u. 18. 
A kuratórium tagjai: Kurunczi István, 3138 Karancskeszi, Fő út 51. 
       Kériné Szabó Mária, Szécsény, Borjúpást út 7. 
       Stadler Árpád, 3053 Ecseg, Arany J. u. 2. 
       Berze Mariann, 3073 Tar, Ágasvár u. 11. 
       Csemniczky Zoltán, 2660 Balassagyarmat, Arany J. u. 7. 
       Solti Gábor, 2695 Nógrádsáp, Szent István út 20. 
       Gelencsér János, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 32. I/3. 
       Handó Józsefné, 3142 Mátraszele, Dózsa Gy. út 1. 
       dr. Celenk Ferenc, 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 17. 
       Gerhát Gyuláné, 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 26. II/1. 
       Dr. Hír János, 3060 Pásztó, Mátraszőlősi út 16. 
       Bácskai Katalin, 3100 Salgótarján, Damjanich út 8.” 
 

2. A közgyűlés megköszöni a Nógrádi Mecénás Alapítvány kuratóriumának az elmúlt négy 
évben végzett munkáját, egyben felkéri elnökét, hogy a testület köszönetét írásban 
tolmácsolja az érintettek felé. 
Határidő: 2007. február 1. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a módosító határozatot, illetve az egységes szerkezetű 
alapító okiratot, továbbá az elfogadó nyilatkozatokat nyilvántartásba vétel céljából küldje 
meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. 
Határidő: 2007. január 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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150/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Sportjáért Alapítvány alapító 
okiratának módosításáról 

 
 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – alapítói jogkörében eljárva – a Nógrád 

Sportjáért Alapítvány kuratóriumának tagjai számát két fővel megnöveli, 2007. február 1-
jétől 2011. január 31-ig terjedő négy éves időszakra az alábbi személyeket választja meg 
és ezek alapján az alapító okirat 7. pontját a következőképpen módosítja: 

 
„Az alapítvány vagyonát az alapító okirat által 2007. február 1-jétől 2011. január 31-ig 
megbízott 13 tagú kuratórium kezeli, amely egyben az alapítvány képviseletére jogosult: 
A kuratórium elnöke: Lenkey Gábor, 2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 16. II/B. 
A kuratórium tagjai:   Szolnoki- Takács Eszter, 3100 Salgótarján, Alagút út 8. 
         Velki Róbert, 3133 Magyargéc, Május 1. út 25. 
         Borda Tamás, 3170 Szécsény, Magyar út 8/B. 
         Tóth Zoltán, 3154 Szuha, Kossuth L. út 87. 
         Zentai József, 3060 Pásztó, Fő út 82. 
         Pintér Attila, Sárvár, Celi út 26. 
         Szalai István, 2699 Szügy, Arany J. út 3. 
         Tolnai Nándor, 3104 Salgótarján, Batsányi út 33. 
            Kolosi Tibor, 3170 Szécsény, Petőfi u. 1. 
         Illés Rudolf, 3060 Pásztó, Kishegy sétány 7. 
         Makovinyi Sándor, 3170 Szécsény, Kun B. u. 1. 
         Omaszta Zoltán, 3104 Salgótarján, Déryné út 5.” 

2. A közgyűlés megköszöni a Nógrád Sportjáért Alapítvány kuratóriumának az elmúlt négy 
évben végzett munkáját, egyben felkéri elnökét, hogy a testület köszönetét írásban 
tolmácsolja az érintettek felé. 

  Határidő: 2007. február 1. 
  Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a módosító határozatot, illetve az egységes szerkezetű 

alapító okiratot, továbbá az elfogadó nyilatkozatokat nyilvántartásba vétel céljából küldje 
meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. 

  Határidő: 2007. január 15. 
  Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2006. december 14. 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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151/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és 
Ifjúsági Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 

 
HATÁROZATA 
 

1. A testület tudomásul veszi dr. Siklósi-Dutkay Zoltán kuratóriumi elnök és Szabó 
Csaba tag lemondását. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – alapítói jogkörében eljárva – a 

Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának tagjai számát két 
fővel megnöveli, 2008. január 31-ig terjedő időszakra a megüresedett helyekre, 
valamint további két helyre az alábbi személyeket választja meg és ezek alapján az 
alapító okirat 9.1. pontját a következőképpen - a változásokat dőlt betűvel szedetten 
jelezve - módosítja: 

 
„9.1. Az alapítványt az Alapító által megbízott 13 tagú kuratórium kezeli, amely 

egyben az alapítvány képviseletére jogosult. 
 

A kuratórium elnöke: Velenczei Norbert, 3170 Szécsény, Komjáthy u. 7/A. 
A kuratórium tagjai:     Farkas Lajosné, 3123 Cered, Ady E. út 4. 

                 Huszár Máté, 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 76. 
                 Kelemen Szabolcs, 3176 Hollókő, Kossuth út 1/A. 
                 Melo Ferenc, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 98. 
                 Molnár Péter, 3100 Salgótarján, Beszterce tér 3. 
                 Nagy Zsuzsanna, 3100 Salgótarján, Kercseg út 41. 
                 Petró István, 3100 Salgótarján, Fáy A. krt. 68. 
                 Pintér Sándor, 3170 Szécsény, Pintér S. u. 29. 
                 Rákos Szabolcs, 3104 Salgótarján, Déryné út 4. III/15. 
                 Telek Nándorné, 3100 Salgótarján, Losonci út 110. 
                 Czirbusz Katalin, 3060 Pásztó, Mátraszőlősi út 46. 
                 Nagy-Majdon József, 3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 107. 
Az Alapító a kuratórium tagjait 2005. február 1-jétől 2008. január 31-ig terjedő időszakra 
választja meg.” 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a módosító határozatot, illetve az egységes 

szerkezetű alapító okiratot, továbbá az elfogadó nyilatkozatokat nyilvántartásba vétel 
céljából küldje meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. 
Határidő: 2007. január 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 
 
125/2006. (XII. 14.) 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 és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit 

a 3. sz. melléklet szerint elfogadja.  
 
3. A közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek és a közgyűlés hivatalának 

2007. évi ellenőrzési tervét a pénzügyi ellenőrző bizottság 4/2006. (XI. 15.) PEB 
határozatának megfelelően a 11. sz. melléklet szerint elfogadja.  

 
4. A testület a salgótarjáni Általános Művelődési Központ átszervezéséről az oktatási, 

kulturális és egyházügyi bizottság 43/2006. (XII. 5.) Okt. Biz. határozatának megfelelően a 
12. sz. melléklet szerint ad szakvéleményt.  

 
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hadady Rudolf (1923-1956), valamint 

Hargitay Lajos (1928-1956), az 1956-os forradalom és szabadságharc Nógrád megyei 
áldozatai emlékére a mai naptól a Megyeháza 115. számú konferencia-termét „HADADY-
HARGITAY TEREM”-nek nevezi el. 
A Közgyűlés jelen határozatával is tisztelegni kíván ’56 valamennyi ismert és ismeretlen 
hőse előtt. 

 
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Balassagyarmat Város 

Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata között a Balassagyarmat belterület 1497 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szerződésben – a szomszédos 1498 hrsz-ú ingatlanon álló 
templom mozgáskorlátozottak által történő megközelítését biztosító rámpa létesítéséhez – a 
használatba vett terület mértékének 1458 m2-ről 1428 m2-re történő módosításához. 
A testület utasítja elnökét a szerződés módosítás előkészítésére, egyben felhatalmazza 
aláírására. 
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7.a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával 2003. november 27-én kötött, a 110/2003. (XI. 27.) Kgy. számú 
határozattal elfogadott Együttműködési megállapodás 25. számú melléklet szerinti 
módosítását. 
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b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Salgótarján Megyei Jogú 
Város polgármesterét és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatóját. 
Határidő: haladéktalanul                                                               
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács 

működési feltételeinek javítása, valamint ifjúságsegítő szakember foglalkoztatása” c. 
pályázathoz szükséges 25 %-os saját erőt Nógrád Megye Önkormányzatának 2006. évi 
költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezet 6. sorának terhére biztosítja. 
Határidő: szükség szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Megyei 

Gyermekvédelmi Központnak az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus keretében Önálló projektekre és Pályázati alapokra kiírt 
pályázaton történő részvételét. A Közgyűlés dönt arról, hogy a pályázati önrészhez 
szükséges forrásokat (2007. évben 2 M Ft, 2008. évben 18 M Ft. értékben) 2007-2008. évi 
költségvetésében biztosítja. Utasítja elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Határidő: a támogató nyilatkozat megküldésére december 15.  

 
10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 249. §-a alapján az illetékügyekkel 
kapcsolatos feladatok APEH részére történő átadásával kapcsolatban az elvégzendő 
önkormányzati feladatokról az alábbiakról dönt: 

 
a) A közgyűlés a Salgótarján belterület 4119 hrsz-ú, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlan, a 
Megyeháza épületében, az APEH Regionális Igazgatósága részére az illetékügyekkel 
kapcsolatos feladatok ellátására, 12 helyiség ingyenes használatát biztosítja. 
A testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy intézkedjen a használatra vonatkozó 
megállapodással kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, a megállapodás előkészítésére, 
egyben felhatalmazza az aláírásra. 
A közgyűlés utasítja az ellátó szervezet igazgatóját, hogy a közgyűlés döntése alapján 
ingyenesen használatba adott helyiségek üzemeltetésére vonatkozó megállapodást az 
APEH Regionális Igazgatóságával kösse meg. 
Határidő:  2006. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                   dr. Barta László megyei főjegyző 
  Horváth Erzsébet, az ellátó szervezet gazdasági igazgatója 
 
 
b) A közgyűlés a Salgótarján belterület 4119 hrsz-ú, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlan, a 
Megyeháza használója (bérbeadói jogok gyakorlója), a Nógrád Megye Önkormányzata 
Ellátó Szervezete részére előzetes hozzájárulását adja, a Megyeháza épületében 
illetékügyekkel kapcsolatos feladatok ellátására, a határozat a. pontjában meghatározott 
ingyenes használatra biztosított helyiségeken túl az APEH Regionális Igazgatósága 
részére irodák és irattározási célra további helyiségek határozatlan időre szóló bérbe 
adásához. 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: Horváth Erzsébet, az ellátó szervezet gazdasági igazgatója 
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c) A Testület jelenleg a közgyűlés hivatala és az ellátó szervezet főkönyvi 
nyilvántartásában szereplő, az illetékügyekkel kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló 
ingó vagyontárgyak forgalmi értékbecslésben meghatározott, illetve a beszerzési és 
nyilvántartási érték között egyeztetett áron az APEH Regionális Igazgatósága részére 
történő értékesítésről dönt. 
A Testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy intézkedjen az értékbecslések 
elkészítésére, a szükséges egyeztetések lefolytatására, a megállapodások előkészítésére, 
illetve felhatalmazza azok aláírására. 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                   dr. Barta László megyei főjegyző 
 
d) Az illetékügyekkel kapcsolatos feladatellátásban jelenleg az illetékhivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselőket érintően a munkáltatói jogok gyakorlását átvevő APEH 
Regionális Igazgatóságával a köztisztviselői jogviszony és az ahhoz kapcsolódó 
kötelezettségek rendezésére megállapodások létrehozása szükséges.  
A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a munkáltatói lakáscélú kölcsönök 
rendezése érdekében intézkedjen az egyeztetések lefolytatására, a köztisztviselőket 
érintően személyenként külön-külön az APEH Regionális Igazgatósággal kötendő 
megállapodások létrehozására. 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: Dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, vizsgálja meg, hogy Nógrád 
Megye Önkormányzata Minőségirányítási Programja (ÖMIP) összhangban van-e a 2006-
2010-re szóló  gazdasági programmal és a Nógrád megyei közoktatási, intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési tervvel, és szükség esetén tegyen javaslatot az ÖMIP 
módosításra.  
Határidő: az önkormányzat gazdasági programjának elfogadását követően  
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

12. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – amennyiben Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a saját tulajdoni részarányára vonatkozóan azonos tartalmú döntést 
hoz - 2007. január 1-jei hatállyal térítésmentesen Somoskőújfalu Község Önkormányzata 
tulajdonába adja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Somoskőújfalu, Somosi út 103. szám 
alatti telephelyén lévő - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával osztatlan 
közös tulajdonban lévő ingó vagyon - 80%-os tulajdonrészét.  

 
b) Az 1. pontban megfogalmazott feltétel bekövetkezése esetén a közgyűlés felhatalmazza 
elnökét az átadás-átvétel tárgyában megállapodás megkötésére. 
Határidő: 2006. december 31.                                                               
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
c) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Salgótarján Megyei Jogú 
Város polgármesterét és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatóját. 
Határidő: haladéktalanul                                                               
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
13. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Varga Béla alelnök megbízatásának 

időtartamára, foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt egy hivatali személygépkocsit 
bocsát rendelkezésére, személyi használatra. A gépkocsi belföldi és külföldi hivatalos és 
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magáncélú használatát 2006. december 14. napjától engedélyezi. A közgyűlés az alelnök 
megbízatásának időtartamára egy mobil telefont bocsát rendelkezésére, melynek 
előfizetési díját és közterheit a költségvetéséből biztosítja. Utasítja elnökét a szükséges 
munkáltatói intézkedések megtételére. A testület a 108/2006. (X. 12.) Kgy. határozat 2. 
pontját hatályon kívül helyezi.  
Határidő: 2006. december 14.  
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Salgótarján és 
vonzáskörzetének szakképzés- fejlesztési terve és beruházási koncepciója című 
pályázathoz kapcsolódó aláírt konzorciumi megállapodásban rögzített 10 tagú 
Konzorciumi Tanácsba történő delegálásra. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

15. A testület támogatja a 2006. december 19-ére tervezett Adventi koncert megrendezését, 
egyúttal jóváhagyja a közgyűlés elnöke által e tárgyban megtett intézkedéseket.  
Felhatalmazza elnökét a hangverseny lebonyolításához szükséges további intézkedések 
megtételére.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

16. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felterjesztéssel él az Egészségügyi-, 
valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé a fekvőbeteg-ellátást biztosító 
intézményekben – a hiányszakmákban alkalmazottak, illetve ügyeleti ellátásban részt 
vevők vonatkozásában – a hatályos foglalkoztatási-, továbbá finanszírozást érintő 
jogszabályok módosítása érdekében. A testület utasítja elnökét, hogy az érintett 
minisztériumok felé a felterjesztésben járjon el. 
Határidő: 2006. december 20.  
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

17. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősíti, hogy a Nógrád Megyei 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumába Varga Béla alelnök kerüljön 
delegálásra, egyúttal egyetért azzal, hogy Varga Béla töltse be az alapítvány 
kuratóriumának elnöki tisztségét. 
A közgyűlés elnökének ezzel kapcsolatban tett intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul 
veszi.  

 
 
b) A testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A.§ (2) 

bekezdésének bd) pontja alapján hozzájárul, hogy Varga Béla, a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségét betöltse. 

 
c)  A testület alapítóként kezdeményezi, az Alapítvány működésének áttekintését független 

szakértő által, egyúttal felkéri Varga Béla alelnököt, ennek érdekében az alapítók, illetve a 
kuratórium felé járjon el. 
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A testület utasítja elnökét, hogy a testület döntéséről a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatóját értesítse. 
Határidő: 2006. december 22. 
Felelős: szöveg szerint 

 
18. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az OTP Magánnyugdíjpénztár Tanácsadó 

Testületébe Becsó Zsoltot, a közgyűlés elnökét delegálja.  
Felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 
Határidő: 2006. december 15. 
Felelős: szöveg szerint 
 
 
 

Salgótarján, 2006. december 14. 
 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

126/2006. (XII. 14.) Kgy.     Tárgy: a Váci Mihály Gimnázium 
intézményvezetőjének megbízásához 
szükséges pályázat kiírásáról 

 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Molnár Józsefnek a Váci 

Mihály Gimnázium magasabb vezetői (igazgatói) megbízatásáról 2006. október 24. 
napjával történő lemondását. 

 
2. A Közgyűlés a Váci Mihály Gimnázium vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására 

megbízást ad Boldogné Smetana Zsófia részére 2007. január 1. napjától 2007. július 31. 
napjáig. 

 A megbízott igazgató illetményét havi 228 250 Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 15 978 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %-
ban, havi 49 000 Ft-ban, járandóságát összesen 293 200 Ft-ban állapítja meg. Utasítja 
elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 Határidő: 2006. december 31. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet a Váci Mihály 

Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) vezetésére, igazgatói beosztással, 
magasabb vezetői megbízással az alábbiak szerint: 

 
 Pályázati feltétel: 

- egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség, 
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 - büntetlen előélet. 
 
 Előnyt jelent: középfokú közoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat, 

pedagógus szakvizsga. 
 
 A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
- a vezetési programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
- szakképesítést igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolatait, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

 
 A pályázat benyújtási határideje az Oktatási Közlönyben való közzétételtől számított 30 

nap. A Közgyűlés 2007. június 30. napjáig dönt a pályázatról. 
 
 Az igazgatói megbízás 2007. augusztus 1. napjától — határozott időre, öt évre — 2012. 

július 31. napjáig szól. Az illetmény és vezetői pótlék az 1992. évi XXXIII. törvény 
figyelembe vételével megegyezés szerint kerül megállapításra. 

 
 A pályázatot zárt borítékban „Igazgatói pályázat” megjelöléssel a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez címezve lehet benyújtani (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). 

 Felvilágosítás a 32/620-100-as telefonszám 323-as mellékén kérhető. 
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4. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak az Oktatási Közlöny 

Szerkesztősége részére történő megküldéséről gondoskodjon. 
 Határidő: 2006. december 31. 
 Felelős: dr. Barta László, főjegyző 
 
5. A Közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

102.§-ának (3) bekezdésében, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§-ának (10) 
bekezdésében foglaltak biztosítása mellett tegyen javaslatot a Váci Mihály Gimnázium 
tekintetében az igazgatói feladatok magasabb vezetői megbízással történő ellátására. 

 Határidő: 2007. június 30. 
 Felelős: Kriston Péter, a Közgyűlés alelnöke 
 

 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
129/2006. (XII. 14.) Kgy.  Tárgy: a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SzMSz) 
felülvizsgálatához kapcsolódó feladatokról 

 
HATÁROZATA 
 

 
1. A közgyűlés utasítja a bizottságok elnökeit és a megyei főjegyzőt, hogy a módosított 

SzMSz alapján gondoskodjanak a bizottságok és a közgyűlés hivatala ügyrendjének 
megalkotásáról, átdolgozásáról. 
Határidő: 2007. februári testületi ülés 
Felelős: szöveg szerint 

 
2. A testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy közgyűlés döntései alapján aktualizált SzMSz-t 

egységes szerkezetben a megyei közlönyben jelentesse meg és folyamatosan 
gondoskodjon a változások átvezetéséről. 
Határidő: 2007. február 28. és szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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130/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a 2006. évi költségvetés III. sz. 
módosítása végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedésekről 

 
HATÁROZATA 

 
Nógrád Megye Önkormányzata a költségvetési helyzetre tekintettel dönt arról, hogy a 
nyugdíjazások és egyéb munkaviszony megszüntetések során, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33.§-a alapján, a munkavégzés alóli mentesség esetén a 
felmentési idő felére vonatkozó kiadásokat finanszírozza. Felhívja az intézmény vezetők 
figyelmét, hogy ennek figyelembe vételével vizsgálják felül a Kollektív Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseit. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: érintett intézmény vezetője 
 
A közgyűlés dönt arról, hogy a hiány szakmák miatt tartósan (1 hónapon túl) üres álláshelyek 
csak a meghatározott kategóriába tartozó szakemberekkel tölthetők be, ideiglenesen sem 
csoportosíthatók át nem ágazatspecifikus munkakörökre. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: érintett intézmény vezetője 
 
A testület a közgyűlés hivatalát érintően dönt arról, hogy 2006. december 31-ig a 
telefonszolgáltatással összefüggésben terhelő kiadások 20%-a kerüljön adóköteles bevételként 
figyelembe véve. Egyben utasítja a megyei főjegyzőt, hogy belső szabályozással és az azt 
szolgáló szükséges intézkedésekkel együtt teremtse meg a feltételét annak, hogy a magáncélú 
beszélgetések tételesen elkülöníthetők legyenek. Egyben felhívja az intézményvezetők 
figyelmét, hogy a jogszabályváltozás alapján a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: 2007. január 1. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
      megyei intézmények vezetői 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

131/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Hollókő belterület 409 hrsz-ú 
ingatlan Hollókő, Kossuth út 93-95. szám 
alatti Vár Étterem hasznosításáról 

 
HATÁROZATA 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hollókő, belterület 409 hrsz-ú Hollókő, Kossuth 
út 93-95. szám alatti ingatlan (Vár Éterem) bérletére Franka Gáborné egyéni cégként 
bejegyzett egyéni vállalkozóval (3068 Mátraszőllős, Újtelep 1.) fennálló jogviszonya 
változatlan feltételek mellett történő, további egy évre, 2008. február 28-áig szóló 
meghosszabbításáról dönt. 
 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a Nógrád Megye Önkormányzata és Franka 
Gáborné között 2004. július 7-én létrejött szerződés fentiek szerinti módosítására, egyben 
felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
 
132/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 

2006. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 
2006 I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az 1., 1/1., 1/2., 3/a., 
3/b., 3/d., 4. sz. mellékletek szerinti részletezéssel elfogadja. 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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133/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 
2007. évi költségvetési koncepciójáról 

 
 
HATÁROZATA 
 
 

 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi  

költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadja. A határozat háttérszámításait az 1-2. 
számú mellékletek tartalmazzák.  
 

     A testület megállapítja, hogy 
− a pénzügyi helyzet, a számított hiány nagyságának mértéke a költségvetés végleges 

összeállításáig a feladatok olyan átgondolását és intézkedések megkezdését igénylik, 
amelyek a források és kiadások jelenlegi nagymértékű aránytalanságát enyhítik; 

− a költségvetés kialakításánál kiemelt cél a hiány jelentős csökkentése, figyelemmel a 
kötelező feladatok ellátására, prioritásként a hitelképesség megtartására, a felvállalt 
kötelezettségek teljesítésére. 

 
2. A közgyűlés a végleges költségvetés összeállításánál az 1. pontban foglaltakat figyelembe 

véve az alábbi fő rendező elveket tartja kiemelten fontosnak. 
 

 Legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenő-
mentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása. 
 Az előző évektől kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell 

biztosítani az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat 
folyamatos működtetését. 
 A feladatok ellátásához még az eddigiektől is takarékosabb, a pénzügyi hiány 

csökkentését középpontba állító szemléletre lesz szükség minden területen. 
 Az „olcsóbb működtetés” kiemelt követelmény minden ágazatban. 
 A 150 férőhelyes idősek otthona megvalósításához a saját erő szükség szerint 

hitelfelvétellel történő biztosítása.  
 A várhatóan év első felében megalakuló megyei kisebbségi önkormányzatok 

működésének biztosítása. 
 Az Illetékhivatali feladatok átadásának zökkenőmentes lebonyolítása. 
 Az un. önként vállalt feladatokra előirányozható pénzügyi források kialakítására csak 

a kötelező feladatok kiadásai számba vételének függvényében kerülhet sor.  
 Fontos feladat a 2007. évtől megnyíló EU-s pénzek megszerzéséhez szükséges 

fejlesztések, projektek előkészítése. 
 Fejlesztések területén elsődlegesen a folyamatban lévő beruházások ütemes 

megvalósítását kell biztosítani. 
 Az intézmények által jelzett fejlesztési, felújítási, beszerzési igények közül rangsorolni 

kell a legszükségesebb feladatokat és alapvetően a jelentősebb fejlesztések 
megvalósítására csak külső, pályázati források megszerzésével kerülhet sor. A 
számottevő fejlesztési célú bevételekkel rendelkező intézmények (pl. a szakképző 
iskolák, Múzeum) a saját források bevonásával keressék a megoldást az általuk jelzett 
fejlesztések teljesítésére.  
 A korábbi évektől lényegesen kedvezőtlenebb pénzügyi helyzet indokolttá teszi az 

intézmények működtetését és az egyéb önkormányzati kötelező feladatok ellátását 
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biztosító jelenlegi szervezeti struktúra - több évre előre tekintő - továbbgondolását, a 
kialakult pénzügyi helyzethez való igazítását.  
 A 150 férőhelyes szociális otthon megvalósításával egyidejűleg szükséges előkészíteni 

az új intézmény szervezetének kialakítását, figyelemmel az Ezüstfenyő Otthon 
feladataira is. 
 A kórházi ellátó rendszer átalakítását célzó kormányzati döntés a megyében működő 

kórházak feladatainak strukturális átalakítását is érinti. Az intézményünkön belül el 
kell mozdulni a krónikus ellátás bővítésének irányába, és meg kell vizsgálni a megyei 
kórház tevékenységéhez kapcsolódó épület együtteseinek optimálisabb kihasználását 
(a salgótarjáni Tüdőgondozóval együtt). Keresni kell a lehetőséget a térítési díj 
ellenében nyújtott szolgáltatások körének bővítésére. 
 A végleges költségvetés összeállításáig szükséges   Pásztó Város Önkormányzatával a 

pásztói múzeum és a Csohány Galéria közös működtetésére, Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával a Balassi Bálint Megyei Könyvtár közös üzemeltetésére 
vonatkozó megállapodások megkötése, a somoskűújfalui könyvtár kiválásával 
összefüggő működési, vagyoni kérdések rendezése. 
 Pontosítani kell 2007. évre vonatkozóan a kistérségekkel kötött, az egyes pedagógiai 

szakszolgálati feladatokra vonatkozó megállapodások tartalmát, fizetési módját, 
mértékét. 
 Hatékonyabb lépéseket kell tenni a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumnál a 

kihasználatlan kollégiumi férőhelyek hasznosítására a hosszabb távú célokat, 
lehetőségeket is figyelembe véve. 
 A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolánál a központi normatív támogatások nagyobb 

mértékű csökkenése miatt is határozottabb és eredményesebb intézkedéseket kell tenni 
az érintett települési önkormányzatok felé a kihelyezett oktatások kiadásai 
tehervállalásának reálisabb megosztása céljából. Felül kell vizsgálni a zenei és 
művészeti oktatással összefüggő térítési díjak változtatását. 
 A jogszabályi változásokból adódó integrációs folyamatok erősödése miatt meg kell 

vizsgálni a sajátos nevelésű gyermekek ellátását és pedagógiai szakszolgálati 
feladatokat végző intézmények hosszú távú működésének feltételrendszerét, 
jövőképét. 
 Az elmúlt időszak tapasztalatait, valamint a korábbiaktól szűkebb pénzügyi 

lehetőségeket figyelembe véve tovább kell gondolni a megyei önkormányzati kötelező 
sportfeladatok ellátását. 
 Jelenleg nem számolunk a foglalkoztatotti létszám csökkenésével, de a létszám 

további optimalizálásával, feladat összevonások meglépésével cél a racionalizálás. A 
közoktatásban egyebek mellett a kötelező óraszám-növelések is ezt célozzák. Felül 
kell vizsgálni a nyugdíjasok foglalkoztatásának kérdését is. 
 Az intézményi dolgozók képzése során a hangsúlyt a kötelező továbbképzésekre kell 

helyezni, törekedve az önkormányzat pénzügyi teherviselő képességét jobban 
figyelembe vevő egyenletesebb ütemű végrehajtásra. 
 A bérek fedezetének biztosítása érdekében továbbra is folytatni kell a garantált 

illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek, pótlékok 
megszüntetését. Intézményi saját hatáskörben a törvényi kötelezettségen felüli egyéb 
juttatások biztosítására várhatóan nem lesz lehetőség. 
 Továbbra is keresni kell a kiszervezés lehetőségeit az üzemeltetési feladatok 

vonatkozásában. 
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Utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a fenti rendező elvek figyelembe vételével készítse elő 
a 2007. évi költségvetés tervezetét. 
Határidő:  a végleges költségvetés összeállításáig, illetve értelemszerű 
Felelős:    Dr Barta László, megyei főjegyző 

  
3. A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az 1-2. pontban foglaltak az intézményi 

költségvetések tervezésénél kerüljenek érvényesítésre. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   intézmények vezetői 

 
4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 

javaslatot a 2007. februári ülésre terjessze be a testületnek. 
     Határidő: értelemszerű  
     Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
  
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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134/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a közgyűlés hivatala részére 2006. 
évre meghatározott teljesítmények alapját 
képező célok megvalósulásáról, valamint a 
közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 
vonatkozó 2007. évre szóló 
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló 
célok meghatározásáról 

 
HATÁROZATA 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2006. 
évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásának értékeléséről szóló 
beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a számára meghatározott feladatokat jó 
színvonalon látta el. A testület a 2006. évre meghatározott teljesítménykövetelményeket 
végrehajtottnak tekinti. 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 
2007. évi munkavégzés során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
 
2. A közgyűlés tudomásul veszi a megyei főjegyző 2006. évi teljesítménykövetelményeinek 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
Utasítja elnökét, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 2007. évi 
munkavégzés során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 

vonatkozó 2007. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
a) a közgyűlés és bizottságai működése során a törvényesség, eredményesség és 

hatékonyság biztosítása;  
b) a közgyűlés rendeleteinek és határozatainak pontos és határidőben történő 

végrehajtása; 
c) a közgyűlés 2007. évi üléstervében foglalt testületi ülések előkészítése; 
d) a hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata; 
e) Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének teljesítése azzal, hogy 

végrehajtása során törekedni kell a hiány csökkentésére; 
f) a 2006-2010. évekre vonatkozó gazdasági program elfogadásának előkészítése; 
g) a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukció záró ütemének befejezése; 
h) a 150 férőhelyes bentlakásos szociális intézmény és 20 férőhelyes idősek klubja 

címzett támogatásból történő megvalósításának időarányos teljesítése, valamint az 
üzemeltetési feladatok előkészítése; 

i) a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az egészségügyi szakellátását érintően a 
megyei fekvő-és járóbeteg ellátás struktúrájának átalakításában való közreműködés; 
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j) a 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása 
érdekében a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, azokon az önkormányzat 
részvételének lehetőség szerinti növelése és ezáltal a pénzügyi források bővítése; 

k) a hivatal minőségügyi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás 
struktúrájának további finomítása a kötelező feladatok ellátásának még hatékonyabbá 
tétele érdekében; 

l) a köztisztviselők szakmai felkészültségének, idegennyelv-ismereteinek további 
javítása, továbbképzésük feltételeinek biztosítása. 

 
4. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 3. pontban megfogalmazott célok 

figyelembevételével a hivatal köztisztviselőinek személyre szóló 
teljesítménykövetelményeit állapítsa meg. 
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 

 
5. A közgyűlés utasítja a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, hogy 2007. decemberében 

számoljon be a fenti célok megvalósulásáról. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                    dr. Barta László főjegyző 
 
 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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135/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: A Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 2007. évi üléstervéről 

 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. évre szóló üléstervét a melléklet 

szerint állapítja meg. A közgyűlés felkéri a bizottságok elnökeit és a tanácsnokokat, hogy 
a 2007. évre szóló munkatervük összeállításánál a közgyűlés üléstervét és a függelékben 
foglalt napirendi témákat vegyék figyelembe. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
            a bizottságok elnökei, tanácsnokok 
 

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért felelősök részére 
küldje meg. 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős:   dr. Barta László főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Melléklet 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2007. évi üléstervéhez 
 

 
 
A közgyűlés minden munkaülésén megtárgyalja: 
 
Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtását, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról szóló jelentést. 
 
A közgyűlés szükség szerint megtárgyalja: 
 
a) a költségvetés módosítását; 
b) a meghirdetett pályázati lehetőségek kihasználására vonatkozó javaslatokat és azok elbírálását; 
c) központi támogatással megvalósítani tervezett beruházást; 
d) a testület hatáskörébe tartozó személyi kérdéseket; 
e) az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kérdések rendezését; 
f) a Szent Lázár Megyei Kórház gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatást; 
g) a személyi térítési díj megállapításával összefüggő fellebbezéseket;  
h) intézményi struktúra tovább gondolását; 
i) a 150 férőhelyes idősek otthona beruházásával kapcsolatos aktuális feladatokat.  
 
 
A közgyűlés a nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan ünnepi ülést tart a megye településein március, 
augusztus és október hónapokban.  
 
 
MEGYENAP - szeptember 20.  
 
A közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak átadása 
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Február 15. 
Előzetes törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: 2007. 
január 24. (szerda) 
Postázás: 2007. január 31. (szerda) 
Bizottsági ülések: 2007. február 6. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: 2007. február 8. (csütörtök) 

 
 
2.    Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata 2006-2010. évi ciklusra szóló gazdasági programjára  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3.   Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésére  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

4.   Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 
kiírására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 
valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 

 
5.   Javaslat a NOTŰZ Kft-vel kapcsolatos alapítói döntésekre (könyvvizsgálói és ügyvezetői 

feladatok ellátására, pályázat kiírása, a FEB ügyrendjének jóváhagyása) 
 Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 

valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
 

6.   Javaslat az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat) 
intézményvezetői megbízásához szükséges pályázat kiírására  
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 

 
7.   Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetői megbízásához szükséges pályázat 

kiírására  
Előterjesztő: Varga Béla, a közgyűlés alelnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság 

 
8.   Javaslat a többcélú kistérségi társulásokkal a pedagógiai szakszolgálatok ellátása tárgyában kötött 

megállapodások felülvizsgálatára, a megállapodások 2007. évre történő aktualizálására, Pásztó 
Város Önkormányzatával a pásztói múzeum és a Csohány Galéria közös működtetése hosszú távú 
elképzeléseire vonatkozó megállapodás, és Salgótarján Megyei Jogú Várossal a Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár működéséhez való hozzájárulásra kötött megállapodás megújítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 
oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság  
 

9.  Tájékoztató a 2006. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról, javaslat a 2007. évi 
cselekvési programra  
Előterjesztő: Velenczei Norbert, ifjúsági és civil kapcsolatok tanácsnoka 
Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 

 
10.  Javaslat a megyei önkormányzat közoktatási intézményeire vonatkozó, 15/2004. (II. 12.) Kgy. sz. 

határozattal elfogadott önkormányzati minőségirányítási program módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 
 

11. Jelentés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszerek működési 
tapasztalatairól, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról 
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság 
 

12. Tájékoztató a 2006. évi kommunikációs feladatok végrehajtásáról, javaslat a 2007. évi feladatokra  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság 
 

13.  Tájékoztató a 2006. évi nemzetközi kapcsolatokról, javaslat a 2007. évi nemzetközi kapcsolatokra  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság 
 

14. Javaslat a Nógrád megyei fekvőbetegellátás struktúrájának áttekintésére  
      Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

  Az előterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi, költségvetési, gazdasági, 
területfejlesztési és EU, pénzügyi ellenőrző bizottság 
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Április 26. 
 

Előzetes törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: 2007. 
április 4. (szerda) 
Postázás: 2007. április 11. (szerda) 
Bizottsági ülések: 2007. április 17. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: 2007. április 19. (csütörtök) 

 
 
2. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról, a megyei 

önkormányzat vagyonleltára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3.   Javaslat a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. 2006. évi mérlegbeszámolójának elfogadására, a 2007. 
évi üzleti terv megállapítására, az ügyvezető igazgató javadalmazására  
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság 

 
4.  a) Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrádi Mecénás Alapítvány beszámolója az 

átadott támogatások felhasználásáról      
Előterjesztő: a kuratórium elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 
 
b) Nógrád Megye Önkormányzata által alapított Nógrád Sportjáért Alapítvány beszámolója az 
átadott támogatások felhasználásáról      
Előterjesztő: a kuratórium elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 

 
5.   Beszámoló a 2006. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól  

Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: pénzügyi ellenőrző bizottság  
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Május 24.  
 

Előzetes törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: 2007. 
május 2. (szerda) 
Postázás: 2007. május 9. (szerda) 
Bizottsági ülések: 2007. május 15. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: 2007. május 17. (csütörtök) 

 
2.   Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat 

elbírálására 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 

valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
 
3.  a) Javaslat a NOTŰZ Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására  
 Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 

valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
 
 b)  Javaslat a NOTŰZ Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására  
 Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 

valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
 
4.  a) Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat számlavezető pénzintézetének kiválasztására 

vonatkozó pályázat kiírására 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 

valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
 
 b)  Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonbiztosítására vonatkozó pályázat kiírására  
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 

valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
 
5.   Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház szakmai tervének jóváhagyására  
 Előterjesztő: dr. Bercsényi Lajos főigazgató   
 Az előterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság 
 
6.   Beszámoló a Megyei Gyermekvédelmi Központ működéséről, a megyei önkormányzat 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról  
 Előterjesztő: az intézmény igazgatója 
 Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 

valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
  
7.   Beszámoló a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2006. évben végzett munkájáról  
 Előterjesztő: a kuratórium elnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 
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Közmeghallgatás 
 
Közmeghallgatás keretében  
 
1.  Tájékoztató a mentőszolgálat/betegszállítás Nógrád megyei helyzetéről 
 Előterjesztő: a mentőszolgálat vezetője 
 
2.  Tájékoztató a Magyar Olimpiai Bizottság Nógrád megyei képviselőjének 2006. évben végzett 

tevékenységéről 
 Előterjesztő: a MOB Nógrád megyei képviselője 
 
3.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás 

elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről 
 Előterjesztő: a Megyei Munkaügyi Központ vezetője 
 
4.  Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről 
 Előterjesztő: ügyvezető igazgató 
 
5.  Az ITD Hungary képviselőjének tájékoztatója a megyei iroda működéséről 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, az iroda vezetője 
 
6.  Tájékoztató a Balassagyarmati Határőr Igazgatóság 2006. évben végzett munkájáról 
 Előterjesztő: Dúzs József hőr. dandártábornok, igazgató 
 
7.  Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, a Nógrád megyei ÁNTSZ működéséről  
 Előterjesztő: dr. Bodnár Judit, megbízott megyei tisztifőorvos 
 
8.  Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása     

érdekében végzett tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Ármós Sándor megyei rendőrfőkapitány 
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Június 28.  
Előzetes törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: 2007. 
június 6. (szerda) 
Postázás: 2007. június 13. (szerda) 
Bizottsági ülések: 2007. június 19. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: 2007. június 21. (csütörtök) 
 

2.  Javaslat az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat) igazgatói 
feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására  

 Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke  
 Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 
 
3.   Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat 

elbírálására  
 Előterjesztő: Varga Béla, a közgyűlés alelnöke  
 Az előterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság 
 
4.  Javaslat a megyei közgyűlés hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára  
 Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző  
 Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi érintett bizottság 
 
5.  a) Beszámoló a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási 

ösztöndíj kuratórium működéséről és az odaítélt támogatásokról  
 Előterjesztő:  Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja:  oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 
 
b)  Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási 

ösztöndíj-rendszerről szóló 16/2005.(VIII.26.) Kgy. rendelet módosítására 
 Előterjesztő:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
                 dr. Barta László főjegyző 
 Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság, valamint az ügyrendi 

és jogi bizottság 
 
6.  Javaslat a Váci Mihály Gimnázium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására 
 Előterjesztő:  Kriston Péter, a közgyűlés alelnöke  
 Az előterjesztést megtárgyalja: oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 
 
Zárt ülés keretében:   
 
7. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak odaítélésére  
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke   
 Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
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Szeptember 27.  
Előzetes törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: 2007. 
szeptember 5. (szerda) 
Postázás: 2007. szeptember 12. (szerda) 
Bizottsági ülések: 2007. szeptember 18. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: 2007. szeptember 20. (csütörtök) 

 
2.  Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3.  a) Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat számlavezető pénzintézetének kiválasztására kiírt 
pályázat elbírálására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 
valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
 
b) Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat vagyonbiztosítására kiírt pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 
valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
 

4.  Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a további 
feladatokra 
Előterjesztő: dr. Bercsényi Lajos főigazgató  
Az előterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi bizottság  
 

5. Jelentés a címzett támogatással megvalósult Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukció záró 
ütemének lezárásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU, közbeszerzési 
bíráló, szociális és egészségügyi bizottság 

 
6. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához 

való csatlakozásra 
Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság, 
valamint az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság  
 

7.  Javaslat a 150 férőhelyes idősek otthona működésére vonatkozó szolgáltatási szerződés 
megkötésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU, szociális és 
egészségügyi bizottság 
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November 22.  
 

Előzetes törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: 2007. október 
31. (szerda) 
Postázás: 2007. november 7. (szerda) 
Bizottsági ülések: 2007. november 13. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: 2007. november 15. (csütörtök) 

 
2.  Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 
3.  Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetési koncepciója 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 
4.   Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó rendelet – a szolgáltatások               
       alkalmazandó díjtételeit tartalmazó mellékletének – módosítására  
 Előterjesztő: Barna János, a közgyűlés alelnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottság 
 
5.   Javaslat a 150 férőhelyes idősek otthona működésére és struktúrájára, alapító okiratára 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: szociális és egészségügyi, valamint az ügyrendi és jogi bizottság 
 
6.  a) Tájékoztató a Nógrád megyében élő cigányság helyzetéről  
 Előterjesztő: kisebbség önkormányzat vezetője 
 Az előterjesztést megtárgyalja: kisebbségi bizottság 
 
 b) Tájékoztató a Nógrád megyében élő németek helyzetéről  
 Előterjesztő: érdekvédelmi szövetség vezetője 
 Az előterjesztést megtárgyalja: kisebbségi bizottság 
 
 c) Tájékoztató a Nógrád megyében élő szlovákság helyzetéről 
 Előterjesztő: kisebbség önkormányzat vezetője 
 Az előterjesztést megtárgyalja: kisebbségi bizottság 
 
 d) Tájékoztató a Nógrád megyében élő ruszin kisebbség helyzetéről 
 Előterjesztő: érdekvédelmi szövetség vezetője 
 Az előterjesztést megtárgyalja: kisebbségi bizottság 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

December 13. 
Előzetes törvényességi ellenőrzésre leadás időpontja: 2007. november 
21. (szerda) 
Postázás: 2007. november 28. (szerda) 
Bizottsági ülések: 2007. december 4. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: 2007. december 6. (csütörtök) 
 

 
2.  Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2007. évre meghatározott teljesítmények alapját képező 

célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó, 2008. évre 
szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                 dr. Barta László megyei főjegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: ügyrendi és jogi bizottság 

 
3.   Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

4. Javaslat a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények 2008. évi élelmezési 
nyersanyagnormáinak megállapítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU, szociális és 
egészségügyi bizottság 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő 

intézményi térítési díjak megállapítására 
Előterjesztő: Sisák Imre, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU, szociális és 
egészségügyi, ügyrendi és jogi bizottság 

 
6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézményekben fizetendő 

gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának megállapítására 
Előterjesztő: Sisák Imre, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU, szociális és 
egészségügyi, ügyrendi és jogi bizottság 

 
Zárt ülés keretében:  
 
7. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
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Függelék 
 
 
 

Bizottsági tárgyalásra javasolt napirendi témák 
 

-  Javaslat a 2007. évi „Virágos Nógrádért” környezetszépítő verseny lebonyolítására, 
versenykiírására és a bíráló bizottság összetételére (idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok 
bizottsága) 

 
-  Javaslat a 2007. évi „Virágos Nógrádért” környezetszépítő verseny eredményének megállapítására 

(idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsága) 
 
-  A megyében élő nemzeti– és etnikai kisebbségek (cigány, szlovák, német, ruszin) helyzete 

(kisebbségi bizottság) 
 
-  A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzete az önkormányzat közoktatási intézményeiben, a 

kisebbségi nevelés-oktatás programjai (kisebbségi bizottság) 
 
-  A nemzeti és etnikai kisebbségek néprajzi, etnográfiai emlékeinek gyűjtése, feldolgozása, 

bemutatása az önkormányzat közgyűjteményi intézményeiben (kisebbségi bizottság)  
 
-  Az Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda munkája – különös tekintettel a megyében élő 

kisebbségek problémáira (kisebbségi bizottság)  
 
-  A nemzeti és etnikai kisebbségek helyzete az önkormányzat szociális, egészségügyi és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátása során (kisebbségi bizottság) 
 
-  A települési kisebbségi önkormányzatok működésének tapasztalatai a megyei kisebbségi 

önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, a megyei önkormányzattal történő 
együttműködés kérdései (kisebbségi bizottság)  

 
-  A Nógrád megyei preventív jellegű szűrés, tüdőszűrés helyzete 
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136/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: az étkeztetési tevékenységet 
végző intézmények 2007. évi élelmezési 
nyersanyagnormáinak megállapításáról 

 
 
 
HATÁROZATA 
 

 
 

1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat által fenntartott 
intézmények élelmezési nyersanyagköltségét - 2007. január 1-jei hatállyal - az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 

 

Intézmény 

Élelmezési 
nyersanyagkölts

ég 
 Ft/nap/fő 

- sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, diákotthona  
  = Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, 
Pásztó 

440 

  = Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon, Szátok 

440 

  = Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Balassagyarmat (tízórai, 
ebéd, uzsonna) 

275 

- kollégiumi, középfokú oktatási intézmények    
  = Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján 420 

(tízóraival, uzsonnával) 515 
  = Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján (ebéd) 175 
  = Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátonyterenye 420 
  = Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény 420 
  = Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye (ebéd) 175 
- Reménysugár Otthon fogyatékos otthoni részlege, Balassagyarmat 430 
- Reménysugár Otthon gyermekotthoni részlege, Balassagyarmat   315 
- ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmények  
  = Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye, Salgótarjáni telephely 410 
  = Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye, Bátonyterenyei telephely 375 
  = Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye, Mizserfai telephely 375 
  = Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 375 
  = Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő 375 
  = Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 375 
- Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján   

Felnőtt étkeztetés (ebéd) 
430 
160 

-  Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján  
- beteg normál, 
- beteg diéta, 
- gyermekek, 
- alkalmazott, 
- alkalmazott diéta. 

 
356 
440 
354 
204 
214 
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- Ellátó Szervezet, Salgótarján   
- egész adag ebéd 
- zóna adag ebéd 

 
245 
175 

A nyersanyagköltség az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 
2.  A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a meghatározott napi élelmezési 

nyersanyagköltséget az érintett intézményekkel közölje. 

     Határidő: 2006. december 29. 
     Felelős:   Dr. Barta László, megyei  főjegyző 
 
3. A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy a meghatározott élelmezési 

nyersanyagköltséget 2007. január 1-jei hatállyal vezessék át élelmezési szabályzatukban, 
és határozzák meg az ezen alapuló térítési díjakat. 

Határidő: 2007. január 1. illetve folyamatos  
Felelős:    az érintett intézmények vezetői 

 
4. A közgyűlés a 134/2005. (XII.15.) Kgy. határozatát 2006. december 31-i hatállyal 

hatályon kívül helyezi. 
 
Salgótarján, 2006. december 14.        
  
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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137/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi 
gazdasági helyzetéről és további feladatairól 

 
HATÁROZATA 
 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Szent Lázár 

Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót.  
A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az adósságállomány nagysága alapján az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendeletben, valamint Nógrád megye és 
intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000.(V.31.) Kgy. rendeletben 
foglalt intézkedésnek van helye, ugyanakkor tekintettel az egészségügyi ellátórendszer 
struktúrájának és finanszírozási feltételeinek állandó változására – jelenleg – eltekint az 
önkormányzati biztos kirendelésétől. 
A Közgyűlés utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a kiadáscsökkentő intézkedéseket 
továbbra is teljesítse, s erről, valamint az aktuális pénzügyi-gazdasági helyzetről a 
Közgyűlés 2007. áprilisi ülésén számoljon be. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 

 
2.  A közgyűlés a melléklet szerint indítási nyilatkozatot fogad el, támogatva és jóváhagyólag 

tudomásul véve a Szent Lázár Megyei Kórház, a Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet és a Margit Kórház közös - 200 millió Ft központi támogatás elnyerésére 
irányuló -pályázatának indítását az Egészségügyi Minisztérium által az egészségügyi 
ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására kiírt pályázaton. 
A testület utasítja elnökét, hogy a nyilatkozatot - a megyei kórház főigazgatóján keresztül 
haladéktalanul juttassa el a pályázat kiírójához. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 
3.  A közgyűlés a melléklet szerint indítási nyilatkozatot fogad el, támogatva és jóváhagyólag 

tudomásul véve a Szent Lázár Megyei Kórház önálló - 25 millió Ft központi támogatás 
elnyerésére irányuló - pályázatának indítását az Egészségügyi Minisztérium által az 
egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására kiírt pályázaton. 
A testület utasítja elnökét, hogy a nyilatkozatot – a megyei kórház főigazgatóján keresztül 
– haladéktalanul juttassa el a pályázat kiírójához. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 
4. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház, a Dr 

Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet és a Margit Kórház közös pályázata az 
Egészségügyi Minisztérium által az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának 
támogatására kiírt pályázat – mind a többletkapacitást, mind a belső strukturát érintő 
csatolt szakmai program szerinti tartalommal – befogadásra került.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke és 

            Dr. Bercsényi Lajos főigazgató  
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5. Amennyiben az egészségügyi reform keretein belül december végéig kihirdetésre               
kerül(nek) olyan jogszabály(ok), amely(ek) a megyei kórházak feladatellátását, annak 
szabályai érintheti(k), a 4. pontban körülírt struktúra módosítást a jogszabályoknak 
megfelelő, ugyanakkor a lehető legszűkebb korrekcióval kell végrehajtani.  

 
6. A testület utasítja a megyei kórház főigazgatóját, hogy az intézmény szervezeti és 

működési szabályzatának módosítását készítse el, és jóváhagyásra terjessze az ágazatilag 
illetékes bizottság elé.  
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 

 
7.  A közgyűlés felkéri elnökét, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával, 

valamint a Salgótarjáni Többcélú Kistérségi Társulás képviselőivel haladéktalanul kezdjen 
tárgyalásokat az alapellátási ügyeletnek a megyei kórházhoz történő integrálásáról.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8.  A testület felkéri elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalást Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának képviselőivel a megyei kórház által fogyasztott víz díjának 
csökkentése érdekében.  
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. A testület a Szent Lázár Megyei Kórház működésének szakmai és pénzügyi áttekintésével 

külső szakértő céget bíz meg. Felhatalmazza elnökét, hogy egy szakértő céggel a 
vonatkozó szerződést – az önkormányzat 2007. évi költségvetése terhére – max. bruttó 5 
M Ft értékhatárig 2007. március 31-ei teljesítési határidővel megkösse, egyben utasítja, 
hogy annak eredményéről szükség szerint, de legkésőbb a testület 2007. áprilisi ülésén 
adjon tájékoztatást. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
    
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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138/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház egyes 
egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és 
megállapításának rendjéről szóló szabályzata 
módosításának jóváhagyásáról 

HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a határozat melléklete szerint egységes 

szerkezetben - 2006. december 15-ei hatállyal jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórház 
egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló 
szabályzata módosítását. A testület ezzel egyidejűleg a 152/1999. (XI.26.) Kgy. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
2. A közgyűlés utasítja a megyei kórház főigazgatóját a szabályzat nyilvánosságra 

hozatalához szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: haladéktalanul  
Felelős:   dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 

Salgótarján, 2006. december 14.   
    
      
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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139/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi 

Koordinációs Iroda működéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrád Megyei 

Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 2006. évi működéséről szóló beszámolót. A testület 
megállapította, hogy az iroda szolgáltató koordinatív tevékenysége eredményes, megfelelő 
színvonalú, melyet a megye egészének érdekében hasznosnak ítél. 
 

2. A közgyűlés a továbbiakban is szükségesnek tartja a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi 
Koordinációs Iroda működtetését. 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét arra, hogy a jövőben is kísérje figyelemmel az iroda 

tevékenységét és a végzett munkáról szükség szerint, de legkésőbb a testület 2007. júniusi 
ülésén adjon tájékoztatását. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2006. december 14.   
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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140/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Balassagyarmati Területi 

Iroda működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
 
HATÁROZATA 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Balassagyarmati Területi 
Iroda 2006. évi működéséről szóló beszámolót. 

 A testület megállapította, hogy az iroda a közgyűlési döntésekben foglalt feladatokat 
összességében megfelelő színvonalon végzi, a területi képviselet tevékenysége a megye 
egészének érdekét szolgálja. 

 
2.  A közgyűlés 2007. évre vonatkozóan - az intézményi referensek és a közgyűlés hivatalából 

kijelölt kapcsolattartó bevonásával - fontosnak tartja az iroda tevékenységét kibővíteni a 
szakterületenkénti felmérések, elemzések elkészítésével, adatbázisok létrehozásával, 
karbantartásával. 

 
3.  A Közgyűlés a továbbiakban is indokoltnak tartja a hatékony munkavégzéshez szükséges 

technikai-informatikai eszközök, jogtár működtetési feltételeinek biztosítását. 
 
4. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy kísérje figyelemmel az iroda tevékenységét és – a 

Pásztó és Szécsény városban 2007. évtől működő irodákkal együtt – legközelebb a 2007. 
évi zárszámadással egyidejűleg adjon számot a tapasztalatokról.  

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
 

Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

 
141/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzata 

kommunikációs-marketing stratégiájának 
elkészítéséről szóló együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a megyei 

önkormányzat kommunikációs-marketing stratégiájának elkészítéséről szóló, a Prestige 
Média Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírására. A Közgyűlés a 
megállapodás időtartamát három hónapban, a rendelkezésre álló keretet nettó 700 ezer 
Ft/hó összegben határozza meg. 

 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 Határidő: 2006. december 1. 
 
2. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a tervező munka előkészítése során gondoskodjon a 

Prestige Média Kft.-vel együttműködő szervezetek, személyek kijelöléséről, illetőleg a 
megállapodás lejártát követően tájékoztassa a közgyűlést a megállapodásban foglaltak 
teljesítéséről. 

 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 Határidő: a Közgyűlés áprilisi ülése 

 
Salgótarján, 2006. december 14.   
         
 Becsó Zsolt s. k. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
 
148/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Megyei Idősügyi Tanács 

újraalakításáról 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni a Megyei Idősügyi Tanács 
tagjainak az elmúlt években Nógrád megye időskorú lakossága érdekében végzett munkáját, 
egyúttal 2006. december 15. napjától a tanács tagjait visszahívja. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy alakítsa újra a Megyei Idősügyi Tanácsot, melynek 
megtörténtét követően adjon tájékoztatást a testületnek. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
        
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 



 48

152/2006. (XII. 14.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Közoktatási 
Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 

alapító okiratának 7.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 

„7.3. A Közalapítvány vagyonát az alapító okiratban meghatározott célok teljesítésére 
fordíthatja, nevezetesen: 
 

o a közoktatási intézmények – megyei fejlesztési tervvel szinkronban lévő - 
tartalmi programjai,  

 
o a tankötelezettség végrehajtását segítő térségi tevékenységek, 
 
o az élethosszig tartó tanulást megalapozó kulcskompetenciák fejlesztését célzó 

nevelési-oktatási programok, 
 
o az oktatási egyenlőtlenségek mérséklését szolgáló nevelési, oktatási programok 

és oktatásszervezési formák, 
 

o a sajátos nevelési igény megfelelő színvonalú kielégítése, pedagógiai 
szakszolgálatok fejlesztése, 

 
o az oktatás minőségének fejlesztése, tehetséggondozás, 
 
o a pedagógusok szakmai kompetenciája, a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

fejlesztése és a szolgáltatások igénybevétele, 
 
o az oktatás, nevelés tárgyi feltételeinek javítása, 
 
o az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, 
 
o a közoktatás költséghatékonyságának javítása, a települési önkormányzatok 

közoktatási feladatai társulásban történő ellátásának támogatására.” 
 
2. Az alapító okirat 5. pontjában hatályát veszti a „szakmunkásképző iskolák” szövegrész. 
 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a módosító határozatot, illetve az egységes szerkezetű 

alapító okiratot – Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatával együtt – 
nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. 
Határidő: 2007. január 15. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2006. december 14.   
         
 Becsó Zsolt s. k. dr. Barta László s. k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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153/2006. (XII. 14.) Kgy.                            Tárgy:  Felterjesztés 
 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 101. §-a alapján az alábbi felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság 
Kormányához:  
 
A testület kezdeményezi a T/1145 számon benyújtott, a Magyar Köztársaság 2007. évi 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat módosítására vonatkozó intézkedést annak érdekében, 
hogy a törvényjavaslat 6. sz. mellékletének (A helyi önkormányzatok működőképességének 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások) 1. pontjában meghatározott önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő, jelenleg a települési önkormányzatok részére kiírható támogatási 
lehetőséget bővítsék úgy, hogy arra a megyei önkormányzatok is pályázhassanak.  
 
A testület az előbbiekkel összefüggésben kezdeményezi továbbá, hogy a fent jelzett 6. sz. 
melléklet 1.1.5. pontjának szövege – az előző évi költségvetési törvényhez hasonlóan – 
egészüljön ki az alábbi szövegrésszel:  
„… a megyei önkormányzatok egységes és lakosságszám-arányos személyi jövedelemadó 
részesedésének 22 %-a …”.  
 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a fenti felterjesztést küldje meg a Magyar Köztársaság 
Kormányának, egyúttal tájékoztassa róla dr. Veres János pénzügyminisztert, valamint Dr. 
Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési minisztert. 
 
Határidő: 2006.december 15. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2006. december 14.   
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
  
 




