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I.

SZEMÉLYI RÉSZ
54/2010. (V. 27.) Kgy. h.

17/2010. (VI. 4.)
önkormányzati rendelet

A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány felügyelő bizottsága
tagjainak megbízása, alapító okiratának módosítása
II.
A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról
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III.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
53/2010. (V. 27.) Kgy. h.

55/2010. (V. 27.) Kgy. h.
56/2010. (V. 27.) Kgy. h.
57/2010. (V. 27.) Kgy. h.
58/2010. (V. 27.) Kgy. h.
60/2010. (V. 27.) Kgy. h.
61/2010. (V. 27.) Kgy. h.
62/2010. (V. 27.) Kgy. h.
63/2010. (V. 27.) Kgy. h.
64/2010. (V. 27.) Kgy. h.
65/2010. (V. 27.) Kgy. h.

66/2010. (V. 27.) Kgy. h.

Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a
két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben
hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez
A Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő
Középtávú Együttműködési Megállapodás elfogadása
A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetével
összefüggő további feladatok
Nógrád Megye Önkormányzata likviditási helyzetéről (I-IV. hó)
szóló beszámoló kapcsán végrehajtandó intézkedések
A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata (CESCI) egyesületbe való belépés
Tájékoztató a mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről
Beszámoló a Nógrád megyei diáksport helyzetéről
Beszámoló az ITD Hungary Nógrád megyében végzett
tevékenységéről
Jelentés a Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság 2009. évi
tevékenységének értékeléséről
Beszámoló a MOB Nógrád megyei képviselőjének 2009. évi
tevékenységéről
Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről,
a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Nógrád
megyében
Tájékoztató Nógrád megye lakosságának egészségi állapotáról
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I.

SZEMÉLYI RÉSZ
54/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány
felügyelő bizottsága tagjainak megbízása, alapító
okiratának módosítása

HATÁROZATA
1. A közgyűlés 2010. június 1-jei hatállyal a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 12.1. pontja helyébe a következő lép:
„12.1. A közalapítvány kuratóriumát - az alapítók által 4 évre megbízott - Felügyelő Bizottság
ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll.
Elnöke: Vadovicsné Tölgyesi Mária (3100 Salgótarján, Béke krt. 1.),
Tagjai: Feketéné Rózsási Erika (3100 Salgótarján, Kékkői út 30.),
Boros Gabriella (3078 Bátonyterenye, Bem út 21.)
A megbízás kezdő időpontja 2010. június 1., lejárata 2014. május 31.”
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a határozatot küldje meg Salgótarján Megyei Jogú Város
Közgyűlésének, majd a városi közgyűlés döntésével együtt, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Nógrád Megyei Bíróságnak bejegyzésre juttassa el. A testület
a leköszönő felügyelő bizottsági tagok eddig végzett munkáját megköszöni, felkéri elnökét, hogy
erről az érintetteket levélben értesítse.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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II.
A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2010. (VI. 4.) önkormányzati
rendelete

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

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 1/a.
mellékletének helyébe jelen rendelet Melléklete lép.
2.§
Jelen rendelet 2010. június 16-án lép hatályba.

Salgótarján, 2010. május 27.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző

Becsó Zsolt s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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A 17/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet melléklete

Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság

1. Részt vesz a megye környezetvédelméhez kapcsolódó feladatok ellátásában, különösen
az épített és természeti környezet védelmét érintő feladatok koordinálásában.
2. Átruházott hatáskörben dönt a megye által készített idegenforgalmi, környezetvédelmi
koncepciókról, programokról, tervekről.
3. Átruházott hatáskörben véleményt nyilvánít a megye egészét érintő idegenforgalmi,
környezetvédelmi koncepciók, programok, tervek egyeztetése során.
4. Közreműködik a nemzetközi kapcsolatok éves tervének, valamint a nemzetközi
együttműködési megállapodások elkészítésében, figyelemmel kíséri azok teljesülését.
5. A Térségi Együttműködési Tanácsnokok közreműködésével szervezi a ,,Virágos
Nógrádért” környezetszépítő versenyt és bevonásukkal dönt annak eredményéről.
6. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzatot érintő hazai és nemzetközi pályázati
lehetőségeket.
7. Kapcsolatot tart a megyei szintű turisztikai szervezetekkel és egyesületekkel, a
megyében működő Tourinform irodákkal, valamint a térségi TDM szervezettel.
8. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
9. Figyelemmel kíséri a hivatal – bizottságot érintő – tevékenységét.
10. A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterülethez tartozó bármely kérdésben a
hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet.
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III.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
53/2010. (V. 27.) 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

HATÁROZATA
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
2. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 115. sz. mellékletek szerint elfogadja.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnöke illetményének és
költségtérítésének meghatározásáról szóló 6/2008. (II.14.) Kgy határozat első mondatában „ a
költségátalány havi összegét 173.925,- Ft-ban” szövegrészt 2010. június 1-től hatályon kívül
helyezi.
Utasítja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: dr. Rozgonyi József tanácsnok, bizottsági elnök
4. A testület a 118/2009. (XII.17.) Kgy. határozatával jóváhagyott 2010. évi üléstervét a következők
szerint módosítja:
2010. május 27-ei üléséről (Közmeghallgatás) leveszi:
„Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről”
2010. június 24-ei ülésére felveszi:
„Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről”
5. a) A közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret
terhére:
- A Környezetünkért, Biztonságunkért és Egészségünkért Alapítvány (Pásztó) részére: Diáknapi
rendezvény lebonyolításának 30.000 Ft-os
- A Mátraszőlős Községért Közalapítvány (Mátraszőlős) részére: „Életet az Éveknek”
Nyugdíjas Klubok és Idősek Nógrád Megyei Szervezete, 2010 évi programok
megvalósításának 30.000 Ft-os
- A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: Pásztói Regionális
Néptáncfesztivál megrendezésének 40.000 Ft-os
támogatásáról dönt.
b) A költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/2. sorában lévő „A megye társadalmi életéhez
kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére:
- A Kozárdért Alapítvány (Kozárd) részére: Almavirág Fesztivál megrendezésének 100.000 Ftos
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-

A Muzsikál az Erdő Alapítvány (Pásztó) részére: „Muzsikál az erdő” Mátrai művészeti napok
megrendezésének 100.000 Ft-os
támogatásáról dönt.
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy Nógrád Megye Területrendezési
Tervének módosítására pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszterhez a
2010. évben a megyei területrendezési tervek készítésének, módosításának és érvényesítésének
támogatásának elnyerésére. A pályázati támogatáshoz a tervezési költségek 50 %-át saját
forrásként biztosítja a 2010. évi költségvetés 4. sz. melléklete III/5. önkormányzati pályázatok
saját erős része keret terhére.
Felkéri a közgyűlés elnökét a pályázat benyújtására.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2010. június 15.

Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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1. sz. melléklet

Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre
emelkedett hatósági döntéseiről

I.

2010. április 21-től május 17-ig
Ellátó intézmény

Sorszám

Határozat száma

1.
2.
3.
4.

333-1/2010.
750-1/2010.
787-1/2010.
803/2010.

5.

805/2010.

6.

806-1/2010.

7.

923/2010.

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 9/2010. (V. 18.) B.B. sz. határozata
Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési eljárásairól
készült statisztikai összegezés jóváhagyásáról

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a
Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai
összegezést e határozat 1. és 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az összegezést a Közbeszerzések
Tanácsa részére – a főjegyző bevonásával – e-mailban és levélben is küldje meg,
továbbá gondoskodjon a Nógrád Megyei Önkormányzat honlapján történő
közzétételről.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Dr. Barta László, megyei főjegyző

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

Salgótarján, 2010. május 18.

Fazekas János
a bizottság elnöke

9/2010. (V. 18.) B.B. határozat 1. számú melléklete

21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik
része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
1. Az ajánlatkérő neve, címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út
36.
2. A szervezet típusa:
a) állam és egyes szervezetek – Kbt. 22. § (1) bekezdés a)—c), g)─h) pontok;
b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi
önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési
önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet),
valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális
fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont];
c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)—k) pontok;
d) egyéb szervezet.
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a
Kbt. IV. fejezete): száma 1, értéke 46.254.642 Ft.
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a
Kbt. VI. fejezete): száma 2, értéke 95.706.008 Ft.
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások száma és
értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): -6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI.
fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban
kifejezve), kivéve a 8—9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket:
Árubeszerzés IV. fejezet: -Eljárás típusa
nyílt

Száma
1

Értéke
46.254.642

1

46.254.642

meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül
induló tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd

Összes

A beszerzés
CPV kódja
(főtárgy szerint)
30.19.20.00-1

Nyertes
Közbeszerzési eljárás
Összes
székhelye
Száma
Értéke
Száma
Értéke
(ország)
Magyarország
1
46.254.642

Összes közbeszerzés

1

46.254.642

Árubeszerzés VI. fejezet: -Építési beruházás IV. fejezet: -Építési beruházás VI. fejezet:
Eljárás típusa
nyílt

Száma
2

Értéke
95.706.008

2

95.706.008

meghívásos
gyorsított meghívásos
hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos
hirdetmény közzététele nélkül
induló tárgyalásos
gyorsított tárgyalásos
keretmegállapodásos
versenypárbeszéd

Összes
A beszerzés
CPV kódja
(főtárgy szerint)
45.21.00.00-2
45.00.00.00-7

Nyertes
Közbeszerzési eljárás
Összes
székhelye
Száma
Értéke
Száma
Értéke
(ország)
Magyarország
1
85.997.528
Magyarország
1
9.708.480

Összes közbeszerzés
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Építési koncesszió: -Szolgáltatás-megrendelés IV. fejezet: -Szolgáltatás-megrendelés VI. fejezet: -Szolgáltatási koncesszió: --

95.706.008

7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi
táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve): -8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi
értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: -9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: -10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:-11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: -12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése,
57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f)
pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek
figyelembevételre (zöld közbeszerzés): --

9/2010. (V. 18.) B.B. határozat 2. számú melléklete

9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti
ajánlatkérők vonatkozásában
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:

Nógrád Megye Önkormányzata
Postai cím:

Rákóczi út 36.
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Salgótarján

3100

HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nógrád Megyei Önkormányzat

Telefon:

32/620-103

Közgyűlésének Hivatala, Beruházási Főosztály
E-mail:

Fax:

beruhazas@nograd.hu

32/620-103

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

http:/megye.nograd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

X

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

Egyéb

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
ADATOK
II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma:
Érték:
II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

Száma: 1
Értéke: 13.070.000

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES
ADATOK
III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi
mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.1.1) Árubeszerzés
III.1.1.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

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

(száma)
(értéke)

hirdetménnyel induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló
tárgyalásos

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:

(száma)

(értéke)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

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

(száma)

(értéke)

III.1.2) Építési beruházás
III.1.2.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem
érte el a közösségi értékhatárt:

(száma)

(értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás
nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos

1 (száma)
13.070.000 (értéke)

X hirdetmény nélkül induló tárgyalásos

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:
III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

1 (száma) 13.070.000 (értéke)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem
érte el a közösségi értékhatárt:

(száma)

(értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

45000000-7 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma) 13.070.000 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:

1 (száma) 13.070.000 (értéke)

III.1.3) Építési koncesszió
III.1.3.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem
érte el a közösségi értékhatárt:

(száma)

(értéke)

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

(száma)
(értéke)

hirdetménnyel induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló
tárgyalásos

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:

(száma)

(értéke)

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem
érte el a közösségi értékhatárt:

(száma)

(értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:

(száma)

(értéke)

III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés
III.1.4.1) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
nyílt

gyorsított tárgyalásos

meghívásos

keretmegállapodásos

gyorsított meghívásos

versenypárbeszéd

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

tervpályázat

hirdetmény nélküli tárgyalásos
---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás
nélküli
hirdetménnyel induló tárgyalásos

(száma)
(értéke)

hirdetmény nélkül induló
tárgyalásos

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

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:

(száma)

(értéke)

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió
III.1.5.1) Eljárás típusa
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
hirdetménnyel induló tárgyalás
nélküli

(száma)
(értéke)

hirdetménnyel induló tárgyalásos
hirdetmény nélkül induló
tárgyalásos

---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

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

(száma)

(értéke)

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték

írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1) Árubeszerzés
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
124. § (2) a)

125. § (2) a)

125. § (4) a)

124. § (2) b)

125. § (2) b)

125. § (4) b)

125. § (1)

125. § (2) c)

125. § (4) c)

125. § (4) d)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)

125. § (2) b)

125. § (4) c)

252. § (1) b)

125. § (4) a)

125. § (4) d)

252. § (1) c)

125. § (4) b)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban:

(száma)

(értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
124. § (2) a)

125. § (1)

125. § (2) c)

124. § (2) b)

125. § (2) a)

125. § (3) a)

124. § (2) c)

125. § (2) b)

125. § (3) b)

139. § (2)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)

125. § (2) b)

1 (száma)

252. § (1) b)

125. § (3) a)

13.070.000 (értéke)

252. § (1) c)

X 125. § (3) b)

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

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

1 (száma) 13.070.000 (értéke)

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
252. § (1) a)

252. § (1) c)

252. § (1) b)

125. § (2) b)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy
azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab
számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):
IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab
számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma:

közbeszerzések értéke:

IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:

IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:

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

IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe
vételre
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:

IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került
figyelembe vételre
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével
összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
1
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:

13.070.000

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe
csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:
IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/05/25 (év/hó/nap)

3.sz.melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottságának

6/2010. (V.18.) Gazd.Biz.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának
Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági,
Területfejlesztési és EU Bizottsága a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/c. melléklet 10. pontjában
foglaltak alapján - átruházott hatáskörben – a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó
Szervezte Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben a határozat
melléklete szerint 2010. június 1-jei hatállyal jóváhagyja.

2.

A bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az intézmény igazgatóját.
Határidő: 2010. május 28.
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2010. május 18.

Szandai József
a bizottság elnöke

4. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyására

26/2010. (V. 18.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. számú melléklet 3. a) pontja szerinti átruházott hatáskörben –
a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát a melléklet
szerint 2010. június 1-jei hatállyal jóváhagyja.
Ezzel egyidejűleg a 40/2008. (IX. 16.) Okt. Biz., 50/2009. (IX. 15.) Okt. Biz., a 60/2009.
(XII. 08.) Okt. Biz. és a 10/2010. (III. 23.) Okt. Biz. határozatok hatályukat vesztik.
2. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről.
Határidő: 2010. május 28.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2010. május 18.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
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5. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására Nézsa,
Legénd és Alsópetény nevelési, oktatási
intézményeinek összevonásáról

27/2010. (V. 18.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Nézsa,
Legénd és Alsópetény nevelési, oktatási intézményeinek összevonásáról az alábbi
szakvéleményt adja:
Nézsa és Legénd Községi Önkormányzatok úgy döntöttek, hogy az eddig önálló
intézményként, fenntartásukban működő helyi óvodákat megszüntetik. Feladataikat
a nézsai székhelyű Általános Iskola és Óvoda veszi át oly módon, hogy a nézsai és a
legéndi óvodák ezen intézmény tagintézményeiként működnek tovább. Az Általános
Iskolát és Óvodát – az eddigiekhez hasonlóan – a nézsai, legéndi és alsópetényi
önkormányzatok által alapított intézményfenntartó társulás működteti.
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei fejlesztési tervvel. A feladatokról
történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik, és a gyerekeknek,
szülőknek nem jelent aránytalan terhet. A feladatbővülés tárgyi és személyi feltételei
rendelkezésre állnak, költségvetési fedezete megteremthető.
Indokolás:
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A közoktatás fejlesztésének általános céljai között szerepel a költséghatékonyság javítása.
A közoktatási feladatellátás tervezésében és az együttműködésekben kitűzött célok között
szerepel (4.2. pont):
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttműködések vegyék figyelembe a következő alapelveket:
- Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly
módon,
hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan
terhet,
b) a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget
megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége
fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez,
c)
ügyeiben
méltányosan,
humánusan,
valamennyi
tényező
figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a
rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbbet választva
döntsenek.)
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- Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
- A települési önkormányzat olyan intézményfenntartó társulásban vegyen részt,
melyben a közoktatási feladatellátás összhangban áll a településen élő szülők valós
és jogos intézményválasztási igényeivel, szokásaival.
- Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
- Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek érdekei
és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
- A kistérségi és intézményfenntartó társulások tudatosan használják ki a társulás
által kínált szakmai fejlesztési lehetőségeket (pl. áttanítások, egységesebb
pedagógiai tartalmi keretek, követelmények, közös pályázati lehetőségek,
innovációk, kistérségi szintű szakmai munkaközösségek).
Az óvodai ellátásban, nevelésben megfogalmazott célkitűzések között vannak a
következők:
- A 3-7 éves korú gyermekek számára (indokolt esetben 8 éves korig) az óvodai nevelés
lehetőségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára egy évig
óvodai nevelésben való részvétel (kötelező óvodáztatás) biztosítása, lehetőleg a
lakóhelyen [4.3 a)];
- A szülői igények alapján a kisebbségi, nemzetiségi kultúra megalapozásának
elősegítése [4.3 h)].
Az óvodai nevelés feladatai között szerepel:
- A jelenlegi óvodai hálózat megtartása indokolt [5.3 a)];
A tervezett intézkedés a megyei fejlesztési terv más részeivel is összhangban van.
A feladatról történő további gondoskodás, az aránytalan teher és a feladatbővülés
feltételeinek vizsgálata
Az önálló intézményként megszűnő nézsai és legéndi óvodákban, melyek a nézsai
székhelyű Általános Iskola és Óvoda tagóvodái lesznek, a gyermekekkel történő közvetlen
foglalkozás körülményei változatlanok. Feladataiknak további ellátása – köztük a szlovák
kisebbségi oktatás – az új szervezeti keretek között is megfelelően biztosított.
A tervezett átszervezés az Általános Iskola és Óvoda szempontjából feladatbővülést jelent,
valamint változást az intézményfenntartás módjában, a szervezeti felépítésben és a
vezetési szerkezetben. Tekintettel arra, hogy a megszűnő két óvoda minden ingó és
ingatlan vagyona, valamint alkalmazottai továbbra is rendelkezésre állnak, a
feladatbővülés személyi és tárgyi feltételei adottak. A szakértői véleményben foglaltak
szerint a tervezett átszervezés, az óvodák tagintézménnyé történő átalakítása az
óvodahasználóknak (gyermekeknek, szülőknek) nem jelent aránytalan terhet, nem sérül a
gyermekek mindenek felett álló érdeke. A gyerekek a korábbi színvonalon juthatnak a
szolgáltatáshoz.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5) és
(6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 10. pontja, Kucsera András polgármester
1058/2010. számú levele, Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.
(II. 23.) számú, Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (II. 15.)
számú határozata, Angyalné Sándor Katalin közoktatási szakértő véleménye, valamint a
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított
Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
terv alapján döntött.
3. A Bizottság felhívja az érintett önkormányzatok figyelmét, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdése alapján a fenntartó helyi önkormányzat,
az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban
közreműködő nevelési-oktatási intézmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi
körének módosításához köteles beszerezni fenntartótól függően az érintett települési, vagy
területi kisebbségi önkormányzat egyetértését.
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Nézsa, Legénd és Alsópetény
polgármesterét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Salgótarján, 2010. május 18.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
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6. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására Pásztó
Kistérség Többcélú Társulása 2010-2015.
évekre szóló közoktatási feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési
és
fejlesztési tervéről

28/2010. (V. 18.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága megállapítja, hogy Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 2010-2015. évekre
szóló közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve
összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervével.
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85.§ (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 10. pontja, Pásztó Kistérség Többcélú
Társulása elnökének 1084/2010. iktatószámú kérelme, a Társulás 2010-2015. évekre szóló
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve, valamint a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított
Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
terv alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Pásztó Kistérség Többcélú
Társulása elnökét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2010. május 28.

Salgótarján, 2010. május 18.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A Bizottság határozatáról értesül:
Sisák Imre, Pásztó Kistérség Többcélú Társulása Elnöke - Székhelyén
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7. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadása a galgagutai
általános iskola átszerezéséről

29/2010. (V. 18.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a
galgagutai általános iskola átszerezéséről az alábbi szakvéleményt adja:
Galgaguta önkormányzata az általános iskolai feladatait a Pest megyei acsai
székhelyű – Acsa-Csővár-Galgaguta önkormányzatok által intézményfenntartó
társulásban működtetett – Petőfi Sándor Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda intézményben látja el oly módon, hogy Galgagután 1-4. évfolyammal
tagintézmény működik.
Galgaguta Község Önkormányzata úgy döntött, hogy ebből a társulásból kilép, és
csatlakozik a Bercel-Becske-Galgaguta-Nógrádsáp-Szanda Közoktatási Intézményi
Társuláshoz – melynek az óvodai ellátás vonatkozásában már eddig is tagja – az
általános iskolai feladatok tekintetében is. A továbbiakban a galgagutai 1-4.
évfolyamos, egy összevont csoporttal működő iskola a Bercel-Becske-Szanda Községi
Önkormányzatok Általános Iskolája tagiskolájaként működik tovább, míg az 5-8.
évfolyamosoknak a berceli székhely iskolában lesz biztosított a tankötelezettség
teljesítésének helyszíne.
A tervezett intézkedés abban a vonatkozásban nincs összhangban a megyei fejlesztési
tervvel, hogy az átszervezést követően nem tervezik a galgagutai 5-8. évfolyamosok
számára a szlovák kisebbségi oktatásban történő részvétel biztosítását.
A tervezett intézkedés egyéb vonatkozásban összhangban van a megyei fejlesztési
tervvel. A feladatokról történő további gondoskodás – a szlovák kisebbségi oktatás
kivételével – megfelelő színvonalon történik, és a tanulóknak, szülőknek nem jelent
aránytalan terhet. A feladatbővülés tárgyi és személyi feltételei rendelkezésre állnak,
költségvetési fedezete megteremthető.
Indokolás:
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A közoktatás fejlesztésének általános céljai között szerepel a költséghatékonyság javítása.
A közoktatási feladatellátás tervezésében és az együttműködésekben kitűzött célok között
szerepel (4.2. pont):
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttműködések vegyék figyelembe a következő alapelveket:
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- Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke
vezérelje.
- Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon
jöjjenek létre.
- A települési önkormányzat olyan intézményfenntartó társulásban vegyen részt,
melyben a közoktatási feladatellátás összhangban áll a településen élő szülők
valós és jogos intézményválasztási igényeivel, szokásaival.
- Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
- Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek
érdekei és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
- A kistérségi és intézményfenntartó társulások tudatosan használják ki a társulás
által kínált szakmai fejlesztési lehetőségeket (pl. áttanítások, egységesebb
pedagógiai tartalmi keretek, követelmények, közös pályázati lehetőségek,
innovációk, kistérségi szintű szakmai munkaközösségek).
Az alapfokú oktatás célkitűzései között szerepel [4.4 o) pont] a nemzetiségiek által lakott
településeken a nemzetiségi nyelvoktatás, illetve a hagyományápolás lehetőségeinek
biztosítása, a feladatok között pedig, hogy szorgalmazásra érdemes a nemzetiségi
nyelvoktatás fenntartása, illetve a szülők igényei szerint történő bővítése az érintett
településeken [5.4 k) pont].
A tervezett intézkedés nincs összhangban a megyei fejlesztési terv 4.2 b) pontjában
megfogalmazott azon célkitűzéssel, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki
a tervezés, intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
Ez a cél jelen esetben azért nem valósul meg, mert a galgagutai 5-8. évfolyamos tanulók
számára – a Bercel-Becske-Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája
módosított alapító okiratának tervezete szerint – nem biztosított az 5-8. évfolyamon a
szlovák kisebbségi oktatás, holott a Kt. 88. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a
közoktatási intézményét akkor szervezheti át – többek között – ha az adott tevékenységről,
szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik. A Kt. 121. § (1) bekezdés
22. pontja szerint a megfelelő színvonalon való további gondoskodás magába foglalja,
hogy továbbra is biztosítottak a meglévő pedagógiai szolgáltatások (köztük a nemzeti
kisebbségi iskolai nevelés és oktatás).
A feladatról történő további gondoskodás, az aránytalan teher és a feladatbővülés
feltételeinek vizsgálata
Az egyik társulásból a másik társulásba átlépés a galgagutai 1-4. évfolyamosok számára
nem okoz semmiféle változást a nevelés, oktatás közvetlen körülményeiben. A jelenleg 58. évfolyamos, az acsai iskolában tanulók tanulói jogviszonya folytonos, számukra
változás szintén nem történik.
Az átszervezést követően, a 2010/2011. tanévben 5. évfolyamra lépők Bercelen
folytathatják tanulmányaikat, mely település szomszédos Galgagutával, és
tömegközlekedési eszközzel könnyen elérhető. Ezen kívül mind Galgaguta, mind Bercel
rendelkezik közösségi busszal, mellyel - igény esetén - megoldható a mindennapos
iskolába járás.
A galgagutai iskolában – ahogyan az acsai iskolában is – szlovák kisebbségi oktatás
folyik. A megküldött módosított alapító okirat tervezet szerint a galgagutai tagiskolában
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folytatják a szlovák kisebbségi oktatást, nem tartalmaz azonban az alapító okirat arra utaló
részt, hogy a szlovák kisebbségi oktatás Bercelen az 5-8. évfolyamon folytatható lenne. E
szolgáltatásról történő további gondoskodás akkor valósul meg, ha a berceli székhely
iskola 5-8. osztályában bevezetésre kerül a szlovák kisebbségi oktatás.
Egyéb tekintetben megfelelő színvonalon tudják biztosítani a szolgáltatásokról való
gondoskodást, és a tanulóknak, szülőknek nem okoznak aránytalan terhet.
A közoktatási szakértő véleménye szerint a személyi és tárgyi feltételek megfelelnek a
szabványoknak, a közoktatási törvényben leírt elvárásoknak.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5) és
(6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 10. pontja, Várszegi György körjegyző
1089/2010. számú levele, Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2010. (04. 23.) számú, Acsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2010.
(IV. 8.) számú, Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2010. (IV. 29.)
számú, Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (IV. 29.) számú,
Szanda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (IV. 23.) számú
határozatai, Farkasné Sajbán Zsuzsanna közoktatási szakértő véleménye, Bercel-BecskeSzanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája módosított alapító okiratának
tervezete, Várszegi György körjegyzőtől származó szóbeli információk, valamint a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított
Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
terv alapján döntött.
3. A Bizottság kéri az érintett képviselő-testületeket, hogy - az érdemben történő döntés
előkészítés érdekében - a jövőben hasonló szakvéleményt a képviselő-testületi döntések
előtt kérjenek.
4. A Bizottság felhívja az érintett képviselő-testületetek figyelmét arra, hogy a BercelBecske-Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája módosított alapító okiratának
tervezete 4. pontjában szereplő alábbi mondat hibás:
„A gyógypedagógia oktatást és a gyógytestnevelést a Balassagyarmati Többcélú
Kistérségi Társulás Szakszolgálata látja el.”
A társulás sem a megyei fejlesztési terv szerint, sem a Balassagyarmati Többcélú
Kistérségi Társulás közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve szerint nem végez gyógypedagógiai oktatást.
5. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Bercel, Becske és Galgaguta
körjegyzőjét, valamit Szanda és Acsa polgármesterét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Salgótarján, 2010. május 18.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A Bizottság határozatáról értesül:
1. Bercel, Becske és Galgaguta körjegyzője – Székhelyén
2. Szanda polgármestere - Székhelyén
3. Acsa polgármestere – Székhelyén
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8. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a Nógrád Megyei Pedagógiai-,
Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati
Intézet
–
Salgótarján
–
rendszerellenőrzésének megállapításairól
szóló ellenőrzési jelentés tervezet
megtárgyalására

30/2010. (V. 18.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a Nógrád Megyei Pedagógiai, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet
rendszerellenőrzésének megállapításairól készített ellenőrzési jelentés tervezetet a
határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltak hasznosítása
érdekében gondoskodjon a tapasztalatok megosztásáról az éves intézményvezetői
értekezlet keretében.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2010. május 18.

Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
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9. sz. melléklet
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 15/2010. (V. 18.) SZEB.

Tárgy: a megyei önkormányzat által fenntartott
szociális intézmények 2009. évi szakmai
munkájának értékelése

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII. 29.) Kgy.
rendelet 1/g. melléklet 2. e) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a szociális
ellátást biztosító intézmények:
- Ezüstfenyő Idősek Otthona – Bátonyterenye,
- „Baglyaskő” Idősek Otthona – Salgótarján
- Reménysugár Otthon – Balassagyarmat,
- Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon – Bercel,
- Ipolypart Ápoló, Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet – Ludányhalászi,
- Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon – Diósjenő
szakmai munkájáról szóló beszámolókat megtárgyalta és a határozat 1-6. számú melléklete
szerint tudomásul veszi.
A bizottság megállapítja, hogy a szociális intézmények a rendelkezésükre álló személyi és
tárgyi feltételrendszer mellett munkájukat megfelelő színvonalon, az ágazati jogszabályokban
megfogalmazott elvek és követelmények szerint látták el.
2. A bizottság felkéri a szociális intézmények vezetőit, hogy a feladat ellátás hatékonyságának
növelése, és a források bővítése érdekében továbbra is fordítsanak kiemelt figyelmet a
pályázati lehetőségek és egyéb külső források feltárására, kiaknázására.
Határidő: folyamatos
Felelős: az érintett intézmények igazgatói
3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről az intézmények vezetőit tájékoztassa.
Határidő: 2010. május 29.
Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke
Salgótarján, 2010. május 18.

Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.
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10. sz. melléklet
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 16/2010. (V. 18.) SZEB.

Tárgy: a megyei önkormányzat által fenntartott
gyermekvédelmi
szakellátást
biztosító
intézmények szakmai munkájának értékelése

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet
1/g. melléklet 3. d) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a gyermekvédelmi
szakellátást biztosító intézmények:
a. Megyei Gyermekvédelmi Központ
b. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
c. Reménysugár Otthon
szakmai munkájáról szóló önbeszámolókat megtárgyalta és a határozat 1.-3. számú melléklete
szerint tudomásul veszi.
A bizottság megállapítja, hogy az intézmények – a rendelkezésükre álló személyi és tárgyi
feltételrendszer mellett – szakmai munkájukat az ágazati jogszabályokban megfogalmazott elvek
szerint látják el.

2. A bizottság felkéri a gyermekvédelmi intézmények vezetőit, hogy a szakmai munka
hatékonyságának növelése, és a források bővítése érdekében továbbra is fordítsanak kiemelt
figyelmet a pályázati lehetőségek és egyéb külső források feltárására, kiaknázására.
Határidő: folyamatos
Felelős: az érintett intézmények igazgatói

3. A bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatot - mellékleteivel együtt - küldje meg az
Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni
Kirendeltségének.
Határidő: 2010. május 29.
Felelős: dr. Barta László főjegyző
Salgótarján, 2010. május 18.

Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.
A határozatról értesül:
1. Holecz Józsefné dr., az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
Salgótarjáni Kirendeltségének vezetője – Helyben
2. Irattár
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11. sz. melléklet
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 17/2010. (V. 18.) SZEB.

Tárgy: a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)
Szervezeti
és
Működési
Szabályzata
módosításának jóváhagyása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy.
rendelet 1/g. melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Dr. Göllesz
Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítását 2010. június 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az intézmény
igazgatóját.
Határidő: 2010. május 28.
Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke
3. A Szociális és Egészségügyi bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a módosítást
foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg a fenntartó részére.
Határidő: 2010. június 01.
Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2010. május 18.

Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.
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A 17/2010. (V. 18.) SZEB. sz. határozat melléklete
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)
1. A Tartalomjegyzék III. 1/G. sora „Élelmezésvezető” törlésre kerül
2. A Tartalomjegyzék III. 4/D. sora „Élelmezés” törlésre kerül
3. Az SZMSZ I. 9. 2/C. pontjában az „élelmezésvezető” szöveg törlésre kerül
4. Az SZMSZ II. 1.4. pontjában az „élelmezésvezető” szöveg törlésre kerül
5. Az SZMSZ II. 3.2. pontjában az „Élelmezés-élelmezésvezető” szöveg törlésre kerül
6. Az SZMSZ III. 1/B. pont 7. bekezdésében a „Közvetlen kapcsolatot tart az
élelmezésvezetővel” szöveg törlésre kerül
7. Az SZMSZ III. 1/D, pontjában a „szervezi az élelmezéssel foglalkozó dolgozók időszakos
egészségügyi vizsgálatát” szöveg törlésre kerül
8. Az SZMSZ III. 1/G. pontjában az „Élelmezésvezető feladatai” szakasz törlésre kerül
9. Az SZMSZ III. 4/D. pontjában az „Élelmezés” szakasz törlésre kerül
10. Az SZMSZ VII. Záró rendelkezések fejezetében található rendelkezés a következők
szerint változik:
„1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 17/2010. (V. 18.) SZEB.
határozatával 2010. június 1-jei hatállyal jóváhagyta
2. Felhatalmazást kap az igazgató helyettese, hogy a függelékben szereplő adatokban a
szükséges változásokat vezesse át.”

Diósjenő, 2010. május 5.

Kondriczné Pontyos Ildikó s. k.
igazgató
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12. sz. melléklet
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 18/2010. (V. 18.) SZEB.

Tárgy: a Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Szervezeti és
Működési
Szabályzata
módosításának
jóváhagyása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy.
rendelet 1/g. melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Harmónia
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását
2010. június 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az intézmény
igazgatóját.
Határidő: 2010. május 28.
Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke
3. A Szociális és Egészségügyi bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a módosítást
foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg a fenntartó részére.
Határidő: 2010. június 01.
Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke
Salgótarján, 2010. május 18.

Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.
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A 18/2010. (V. 18.) SZEB. sz. határozat melléklete
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint módosul:
A Tartalomjegyzék 4.1.4. sora „Élelmezési csoport” törlésre kerül
1. A Tartalomjegyzék 4.2.4. sora „Élelmezésvezető” törlésre kerül
2. A Tartalomjegyzék 4.6. „Az élelmezésvezető irányítása alá tartozó dolgozók” törlésre kerül
3. Az SZMSZ 3.4. Vezetői értekezlet szövegrészből az „élelmezésvezető” törlésre kerül
4. Az SZMSZ 4.1.4. „Élelmezési csoport” szakasz törlésre kerül
5. Az SZMSZ 4.2.4. „Élelmezésvezető” szakasz törlésre kerül
6. Az SZMSZ 4.6. ”Az élelmezésvezető irányítása alá tartozó dolgozók” szakasz törlésre kerül
7. Az SZMSZ 6. „Szervezeti egységek szakmai együttműködése és a helyettesítések rendje”
pontjába az alábbi szövegrész kerül kiegészítésként:
8. „A székhelyen működő konyhaüzemet a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete
üzemelteti.”
9. Az SZMSZ-ben lévő ZÁRADÉK fejezetben található rendelkezés a következők szerint
változik:
,,1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 18/2010. (V. 18.) SZEB. sz.
határozatával 2010. június 1-jei hatállyal jóváhagyta.
2. Felhatalmazást kap az igazgató helyettese, hogy a függelékben szereplő adatokban a
szükséges változásokat vezesse át.”
10. Az SZMSZ 1. számú mellékletében szereplő 2. számú melléklet „Szervezeti felépítés
(organogram)” a mellékletekből kikerül, ezzel egyidejűleg a mellékletek jegyzéke a
következők szerint változik:
„1. számú melléklet: A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek jegyzéke
2. számú melléklet: A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
3. számú melléklet: Iratkezelési Szabályzat”

Bercel, 2010. május 5.
Szepes Péter s. k.
igazgató
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13. sz. melléklet
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 19/2010. (V. 18.) SZEB.

Tárgy:
a
Nógrád
Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
szervezeti
és
működési
szabályzata módosításának véleményezése

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy.
rendelet 1/g. számú melléklet 7. pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben –
véleményezte a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát,
és a határozat melléklete szerint javasolja az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságnak
annak jóváhagyását.

2.

A bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a döntésről tájékoztassa az Oktatási,
Kulturális és Egyházügyi Bizottság elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Koós Istvánné, igazgató

Salgótarján, 2010. május 18.

Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke

Tárgy: Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai
Szolgáltató és Szakszolgálati
Intézet
rendszerellenőrzésének
megállapításairól
szóló
ellenőrzési
jelentés
tervezet
megtárgyalása

7/2010. (V.18.) PEB

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Nógrád
Megyei
Pedagógiai-,
Szakmai
Szolgáltató
és
Szakszolgálati
Intézet
rendszerellenőrzésének megállapításairól készített ellenőrzési jelentés tervezetet a
határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltak hasznosítása
érdekében gondoskodjon a tapasztalatok intézményvezetőkkel történő megosztásáról az
éves intézményvezetői értekezlet keretében.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2010. május 18.

dr. Rozgonyi József

15.sz.melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke

8/2010. (V.18.) PEB
Tárgy. a 2009-2010. évi költségvetéshez kapcsolódó
intézkedések végrehajtása tárgyában a Lipthay
Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégiumnál, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézménynél, az Ipolypart
Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs
Intézetnél, a Megyei Gyermekvédelmi Központnál
és az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál végzett
teljesítményellenőrzés megállapításairól szóló
összefoglaló ellenőrzési jelentés tudomásul vétele

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 20092010. évi költségvetéshez kapcsolódó intézkedések végrehajtása tárgyában a Lipthay Béla
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú
Művészetoktatási Intézménynél, az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs
Intézetnél, a Megyei Gyermekvédelmi Központnál és az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál
végzett teljesítményvizsgálat megállapításairól szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést a
határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltak hasznosítása
érdekében gondoskodjon a tapasztalatok éves intézményvezetői értekezlet keretében
történő ismertetéséről.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2010. május 18.

dr. Rozgonyi József

55/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel
kötendő
Középtávú
Együttműködési
Megállapodás elfogadása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja és felhatalmazza elnökét, hogy aláírja – a
határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal – a Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. által kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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Az 55/2010. (V. 27.) Kgy. határozat melléklete

Középtávú Együttműködési Megállapodás

mely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.;
képviseli: Becsó Zsolt elnök; továbbiakban Önkormányzat),
másrészről a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út
36.; képviseli: Farkasné Parditka Magdolna ügyvezető; továbbiakban Kft.) között
az alábbi napon és helyen a következő feltételek mellett:
1. Az Önkormányzat és a Kft. jelen együttműködési megállapodásának célja a turizmus
versenyképességének növelése, a látogatók megelégedettségének, a desztinációhoz
köthető információkkal való ellátásának javítása, a turizmus szereplőinek naprakész üzleti
információkkal történő ellátása, a térségi turisztikai desztináció menedzsment rendszer
(TDM) fejlesztése. Ennek érdekében a desztinációs szintű turisztikai marketing
feladatokat, kompetenciákat, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint rögzítik.
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy:
2.1. Tanácskozási jogot biztosít a Kft. képviselőjének a turizmusfejlesztésekkel foglalkozó
bizottsági üléseken, valamennyi turisztikai, vagy azzal összefüggő napirend
képviselőtestületi tárgyalására meghívja a Kft. képviselőjét. A turizmust érintő
előterjesztéseit a Kft. számára véleményezésre megküldi és a Kft. javaslatait döntései
meghozatalánál figyelembe veszi.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Idegenforgalmi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága feladatai a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/a. számú melléklete szerint nem
fedik a Kft. feladatait.
2.2. Az Önkormányzat a megyei idegenforgalmi referensi feladatokat átadja a Kft.-nek. A Kft.
így az alábbi feladatokat köteles ellátni:
2.2.1. Az önkormányzati idegenforgalmi feladatok ellátása során:
a)
Közreműködik a megyei idegenforgalmi értékek feltárásában.
b)
Meghatározza a megyei idegenforgalmi célkitűzéseket.
c)
Elősegíti az idegenforgalmi célkitűzések teljesítésében résztvevők
tevékenységének összehangolását.
d)
Elősegíti a megyei önkormányzat és szervei idegenforgalommal kapcsolatos
tevékenységéről szóló híranyagok szolgáltatását, a megyei és országos
kommunikációs szervekkel történő kapcsolattartást és segíti az önkormányzati
feladatok ellátásában érdekelt állami és más szervekkel, a megye országgyűlési
képviselőivel, az önkormányzatokkal és egyéb érdekképviseleti, valamint civil
szervezetekkel, egyházakkal való kapcsolattartást.
e)
Ellátja a turisztikai marketing feladatokat (pl. kiadványok készítése, részvétel
hazai és külföldi turisztikai kiállításokon, rendezvényeken, eseményeken stb.),
aktívan közreműködik a terület hazai- és külföldi kapcsolatainak
létrehozásában, kiterjesztésében és ezek hasznosításában a helyi turizmus
fejlesztése érdekében.
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f)

g)
h)

i)

j)

Közreműködik az adott térség idegenforgalmi fejlesztésének koordinálásában,
turisztikai értékeinek feltárásában, számbavételében, a területi idegenforgalom
alakulásának elemzésében.
Kapcsolatot tart a régiós marketing szervezettel, a megyei Tourinform
Irodákkal.
Közreműködik szakmai delegációk, médiumok képviselőinek fogadásában,
programjaik megszervezésében, lebonyolításában, igény szerint koordinálja
helyi rendezvények, események létrejöttét, szervezését.
Operatívan részt vesz a turisztikai, illetve idegenforgalmi vonatkozású
országos, és nemzetközi pályázatok előkészítésében, lebonyolításában,
megvalósításában.
Ellátja az idegenforgalmi feladatokkal kapcsolatos MÖOSZ megkereséseket.

2.2.2. Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak szervezése során:
a)
Közreműködik az Önkormányzat és nemzetközi partnerei közötti
kommunikációban. Szervezi a nemzetközi kapcsolatok hivatali feladatainak
előkészítését, gondoskodik az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvre,
valamint magyarról idegen nyelvre történő fordításáról, fordíttatásáról.
Tolmácsolással összefüggő feladatokat végez.
b)
Részt vesz a nemzetközi vonatkozású rendezvények szervezésében.
c)
Közreműködik
a
közgyűlés
tisztségviselői
külföldi
utazásainak
előkészítésében, lebonyolításában. Gondoskodik az utazások előkészítésével
kapcsolatos teendőkről, szükség esetén a vendégfogadások programjainak
koordinálásáról.
d)
Elősegíti a nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek meghatározását. Előkészíti
a nemzetközi kapcsolatok éves tervét, valamint a nemzetközi együttműködési
megállapodásokat.
Figyelemmel
kíséri
a
megyei
önkormányzat
intézményeinek nemzetközi kapcsolatait, szükség szerint segíti az azokkal
kapcsolatos feladatok ellátását.
e)
Figyelemmel kíséri az Európai Unió önkormányzatokat érintő dokumentumait,
eseményeit.
f)
Kapcsolatot tart az európai integrációs intézmények, valamint szervek
megyében működő szervezeteivel.
2.2.3. A Kft. a 2.2.1.-2.2.2. pontokban meghatározott feladatainak ellátása során
folyamatosan egyeztet az Önkormányzat képviselőivel (a Közgyűlés
tisztségviselőivel, ill. a Közgyűlés Hivatalának munkatársaival).
2.2.4.

Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alábbi turisztikai tevékenységek
tervezését, koordinálását és végrehajtását teljes mértékben a Kft. látja el:
a)
idegenforgalmi témájú képzések szervezése,
b)
idegenforgalmi tanulmányok, stratégiák készítése,
c)
érdekképviselet ellátása a turizmus területén,
d)
a desztinációs turisztikai honlapot a Kft. hozza létre, az ehhez kapcsolódó
üzemeltetési, fejlesztési és tartalom-menedzsmentjéhez tartozó feladatok a Kft.
kompetenciájába tartoznak.

2.2.5. A Kft. vállalja, hogy rendszeres időközönként – évente legalább egyszer –beszámol a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a jelen Megállapodásban foglalt
feladatai tekintetében.
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2.3. A 2.3. pont d) bekezdéséhez kapcsolódóan az Önkormányzat a hivatalos web-portálján
átlinkeléssel biztosítja a desztinációs turisztikai TDM IT (informatikai rendszer
technológiai háttere) rendszerhez való közvetlen hozzáférést.
3. Az Önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó rendelkezések:
3.1. A Kft. kiszámítható működésének biztosítása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy
a Kft. számára a 100/2009. (XI.26.) Kgy. határozat alapján pénzügyi támogatást biztosít
a TDM feladatok ellátására.
4. A szerződés megkötésének feltételei:
4.1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele a „Nógrád Térségi
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet” című ÉMOP-2.3.1-2009-0019 jelű
sikeres pályázat. A szerződés hatálya határozatlan ideig, de legalább a „Nógrád Térségi
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet” című, ÉMOP-2.3.1-2009-0019 jelű
pályázat támogatási szerződésének hatálybalépésétől számított 7 évig tart.
4.2. Nyertes pályázat esetén a szerződés hatálybalépésének napja, a támogatási szerződés
megkötésének napja. A pályázat sikertelensége esetén a szerződés nem lép hatályba.
5. Az Önkormányzat a Kft.-t egyéb - jelen megállapodásban nem érintett - turisztikai
feladatok ellátásával is megbízhatja. Ezeknek a feladatoknak a pontos meghatározását, az
ellátáshoz szükséges tárgyi és anyagi feltételek biztosítását külön megállapodásban vagy
szerződésben kell rögzíteni.
6.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók
A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény előírásai szerint módosítható.
A megállapodásból, illetőleg a megállapodás megszűnéséből eredő jogvitákat a
megállapodó felek egyezség útján kívánják rendezni.
Jelen szerződés négy eredeti példányban készült. Felek két-két példányt kapnak.

Salgótarján, 2010. …………

Salgótarján, 2010……………………

…………………………………..

…………………………………..
Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Farkasné Parditka Magdolna
a Kft. ügyvezetője

Ellenjegyezte:

…………………………………..
dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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56/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi,
gazdasági helyzetével összefüggő további feladatok

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul veszi a Szent Lázár
Megyei Kórház (továbbiakban: Kórház) pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló beszámolót. A
Közgyűlés utasítja a főigazgatót, hogy:
a. az Irányított Betegellátási Rendszer működtetésével összefüggő jogerős bírósági ítélet
eredményéről, vagy az OEP-pel esetlegesen létrejött megállapodásról a
döntést/megállapodást követő testületi ülésen adjon tájékoztatást.
b. a kiadáscsökkentő intézkedéseket továbbra is teljesítse, s erről, valamint az aktuális
pénzügyi, gazdasági helyzetről a testület 2011. májusi ülésén számoljon be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy a Kórház szakember-megtartó
képességének javítása érdekében tegyen hathatós lépéseket Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata irányában a bérlakások megfelelő minőségű rendelkezésre állásához, a bérleti
díjak csökkentéséhez.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A testület megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2010. június 1-jei hatállyal
jóváhagyja a Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és
megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosítását.
Utasítja a főigazgatót, hogy a szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át, és egységes
szerkezetben küldje meg a fenntartó részére, továbbá gondoskodjék annak közzétételéről.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató

Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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Az 56/2010. (V.27.) Kgy. határozat melléklete

A Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési
díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata
(a továbbiakban: Szabályzat) módosítása
1. A Szabályzat VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VIII. Emeltszintű ellátást ( hűtőszekrény, televízió, „a la carte” étkezés) nyújtó,
többletköltséget okozó egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak
[Ebtv. 23. § f) és j) pontja)]
Krónikus osztályon
Több betegtárssal való elhelyezés
Több betegtárssal való elhelyezés
Több betegtárssal való elhelyezés
Több betegtárssal való elhelyezés
Betegtárs nélküli elhelyezés
Betegtárs nélküli elhelyezés
Betegtárs nélküli elhelyezés
Betegtárs nélküli elhelyezés
Elhelyezés 2 ágyas kórterem
Elhelyezés 2 ágyas kórterem
Elhelyezés 2 ágyas kórterem
Elhelyezés 2 ágyas kórterem

/1-30 napig/
/31-60 napig/
/61-90 napig/
/91 naptól -/
/1-30 napig/
/31-60 napig/
/61-90 napig/
/91. naptól -/
/ 1-30 napig/
/31-60 napig/
/61-90 napig/
/91 naptól-/

1200,-Ft/nap
1300,-Ft/nap
1500,-Ft/nap
2200,-Ft/nap
1700,-Ft/nap
1800,-Ft/nap
1900,-Ft/nap
2700,-Ft/nap
1500,-Ft/nap
1600,-Ft/nap
1700,-Ft/nap
2400,-Ft/nap

Intézeti dolgozók Ptk. szerinti közeli hozzátartozóinak: 5% kedvezmény
Diagnosztikai és gyógyító ellátást nyújtó valamennyi részlegen:
Betegtárs nélküli elhelyezés komfortos szobában,
Elhelyezés 2 ágyas komfortos kórteremben
Kísérő elhelyezése a beteggel (betegtárs nélkül)
komfortos szobában étkezés nélkül:
Kísérő elhelyezése a beteggel (betegtárs nélkül) étkezés nélkül
Szülő elhelyezése egy ágyas szobában és étkezéssel

2500,-Ft/nap
2000.-Ft/nap
1500,-t/nap
1000,-Ft/nap
1500,-Ft/nap”

2. A Szabályzat módosítása 2010. június 01-jén lép hatályba.
Salgótarján, 2010. május 5.
dr. Bercsényi Lajos s.k.
főigazgató
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57/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata likviditási
helyzetéről (I-IV. hó) szóló beszámoló kapcsán
végrehajtandó intézkedések

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az I-IV. havi likviditási helyzetről szóló beszámolót
megtárgyalta, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbiakról dönt:
1. A közgyűlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével – utasítja az intézmények vezetőit, hogy
az évközben az intézménynél átmenetileg (30 napon túl), vagy véglegesen megüresedő
álláshelyekről a munkakör megjelölésével a főjegyzőt írásban haladéktalanul tájékoztassák. A
testület utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a jelzések alapján – lehetőség szerint 5 munkanapon
belül – vizsgálja felül az álláshely betöltésének szükségszerűségét, erről értesítse az érintett
intézmény vezetőjét.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: az érintett intézmények vezetői
dr. Barta László, megyei főjegyző
2. A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az 1. pont szerinti tájékoztatások alapján tegyen
javaslatot álláshelyek átmeneti, vagy végleges megszüntetésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
3. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények finanszírozásánál,
valamint a nem kötelező jellegű feladatoknál lehetőség szerint törekedjen az időarányos szinten
történő teljesülés biztosítására. Eltérő mértékű támogatás a közüzemi jellegű dologi kiadások
fedezetére biztosítható. A testület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a
kötelezettségvállalások alkalmával a finanszírozás időarányosságának betartását kiemelt
szempontként kezeljék.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
az érintett intézmények vezetői

Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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58/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: a Határon Átnyúló Kezdeményezések Középeurópai Segítő Szolgálata (CESCI) egyesületbe való
belépés

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Határon Átnyúló Kezdeményezések
Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) elnevezésű szervezethez történő csatlakozással és
egyben felhatalmazza elnökét, valamint a főjegyzőt a tagfelvétellel összefüggő egyéb szükséges
intézkedések megtételére azzal, hogy ezek eredményéről a közgyűlésnek számoljanak be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés 4. számú melléklete IX/7. során lévő
Nemzetközi kapcsolatok keret terhére intézkedjen a tagdíj befizetéséről, amennyiben az
önkormányzat felvételt nyer a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata tagjainak körébe.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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60/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: tájékoztató a mentőszolgálat Nógrád
megyei helyzetéről

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a
mentőszolgálat Nógrád megyei helyzetéről szóló tájékoztatót. A testület megköszöni a megyei
vezető mentőtiszt és a mentőszolgálat lelkiismeretes, áldozatkész munkáját.
Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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61/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: beszámoló a Nógrád megyei diáksport
helyzetéről

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a Nógrád
megyei diáksport helyzetéről szóló beszámolót. A testület megköszöni a Nógrád Megyei
Diáksport Tanácsnak a sport területén végzett lelkiismeretes, kiemelkedő munkáját.
Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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62/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: beszámoló az ITD Hungary Nógrád
megyében végzett tevékenységéről

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az ITD Hungary
ZRt. Észak-magyarországi Regionális Képviselet Salgótarjáni Irodájának a megyében végzett
tevékenységéről készített beszámolóját. Megköszöni a ZRt. munkatársainak a megye
kereskedelemfejlesztése, befektetés-ösztönzése érdekében végzett jelentőségteljes munkáját.
Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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63/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: jelentés a Nógrád megyei Rendőrfőkapitányság 2009. évi tevékenységének
értékeléséről

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a
közrend, közbiztonság megerősítése, megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadta. Egyben megköszöni a főkapitányság 2009. évben végzett áldozatos,
színvonalas és eredményes munkáját.

Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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64/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: beszámoló a MOB Nógrád megyei
képviselőjének 2009. évi tevékenységéről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Magyar Olimpiai
Bizottság Nógrád megyei képviselőjének a 2009. évben végzett tevékenységről szóló
tájékoztatót. Megköszöni a képviselőnek a sport területén végzett munkáját.
Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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65/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: tájékoztató az Észak-Magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ tevékenységéről,
kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a
munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről
Nógrád megyében

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye
munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni az Észak-Magyarországi
Regionális Munkaügyi Központnak a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség
csökkentése érdekében végzett munkáját.

Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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66/2010. (V. 27.) Kgy.

Tárgy: tájékoztató Nógrád megye lakosságának
egészségi állapotáról

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye
lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztatót. Megköszöni az itt élő emberek
életminőségének, egészségi állapotának javítása érdekében, az ÁNTSZ Regionális Intézete
által kifejtett eredményes munkát.

Salgótarján, 2010. május 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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