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I. SZEMÉLYI VONATKOZÁSÚ 
KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSEK 

368/2010. (10.29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

bizottságaiba az alábbi nem képviselő 
tagokat választja meg: 

Egészségügyi, Gyermekvédelmi és 

Nem képviselő tagok: 

dr. Horváth Gábor (FIDESZ-KDNP) 
Kerepesi Nándor (FIDESZ-KDNP) 
Lázár Mónika (FIDESZ-KDNP) 
Fehér István (MSZP) 
Szabóné Papp Klára (Jobbik) 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (GPB) 

Nem képviselő tagok: 

Bodnár András 
Manger Henrik 
Varga László 
Kovács Ágnes 
Bukovszky István 
Kovács Zoltán 

(FIDESZ 
(FIDESZ 
(FIDESZ 
(FIDESZ 
(MSZP) 
(Jobbik) 

-KDNP) 
-KDNP) 
-KDNP) 
-KDNP) 

Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsá; 
(OISB) 

Nem képviselő tagok: 

Gál Zsoltné 
Kun Szilárd 
Kósa Anikó 
Solymosi Sándor 
Bilinszky Ferenc 
Papp Norbert 

(FIDESZ-KDNP) 
(FIDESZ-KDNP) 
(FIDESZ-KDNP) 
(FIDESZ-KDNP) 
(MSZP) 
(Jobbik) 

Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Önkormányzati Bizottság (JÜÖÖB) 

Nem képviselő tagok: 

Bencsik Mónika 
Virág Róbert 
Kuli Imre 
Nagy Tamás 

(FIDESZ-KDNP) 
(FIDESZ-KDNP) 
(FIDESZ-KDNP) 
(MSZP) 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

369/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. a „Kulturált Települési Környezet 
Díj" pályázat 

I. díját 500 ezer forintos összeggel 
Nagykőrös Város Önkormányzatának, 

II. díját 300 ezer forintos Összeggel Örkény 
Város Önkormányzatának, 

III. díját megosztva, egyenként 100 ezer 
forintos összeggel Ocsa Város 
Önkormányzatának és Taksony 
Nagyközség Önkormányzatának 
adományozza; 

2. a „Pest Megye Építészeti Nívódíj" 
pályázat „Középületek" kategóriája 

í. díját 500 ezer forintos összeggel az ócsai 
Egészségház és gyógyszertár 
épületegyüttesének megvalósításáért Ocsa 
Város Önkormányzatának; 

II. díját megosztva, egyenként 200 ezer 
forintos összeggel a veresegyházi 
Meseliget bölcsőde építészeti tevéiéit, 
megvalósításáért Veresegyház Város 
Önkormányzatának és a Kvadrum Építész 
Kft.-nek, illetve a budaörsi 1. sz. általános 
iskola új 24 tantermes épületének építészeti 
tevéiért, megvalósításáért, kivitelezéséért 
Budaörs Város Önkormányzatánál':, a 
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Dobai Építésziroda Kft-nek és a Zalai 
Általános Építési Vállalkozó Zrt.-nek; 

III. díját 100 ezer forintos összeggel a 
tinnyei Nyolc tantermes általános iskola 
építészeti terveiért Makrai Sándor oki. 
építészmérnöknek adományozza; 

3. a „Pest Megye Építészeti Nívódíj" 
pályázat „Lakóépületek" kategóriája I. 
díját a Szentendre, Kossuth L . u. 20. számú 
épület átalakításának, bővítésének 
építészeti tevéiért, megvalósításáért az 
építtető Szabó Ferencnek és feleségének, 
valamint Szuromi Imre old. 
építészmérnöknek adományozza; 

4. a „Kulturált Települési Környezet 
Díj" és „Pest Megye Építészeti Nívódíja" 
pályázatainak költségfelosztását elfogadja; 

5. felkéri Elnökét, hogy a díjak 
átadásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2010. december 4. 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

370/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

a 9/2008. (ÍII.01.) Pm. sz. rendelete 
alapján: 

1. 2010. évben a „Pest Megye 
Környezetvédelméért" Díjat adományoz az 
alábbi 

a) magánszemélyek részére ( l - l db) 
1) Bartos Kornélia 
2) Kozma Tibor 

b) közösségek részére (1-1 db) 
1) K O K U K K Kodolányi János 

Kulturális és Környezetvédő 
Egyesület 

2) Bükkös-partiak Baráti Köre 

2. megbízza Elnökét, hogy a Díj a 
Megyenapon, 2010. december 4-én történő 
ünnepélyes átadásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2010. december 4. 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

371/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. a 19/2005. (IX. 2.) Pm. sz. rendelet 
alapján a 2010/2011. tanévben az Esély 
Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíjra 
benyújtott pályázatokat a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja, 

2. felkéri Elnökét, hogy az ösztöndíj 
szerződéseket írja alá, és a támogatási 
összeg rendeletben foglaltak szerinti 
folyósításáról gondoskodjon. 

Határidő: 
1. pont esetében a döntést követő első 
munkanap 
2. pont esetében: 2010. november 1-től 
2011. február 28-ig 

Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

372/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII . törvény 53/A § (1) 
bekezdésében foglalt jogkörében, fegyelmi 
tanácsként eljárva Kácsándiné Kottász 
Katalin, a gyömröi Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon igazgatója elleni fegyelmi 
eljárás eredményeként az alábbit 
határozza: 
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1. megállapítja, hogy Kácsándiné 
Kottász Katalin a gyömrői Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 
Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény 103.§ (1) bekezdése b) és c) 
pontjának, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII . törvény 39. (2) 
bekezdésének, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVII I . törvény 94. § (1) 
bekezdésének, valamint a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény 20. § (3) bekezdésének, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és 
az államháztartás szervezetei beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Korm. rendelet előírásainak, a közúti 
gépjármüvek, az egyes mezőgazdasági, 
erdészeti és halászati erőgépek 
üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának 
igazolás nélkül elszámolható mértékéről 
szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 
vonatkozó részeinek, valamint az 
Intézmény belső Szabályzataiban szereplő 
kötelezettségeit vétkesen (gondatlanságból) 
megszegte; 

2. Kácsándiné Kottász Katalin 
igazgatót a Kjt. 45. § (2) bekezdése a) 
pontjában meghatározott „megrovás" 
fegyelmi büntetésben részesíti; 

3. felkéri Elnökét, hogy a fegyelmi 
büntetéssel összefüggésben a szükséges 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

4. Ezen határozat ellen a Kjt. 51. § (3) 
bekezdése alapján a kézbesítéstől számított 
15 napon belül a Pest Megyei Munkaügyi 
Bírósághoz lehet fordulni. 

I n d o k o l á s 

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 
Főjegyzői Titkárság Belső Ellenőrzési 
Csoportja a 497/2009. (10.30.) számú 
közgyűlési határozattal elfogadott 2010. 
éves ellenőrzési terv alapján a 2007-2008-

2009. évekre terjedő időszakra a gyömrői 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 
Diákotthon és Gyermekotthonban átfogó 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végzett. 
A 3046-5/2010. számú vizsgálati jelentés a 
fegyelmi eljárás megállapításait 
alátámasztotta azokat a 
szabálytalanságokat, amelyet a megelőző 
ellenőrzés során 2007. évben is javarészt 
megállapított: 

1. Az eszközgazdálkodás és 
vagyonmegóvás területén megállapított 
szabálytalanságok: 

• A lefolytatott selejtezési eljárások 
iratanyaga formailag és tartalmilag 
hiányos, felületes, ügyviteli 
szempontból nem megfelelő. A 
selejtezési okmányok nem 
rendelkeznek nyilvántartási 
számmal, a selejtezési javaslatok, 
hivatkozott mellékletek, aláírások 
hiányoznak. A veszélyes 
hulladéknak minősülő 
selejtanyagok szakszerű 
elszállításáról, és 
megsemmisítéséről az intézmény 
nem gondoskodott, amivel 
megsértette a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 20. § (3) 
bekezdésében foglaltakat. 

• Az Intézmény az ellenőrzéssel 
érintett években nem hajtott végre a 
mérlegadatokat hitelesen 
alátámasztó, az Intézmény 
vagyonára teljes körűen kiterjedő, 
tényleges felmérésen alapuló, 
értékelhető leltározást, amely 
mulasztással megsértette saját, 
belső, az „Eszközök és források 
leltározási és leltárkészítési 
szabályzatiban foglaltakat, 
valamint a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény és az államháztartás 
szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek 
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sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Korm. rendelet előírásait. 

• A rendelkezésre álló erőforrásokkal 
való gazdálkodás vizsgálata során 
rendelkezésre bocsátott intézményi 
okmányok a vizsgált mérlegtételek 
számadatait nem támasztolták alá. 
Az intézményi költségvetési 
beszámolók és az éves intézményi 
könyvviteli mérlegek 
megalapozottságának vizsgálata 
során bizonyosságot nyert, hogy az 
Intézmény az ellenőrzött 
időszakban nem tett eleget a 
számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 69. § (1) és (2) 
bekezdéseiben, illetve az 
államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. 
rendeletben rögzített 
kötelezettségnek. 

• Az Iskola az intézményi gépjármű 
üzemeltetésének, üzemanyag 
felhasználásnak nyilvántartása 
során a norma szerinti felhasználás 
számításánál nem a közúti 
gépjárművek, az egyes 
mezőgazdasági, erdészeti és 
halászati erőgépek üzemanyag-és 
kenőanyag-fogyasztásának igazolás 
nélkül elszámolható mértékéről 
szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. 
rendeletben meghatározott 
normakülönbözeti szorzókat 
alkalmazta. 

2. Az intézményen belüli ellenőrzések 
területén megállapított szabálytalanságok: 

• Az Intézmény ellenőrzési 
tevékenysége megfelelő keretek 
között szabályozott, az ellenőrzési 
kötelezettségeket tartalmazó 
dokumentumok megfelelő alapot 
jelenthetnének a hatékony 
kontrollrendszer működtetéséhez; 
ennek ellenére a 

dokumentumokban rögzített 
ütemtervhez képest pénzügyi
gazdasági területen az ellenőrzések 
töredéke valósult meg. Az 
intézmény az ellenőrzések területén 
elkövetett mulasztásokkal azon túl, 
hogy saját, belső szabályzataiban 
foglaltakat is figyelmen kívül 
hagyta, veszélyeztette a gazdasági 
folyamatok esetleges hibáinak 
kiszűrését, feltárását is. 

3. Pénzforgalmi és számviteli renddel 
kapcsolatban megállapított 
szabálytalanságok: 

• Az utalványozás gyakorlata a 
törvényi előírásokkal összhangban 
valósult meg, azonban sem az 
utalványrendeleten, sem a 
kötelezettségvállalás 
dokumentumain ellenjegyzés nem 
történt. 

• A szigorú számadású 
nyomtatványok köre és a 
kezelésükre vonatkozó előírások az 
Intézmény Bizonylati 
Szabályzatában és a Bizonylati 
Albumba lettek meghatározva. A 
szigorú számadású nyomtatványok 
nyilvántartása hiányos, a 
beszerzések feltüntetése az esetek 
többségében nem került rögzítésre. 
A betelt tömbök vissza vételezése 
szintén nem került rögzítésre. A 
szigorú számadású nyomtatványok 
köre nem terjedt ki az 
Intézményben használt összes 
sorszámmal rendelkező bizonylatra. 

Az Intézmény 2005-ben lefolytatott 
fenntartói ellenőrzések utóvizsgálata során 
a fenntartó felhívta az intézményvezető 
figyelmét arra, hogy az iratkezelés, 
leltározás és selejtezés, valamint a 
számviteli és bizonylati rend területén 
súlyos szabálytalanságok vannak. A 
felsorolt területeken elvégzett 2010. évi 
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ellenőrzés által megállapított mulasztások 
tehát ismétlődően fordultak elő. 
Kácsándiné Kottász Katalin a 
meghallgatása során a vizsgálatnak a 
szabálytalanságokra, hiányosságokra 
vonatkozó megállapításainak tényszerű 
voltát elismerte. A hibák megtörténtének 
okaként részben munkatársai 
mulasztásával magyarázta, másrészt ezek 
tekintetében a vezetői ellenőrzésben tetten 
érhető hiányosságokat túlterheltségével 
indokolta. 

A Kjt. 39. § (2) bekezdése rendelkezik 
arról, hogy a közalkalmazott a munkaköri 
feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra 
vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai 
szabályoknak és szokásoknak, valamint a 
munkáltató utasításainak megfelelően, a 
közérdek figyelembe vételével látja el. 
Jelen esetben a közérdek alatt az irányadó 
jogszabályoknak mindenben megfelelő 
intézményi működtetés és működés 
értendő. 

A munka törvénykönyvéről szóló, 1992. 
évi XXII . törvény 103. § (1) bekezdés b) és 
c) pontja kimondja, hogy a munkavállaló 
köteles munkáját az elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, a 
munkájára vonatkozó szabályok, előírások 
és utasítások szerint végezni, és általában 
olyan magatartást tanúsítani, amely 
helytelen megítélést nem idéz elő. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVII I . törvény 94. § (1) bekezdése 
alapján a költségvetési szervek vezetője 
felelős: 

a) az alapító okiratban előírt 
tevékenységek jogszabályban, 
költségvetésben foglaltaknak, és az 
irányító szerv által közvetlenül 
meghatározott követelményeknek és 
feltételeknek megfelelő ellátásáért, 

b) a költségvetési szerv működésében 
és gazdálkodásában a gazdaságosság, a 

hatékonyság és az eredményesség 
követelményeinek érvényesítéséért, 

c) a gazdálkodási lehetőségek és a 
kötelezettségvállalások összhangjáért, 

d) a költségvetési szerv 
vagyonkezelésébe, használatába adott, és 
a tulajdonában lévő vagyonnal 
kapcsolatosan a vagyonkezelői, 
tulajdonosi jogok rendeltetésszerű 
gyakorlásáért, 

e) az államháztartási belső 
kontroll rendszer megszervezéséért és 
hatékony működtetéséért, és 

í) a szakmai és pénzügyi monitoring 
rendszer folyamatos működtetéséért, a 
tervezési, beszámolási, valamint a 
közérdekű és közérdekből nyilvános 
adatok szolgáltatására vonatkozó 
kötelezettség teljesítéséért, annak 
teljességéért és hitelességéért, továbbá a 
számviteli rendéit. 

A fegyelmi büntetés kiszabásánál 
egyrészt mérlegelés tárgyát képezte, hogy 
a fentiekben Kácsándiné Kottász Katalin 
gondatlansága - tényleges túlterheltsége 
mellett is - megállapítható. Ugyanakkor 
az intézményvezető személyes 
motiváltsága, elhivatottsága a sajátos 
nevelési igényű gyermekek optimális 
fejlesztése érdekében vitathatatlan, mivel 
a többcélú intézmény rendkívül elágazó 
feladatainak megszervezése érdekében 
mindent megtesz. 

Valamennyi fentebb hivatkozott 
körülményt mérlegelve, Kácsándiné 
Kottász Katalin igazgató asszony 
fegyelmi büntetéseként megrovás 
kiszabását javaslom. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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373/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII . törvény 53/A. § (1) 
bekezdésében foglalt jogkörében, fegyelmi 
tanácsként eljárva Csuti Emese, a ceglédi 
Unghváry László Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
igazgatója elleni fegyelmi eljárás 
eredményeként az alábbit határozza: 

1. megállapítja, Csuti Emese, a ceglédi 
Unghváry László Kereskedelmi és 
Vendéglátó ipari Szakközépiskola és 
igazgatója — a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII . törvény 103. § (1) 
bekezdésének b) és c) pontjának, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
XXXIII . törvény 39. § (2) bekezdésének, a 
közoktatásról szóló 1993. évi L X X I X . 
törvény 127. § (2) bekezdésének, és az 
intézményvezetők engedélykérési 
kötelezettségére irányadó 4007/2006. 
iktatószámú Elnöki és Főjegyzői 
körlevélben szereplő kötelezettségeit 
vétkesen (szándékosan) megszegte; 

2. Csuti Emese igazgatót a Kjt. 45. § 
(2) bekezdése a) pontjában meghatározott 
„megrovás" fegyelmi büntetésben részesíti; 

3. felkéri Elnökét, hogy a fegyelmi 
büntetéssel összefüggésben a szükséges 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

4. Ezen határozat ellen a Kjt. 51. § (3) 
bekezdése alapján a kézbesítéstől számított 
15 napon belül a Pest Megyei Munkaügyi 
Bírósághoz lehet fordulni. 

I n d o k o l á s 

Hegedűsné Homoki Mária gazdasági 
vezető 2010. szeptember 8. napján írt 
levelében arról tájékoztatta dr. Szép Tibor 
Főjegyző Urat, hogy Csuti Emese, a 
ceglédi Ungváry László Kereskedelmi és 

Vendég látóipari Szakközépiskola és 
Szakiskola igazgatójának utasítására 
ellenjegyzéssel látta el Schmidt János 
közalkalmazotti jogviszonyban, 
szakoktatói munkakörbe való kinevezését. 

A meghallgatás, valamint az eljárás 
dokumentumainak vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy részben helytállóak 
azok a szabálytalanságok, amelyeket 
Hegedűsné Homoki Mária gazdasági 
vezető bejelentett; 

• az intézményvezető az üres 
álláshely betöltésére nem kérte meg 
a fenntartó engedélyét, 

• Schmidt János nem rendelkezik a 
munkakör betöltéséhez szükséges 
szakmai végzettséggel, 
(szakmunkás-bizonyítvánnyal 
rendelkezik). 

Az üres álláshelyek - Pest Megye 
Önkormányzata 2006. december 12. 
napján kelt, 4007/2006. iktatószámú számú 
Elnöki - Főjegyzői körlevélben foglaltak 
szerint - csak a megyei közgyűlés 
elnökének írásbeli engedélyével tölthetők 
be. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. XXXIII . törvény (továbbiakban: 
Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése szerint 
közalkalmazotti jogviszony pályázat 
alapján létesíthető. 

A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak szerint a pályázati 
kiírás nélkül is betölthető a munkakör, 
amennyiben a munkakör haladéktalan 
betöltése a folyamatos ellátás biztonságos 
megszervezéséhez elengedhetetlenül 
szükséges, és a folyamatos működéshez 
szükséges személyi feltételek más 
munkaszervezési eszközökkel nem 
biztosíthatók. Határozott kinevezés esetén 
a Kjt. 20/A. § (2) bekezdésének d) pontja 
alapján mellőzhető a pályázati kiírás. 
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A közoktatásról szóló 1993. évi L X X I X . 
törvény 127. § (2) bekezdése alapján 
szakközépiskolában és szakiskolában 
gyakorlati képzésre - az elméletigényes 
szakmai képzés kivételével - középiskolai 
végzettséggel és szakirányú szakmai 
képesítéssel, valamint ötéves szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakember 
foglalkoztatható, ha a feladatot felsőfokú 
szakképesítéssel rendelkező pedagógussal 
nem tudják ellátni. 

A z államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 74. 
§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint, 
ha a kötelezettséget vállaló szerv vezetője 
az írásbeli tájékoztatás ellenére írásban 
utasítást ad az ellenjegyzésre, az 
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget 
tenni és e tényről költségvetési szerv 
esetén az irányító szerv vezetőjét, egyéb 
kötelezettséget vállaló szerv esetén a 
pénzellátást végző szerv vezetőjét 
haladéktalanul írásban értesíteni. 

Az Ámr. 74. § (6) bekezdése alapján az 
irányító, illetve a pénzellátást végző szerv 
a tájékoztatás kézhezvételétől számított 
nyolc munkanapon belül - helyi 
önkormányzati, illetve helyi vagy országos 
kisebbségi önkormányzati költségvetési 
szerv esetén, a testület soron következő 
ülésén - köteles megvizsgálni a 
bejelentést, és kezdeményezni az esetleges 
felelősségre vonást. 

Csuti Emese a meghallgatása során a 
vizsgálatnak a szabálytalanságokra 
vonatkozó megállapításait elismerte. Az 
intézményvezető azzal indokolta a 
szabálytalan munkaerő-felvételt, hogy a 
gyakorlati, illetve szakmunkásképzés 
területén fellépő jelentős jogszabályi 
változások elbizonytalanították, és főleg a 
takarékossági szempontokra koncentrálva 
próbált megoldást találni. 

A Kjt. 39. § (2) bekezdése rendelkezik 
arról, hogy a közalkalmazott a munkaköri 
feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra 
vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai 
szabályoknak és szokásoknak, valamint a 
munkáltató utasításainak megfelelően, a 
közérdek figyelembe vételével látja el. 
Jelen esetben a közérdek alatt az irányadó 
jogszabályoknak mindenben megfelelő 
intézményi működetés és működés 
értendő. 

A munka törvénykönyvéről szóló, 1992. 
évi XXII. törvény 103. § (1) bekezdés b) és 
c) pontja kimondja, hogy a munkavállaló 
köteles munkáját az elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, a 
munkájára vonatkozó szabályok, előírások, 
utasítások, szabályok és szokások 
betartásával végezni, és általában olyan 
magatartást tanúsítani, amely helytelen 
megítélést nem idéz elő. 

A fegyelmi büntetés kiszabásánál 
egyrészt mérlegelés tárgyát képezte, hogy 
Csuti Emese szándékosan szegte meg a 
jogszabályokat. Ugyanakkor Csuti Emese 
2007. augusztus 1. napjától az intézmény 
igazgatója, az intézményben történt 
szabálytalanságok megállapítására első 
alkalommal került sor. 

Valamennyi fentebb hivatkozott 
körülményt mérlegelve, Csuti Emese 
igazgató asszony fegyelmi büntetéseként 
megrovás kiszabását javaslom. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK 

Pest Megye Közgyűlésének 31/2010. 
(Xí. 12.) Pm. számú rendelete 

a Közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési szabályzatáról szóló 14/2001. 

(VI. 15.) Pm. számú rendelet 
módosításáról 

1. § A rendelet 21. § (2) bekezdésének 
..regionális államigazgatási hivatal'" 
szövegrésze helyébe a „megyei 
közigazgatási hivatal" szövegrész kerül. 

2. § A rendelet 59. §-a kiegészül a 
következő, h) ponttal: „a megbízólevelének 
átvételétől, majd ezt követően minden év 
január l-jétől számított 30 napon belül 
vagyonnyilatkozatot tenni. A 
vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos 
eljárási szabályokat az 5. sz. melléklet 
tartalmazza". 

3. § A rendelet 67. § (4) bekezdése 
helyébe az alábbiak szerint módosul: „Az 
elnök átruházott feladatait és hatáskörét a 
2. sz. melléklet tártai mázza". 

4. § A rendelet 91. § (1) bekezdésének 
„Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság" szövegrésze helyébe a 
„Gazdasági és Pénzügyi Bizottság" 
szövegrész kerül. 

5. § A rendelet 95. §-ában található, a 
rendelet mellékleteit tartalmazó felsorolás 
kiegészül az „5. sz. melléklet A képviselői 
vagyonnyilatkozat tételi eljárással 
kapcsolatos szabályok" szövegrésszel. Az 
új, 5. sz. mellékletet jelen rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza. 

6. § A rendelet 96. §-ában található, a 
rendelet függelékeit tartalmazó felsorolás a 
következők szerint módosul: 

„1. sz. függelék: A megyei 
közgyűlés tagjainak névsora 

2. sz. függelék: A közgyűlés 
képviselőcsoportjai 
3. sz. függelék: A bizottságok és 
tanácsnokok személyi összetétele 
4. sz. függelék: Pest Megye 
Önkormányzatának intézményei és 
társaságai 
5. sz. függelék: A szavazatszámláló 
és hangosító rendszer rövid 
működési leírása 
6. sz. függelék: A közgyűlés 
alelnökeinek feladatai" 

A rendelet kiegészül egy új 6. számú 
függelékkel, amelyet jelen rendelet 1. 
számú függeléke tartalmaz. 

7. § A rendelet 1. számú mellékletének 
az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
feladatai között az ifjúsági és sport 
területre vonatkozó rész helyébe e rendelet 
2. számú mellékletében foglaltak kerülnek. 

8. § A rendelet átruházott hatáskörök 
című, 2. számú mellékletének a közgyűlés 
elnökére átruházott közgyűlési hatáskörök 
rész helyébe e rendelet 3. számú melléklete 
lép. 

9. § A rendelet 3. számú melléklete 
helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 

10. § A rendelet 4. számú melléklete 
helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 

11. § A rendelet 2. számú függeléke 
helyébe e rendelet 2. számú függeléke lép. 

12. § A rendelet 3. számú függeléke 
kiegészül e rendelet 3. számú függelékével 
a bizottságok nem képviselő tagjainak 
személyi összetételével. 

13. § A rendelet 4. számú függeléke 
helyébe e rendelet 4. számú függeléke lép. 

14. § Hatályát veszti a rendelet 83. § (3) 
bekezdése, a rendelet 6., 7., 8., 9., számú 
függeléke. 
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Jelen rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba. Kihirdetéséről a főjegyző 
gondoskodik. 

dr. Szép Tibor dr. Szűcs Lajos 
főjegyző elnök 

III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 

374/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. elfogadja a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága (2000 Szentendre, Fő tér 6.) 
hatályos - megelőző, utolsó ízben történt 
módosításával egységes szerkezetben a 
32/2010. (01. 29.) K G Y H számú határozat 
2. mellékleteként kiadott - alapító 
okiratának 1. melléklet szerinti 
módosítását, egyidejűleg kiadja a Pest 
Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító 
okiratát az 1. melléklet szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetben (2. 
melléklet); 

2. felkéri Pest Megye 
Önkormányzatának Főjegyzőjét, hogy a 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 
alapító okiratának 1. pont szerinti 
módosításával összefüggő - a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. 
törvényben a költségvetési szervek 
nyilvántartására vonatkozóan az alapító 
szerv részére megállapított — szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: határozathozatalt követő 8 
napon belül 

Felelős: dr. Szép Tibor főjegyző 

375/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. hozzájárulását adja a folyószámla
hitelkeret 600.000.000.-Ft összeggel 
történő megemeléséhez, - a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött 
- szerződés hatályba lépésétől 2014. április 
30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan; 

2. felhatalmazza Elnökét a szükséges 
közbeszerzési elj arás lefolytatására, 
egyben az eredményesen lefolytatott 
eljárást követően a szerződés megkötésére 
a nyertes ajánlattevővel. 

rlatáridő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

376/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. jóváhagyja a „Szigetszentmiklósi 
Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg-
szakellátó Központ kialakítása" (KMOP-
4.3.2-2008-0006) című projekt 
megvalósításához szükséges beruházási 
költségeket bruttó 1.206.100.000- Ft 
Összeggel a mellékelt beruházási cél 
indoklás, beruházási célokmány, valamint 
géplista alapján (l.,2. és 3. számú 
melléklet) az alábbiak szerint azzal, hogy a 
szállítói finanszírozás keretében 
elszámolható költségek kifizetése során 
csak a támogatási szerződésben 
meghatározott támogatáson felüli költség 
kerül ténylegesen kifizetésre a szállítók 
részére (szállítói finanszírozás), a 
támogatás összegét a Közreműködő 
Szervezet utalja a szállítók részére: 

http://600.000.000.-Ft
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2008. évre vonatkozó kiadások: 
22.140.000,-Ft; 

2009. évre vonatkozó kiadások: 
7.440.000,-Ft; 

2010. évre vonatkozó kiadások: 
794.200.000,- Ft; 

2011. évre vonatkozó kiadások: 
382.320.000,- Ft; 

2010. évre vonatkozó teljesült bevételek 
225.652.226,-Ft, amelyből 

26.636.968,- Ft közvetlenül Pest 
Megye Önkormányzata részére, 

199.015.258,- Ft, amely 
közvetlenül a szállítók részére 
került kifizetésre (szállítói 
finanszírozás), 

2010. évre várható további bevételek: 
191.236.719,- Ft, amely közvetlenül a 
szállítók részére kerül kifizetésre (szállítói 
finanszírozás); 

2011. évre vonatkozó várható bevételek: 
381.518.155,- Ft, amely közvetlenül a 
szállítók részére kerül kifizetésre (szállítói 
finanszírozás). 

2. a beruházás költségei fedezetének 
Pest Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (11.05.) Pm. 
számú rendelet felhalmozási tartalékát 
jelöli meg, továbbá vállalja, hogy a 2011. 
évre vonatkozó költségeket a 2011. évi 
költségvetésében megtervezi; 

3. felhatalmazza Elnökét a szükséges 
közbeszerzési eljárások lefolytatására, 
egyben az eredményesen lefolytatott 
eljárást követően a szerződés megkötésére 
a nyertes ajánlattevővel, 

4. felhatalmazza Elnökét, hogy a 3. 
számú mellékletben foglalt géplista 
módosítását korszerűbb eszközök 

beszerzése, továbbá a beszerzendő 
eszközök közvetlen célját nem érintő, a 
projekt megvalósításához szükséges 
változtatások átvezetése érdekében - az 
eszközök alapfunkciójának, valamint a 
beruházási összeg változatlanul hagyása 
mellett - saját hatáskörében jóváhagyja; 

5. felhatalmazza Elnökét, hogy a 
Közreműködő Szervezet által előírt, 
továbbá a projekt megvalósításával 
kapcsolatos nyilatkozatokat, 
intézkedéseket megtegye, feltéve hogy az 
jogszabály nem utalja a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe; 

6. a 316/2009. (06. 26.) K G Y H 
számú, valamint az 575/2009. (12. 11.) 
K G Y H számú határozatát - jelen 
közgyűlési határozat hatályba lépésével 
egyidejűleg - hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

377/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

- amennyiben az egyedi támogatási 
kérelem elbírálásáról Pest Megye 
Önkormányzata pozitív, írásbeli 
visszajelzést kap -

1. hozzájárulását adja a Pest Megyei 
Területrendezési Terv módosításához, 
felülvizsgálatához bruttó 16.250.000,- Ft 
értékben; 

2. vállalja, hogy a tervezés költségeit 
Pest Megye Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésében megtervezi; 

3. felhatalmazza Elnökét a szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
egyben az eredményesen lefolytatott 
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eljárást követően a szerződés megkötésére 
a nyertes ajánlattevővel. 

Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

378/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. hozzájárul a Csillaghegyi 
Evangélikus Egyházközség fenntartásában 
lévő nevelőszülői hálózattal kötendő 
ellátási szerződés aláírásához; 

2. felhatalmazza Elnökét az ellátási 
szerződés aláírására. 

Határidő: a döntést követő munkanapon 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

379/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. a 98/2010. (03. 26.) sz. K G Y H 
módosításával a Naszály-Galga Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 250 millió 
forintos rulírozó hitelkeret szerződésének 
2010. december 29-ig történő 
meghosszabbítását, 

2. Pest Megye Önkormányzata 
nevében a fenti hitelszerződést biztosító 
készfizető kezesi meghosszabbított 
szerződés aláírását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

380/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. hozzájárul a 274/2005. (08. 26.) sz. 
K G Y H határozat alapján megkötött 
megállapodás megszüntetéséhez és a 
mellékelt megállapodás megkötéséhez, 

2. felkéri a Közgyűlés Elnökét a 
megállapodás aláírására. 

Határidő: döntés követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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381/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 

1. a 249/2010. (05.28.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az 1. pont a.) bekezdése az alábbi bekezdésre módosul: 

Vis maior esemény megnevezése: önkormányzati épület 
Vis maior esemény helye: TOPhÁZ Speciális Otthon - 2132 Göd, 

Munkácsy M . u. 2. (6494/3 hrsz.) 
Helyreállítás költségigénye (bruttó): 2 062 590 Ft 
Helyreállítás várható pénzügyi forrásösszetétele: 
Saját forrás: 15% 309 388 Ft 
Biztosító kártérítése: 1 222 360 Ft 
Egyéb forrás: -°/o - Ft 
Előzetesen becsült vis maior igény: 85% 530 842 Ft 

Az 1. pont b.) bekezdése az alábbi bekezdésre módosul: 

Vis maior esemény megnevezése: önkormányzati épület 
Vis maior esemény helye: Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon, 

Gyermekotthon - 2600 Vác, Naszály út 29. 
(998/1 hrsz.) 

Helyreállítás költségigénye (bruttó): 7 068 100 Ft 
Helyreállítás várható pénzügyi forrásösszetétele: 
Saját forrás: 15% 1 060 215 Ft 
Biztosító kártérítése: 979 883 Ft 
Egyéb forrás: - % - Ft 
Előzetesen becsült vis maior igény: 85%) 5 028 002 Ft 

Az 1. pont c.) bekezdése az alábbi bekezdésre módosul: 

Vis maior esemény megnevezése: önkormányzati épület 
Vis maior esemény helye: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, 
Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat -
2000 Szentendre, Kovács L. u. 3. (2594 hrsz.) 

Helyreállítás költségigénye (bruttó): 1 615 436 Ft 
Helyreállítás várható pénzügyi forrásösszetétele: 
Saját forrás: 15% 242 315 Ft 
Biztosító kártérítése: 711 750 Ft 
Egyéb forrás: - % - Ft 
Előzetesen becsült vis maior igény: 85% 661 371 Ft 

Az 1. pont d.) bekezdése törlésre kerül. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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382/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 

1. a 280/2010. (06. 25.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Az 1. pont az alábbi bekezdésre módosul: 

Vis maior esemény megnevezése: előre nem látható természeti veszély miatt 
szükségessé váló védekezés, önkormányzati 
épület 

Vis maior esemény helye: Viktor Speciális Otthon - 2133 Sződliget, 
külterület (070/1 hrsz.) 

Helyreállítás és védekezés költségigénye: 8 207 336 Ft [ebből 5 345 464 Ft a 
helyreállításra fordítandó, míg 2 861 872 Ft a 
védekezésre fordított költség 

Helyreállítás és védekezés pénzügyi forrásösszetétele: 
Saját forrás: 7, 683% 630 543 Ft 
Biztosító kártérítése: 1 000 000 Ft 
Egyéb forrás: - % - Ft 
Előzetesen becsült vis maior igény: 92,317% 7 576 793 Ft 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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383/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. a 348/2010. (09. 24.) K G Y H számú 
határozata alapján - az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 11/2003. (VI. 20.) Pm. 
számú rendelet IV. sz. mellékletének 1.7.4. 
pontja szerint a Budapest, belterület 11077 
hrsz-ú, 14.495 m 2 alapterületű, kivett 
gondozóintézet megjelölésű, természetben 
Budapest II. kerület, Tárogató út 84-90. 
(Budapest II. kerület, Széher út 63.; 
Budapest II. kerület, Szerb Antal u. 20.) 
szám alatti ingatlan nyilvános pályázati 
felhívással induló kétfordulós értékesítése 
tárgyában - kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja; 

2. hozzájárul az 1. pontban körülírt 
ingatlan nyilvános pályázati felhívással 
induló kétfordulós értékesítési pályázattal 
történő értékesítéséhez az alábbi 
feltételekkel: 

a pályázat 
feltétele 
dokumentáció 
tájékoztató 
megvásárlása, 

benyújtásának 
pályázati 
(részletes 

anyag) 
amelynek 

összege 220.000 Ft + A F A ; 

a vételár fizetésének módja és 
határideje: egy összegben, a 
szerződéskötést követő 3 0 
napon belül; 
pályázati biztosíték: 
33 000 000 Ft; 

érvényes ajánlat esetén a 
nyertes ajánlattevőnek a 
biztosíték összegét a 
pályázatok értékelése 
tárgyában meghozott 
közgyűlési döntés 
kézhezvételét követő 3 banki 
napon belül ki kell egészíteni a 
vételár 7 %-ával, amely összeg 
(bánatpénz) - a nyertes pályázó 
által kifizetett pályázati 

biztosítékkal együtt - az 
adásvételi szerződés 
megkötésekor az azt biztosító 
mellékkötelezettséggé, 
foglalóvá alakul át; 

3. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
befolyt vételárösszeg és egyéb bevétel Pest 
Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének működési céltartalékába 
kerüljön elszámolásra; 

4. felkéri Elnökét a pályázati felhívás 
közzétételére, valamint arra, hogy a 
beérkezett pályázatokról, azok értékelése 
és rangsorolása érdekében nyújtson be 
külön előterjesztést. 

Határidő: a döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

384/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

Pest Megye Önkormányzatának 2011. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét a 
melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

Határidő: a jóváhagyott 2011. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési 
terv szerint 

Felelős: dr. Szép Tibor főjegyző 

385/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. az 1. sz. mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja a Középtávú Ifjúságsegítő 
Koncepcióból adódó 2011. évi cselekvési 
tervet, 



2010. évi 11. szám PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 1731 

2. a cselekvési terv megvalósításának 
pénzügyi feltételrendszerét a 2011. évi 
költségvetésében foglaltaknak meg
felelően, lehetőség szerint biztosítja. 

Határidő: melléklet szerint 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

386/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. egyetért a Köztisztasági 
Egyesülésben való tagság 2011. január 1-
jei hatállyal való megszüntetésével; 

2. felhatalmazza Elnökét, hogy a 
tagság lemondásával kapcsolatban a 
Közgyűlés nevében teljes jogkörrel 
eljárjon. 

Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

387/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

1. a 120/2010 (03. 26.) K G Y H számú 
határozatának g) pontját az alábbiak 
szerint módosítja: A pest megyei ifjú 
generáció egészsége, a pollenallergia 
megbetegedés megelőzése érdekében 
eddig végzett tudatformáló tevékenységét, 
az egészséges életmóddal, az allergia 
megelőzésével kapcsolatos ismeretek 
széles körű elterjesztését a „Zöld Föld" 
elnevezésű környezet-és egészségvédelmi 
vetélkedő 2011. évi megrendezésével 
kívánja folytatni; 

2. a „Zöld Föld" elnevezésű 
vetélkedő megrendezését a Pest Megyei 
Parlagfű Program keretén belül a 2011. évi 
költségvetésében - lehetőség szerint -
külön soron szerepelteti. 

Határidő: a következő évi költségvetés 
elfogadása 

Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 

388/2010. (10. 29.) sz. K G Y H 

Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése 

felhatalmazza Elnökét, hogy pályázatot 
nyújtson be a Magyar Köztársaság 2010. 
évi költségvetéséről szóló 2009. évi 
C X X X . törvény 6. sz. mellékletének 3. 
pontjában meghatározott feltételek szerint 
a működéssel összefüggő kiadások 
részbeni fedezetére 4 milliárd Ft, azaz 
négymilliárd forint összegben. 

Határidő: döntést követő 1. munkanap 
Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök 
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IV. EGYEBEK 

MELLÉKLETEK 

371/2010. (10. 29.) számú KGYH melléklete 
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31/2010. (XI. 12.). Pm. számú rendelet 1. számú melléklete 

14/2001. (VI. 15.) Pm. számú rendelet 5. számú melléklete 

A KÉPVISELŐI VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI ELJÁRÁSSAL 
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi X C V I . törvény (a továbbiakban: Ökjtv.) 10/A. § (3)~(5) 
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárással kapcsolatos szabályokat az alábbiakban állapítja meg. 

I. Általános szabályok 

1.1. Az Ökjtv. 10/A. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az önkormányzati képviselő 
megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január l-jétől számított 30 napon 
belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni 
köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 
vagyonnyilatkozatát is. 

1.2. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 
önkormányzati képviselő az Ökjtv. 10/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a képviselői 
jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi L X V . törvény 20. íj
ában meghatározott juttatásokban nem részesülhet. 

1.3. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a vagyonnyilatkozat tételi eljárással 
kapcsolatban felmerülő feladatok ellátására a Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Önkormányzati Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) jelölte ki. 

II. A vagyonnyilatkozat benyújtása 

11.1. Mind a saját, mind a hozzátartozóra vonatkozó vagyonnyilatkozatot egy példányban, 
tollal vagy számítógéppel, olvashatóan kell kitölteni. Amennyiben elírás történik, azt 
kijavítani nem lehet, az elrontott vagyonnyilatkozat lapja helyett új lapot kell kitölteni. A 
kitöltetlen sorokat ki kell húzni. A vagyonnyilatkozatot minden oldalon alá kell írni, ezzel 
igazolva a kitöltés hitelességét. 

11.2. A képviselő a saját vagyonnyilatkozatát nyitott, a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat 
külön-külön zárt borítékban, személyesen adja át a Bizottság elnöke által kijelölt személynek. 
A képviselő a borítékokra rávezeti a nevét, a hozzátartozó esetében a képviselő neve után a 
képviselő házas vagy élettárs, gyermekek esetén a képviselő neve után egy gyermek, két 
gyermek, három gyermek stb. megjelölést. 

11.3. Az átvevő az átvételkor a borítékokra ráírja a vagyonnyilatkozatokról vezetett 
nyilvántartás abc szerinti sorszámát, egyidejűleg igazolást állít ki a vagyonnyilatkozat 
benyújtásáról. 

11.4. A boríték lezártnak tekinthető, amennyiben azt leragasztották és a ragasztásnál a 
képviselő ellátta kézjegyével. 

11.5. A képviselői vagyonnyilatkozatot az önkormányzati képviselőnek az új 
vagyonnyilatkozat benyújtásával egyidejűleg vissza kell adni. Az utolsóként leadott 
vagyonnyilatkozatot a képviselői tisztség megszűnése után 20 napon belül vissza kell adni. 

11.6. Ha a vagyonnyilatkozat-tételére kötelezett képviselő írásban bejelenti a Bizottságnak, 
hogy a közös háztartásban élő házas-, illetve élettárs és gyermek esetében a közös 
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háztartásban élés megszűnt, a Bizottság elnöke köteles haladéktalanul intézkedni az általa 
kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozatok visszaadásáról. 

II. 7. A vagyonnyilatkozat visszaadását a képviselő aláírásával igazolja a Bizottság elnöke 
által vezetett nyilvántartáson. Amennyiben a képviselő az átvétel esedékességétől számított 5 
munkanapon belül személyesen nem tudja átvenni a vagyonnyilatkozatot, az tértivevényes 
küldeményként a lakcímére postázható. A visszaérkezett tértivevényt csatolni kell a 
nyilvántartáshoz. 

III. Adatvédelmi rendelkezések, nyilvánosság 

III. 1. A képviselő vagyonnyilatkozata — az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 
kivételével - nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak 
a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából, eljárás lefolytatásakor. 

III. 2. A vagyonnyilatkozatok és nyilvántartások tárolásával kapcsolatban az alábbi 
adatvédelmi szabályokat kell betartani: 

Pest Megye Önkormányzatának Főjegyzője a Bizottság elnöke rendelkezésére bocsátja 
az átvett nyomtatványok tárolására szolgáló páncélszekrényt. 
A szekrény kulcsát szükség szerint a Főjegyző bocsátja a Bizottság elnöke részére. 

IV. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és kezelése 

IV. l . A Bizottság elnöke felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat és azokhoz kapcsolódó 
egyéb iratokat az III. 1.-III.2. pontokban foglalt adatvédelmi szabályoknak megfelelően, az 
egyéb iratoktól fizikailag elkülönítetten, Pest Megye Önkormányzata Hivatalának 
páncélszekrényében tárolják. 

IV.2. A vagyonnyilatkozatokról a Bizottság elnöke köteles nyilvántartást vezetni, amelynek 
tartalmi elemei: sorszám, a nyilatkozat tételére kötelezett neve, hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok, a képviselői megbízatás (közös háztartásban 
élés) megszűnése esetén a hozzátartozói vagyonnyilatkozat visszaadásának időpontja, a 
képviselő aláírása. 

IV. 3. A hozzátartozók vagyonnyilatkozatát és az annak ellenőrzéséhez szolgáltatott azonosító 
adatokat tartalmazó dokumentumot, valamint a képviselő vagyonnyilatkozatának 
ellenőrzéséhez szolgáltatott azonosító adatokat - a velük kapcsolatos, tényleges, az 
ellenőrzéshez kapcsolódó eljárási cselekmények időtartamát kivéve - zárt borítékban kell 
tárolni. 

V. A vagyonnyilatkozatok ellenőrzése 
és a vagyonnyilatkozat tételi eljárással kapcsolatos szabáiyok 

V. l . A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 
valóságtartalmának ellenőrzése. Az Ökjtv. 10/A. § (4) bekezdése alapján a képviselői 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál bárki kezdeményezheti. 

V.2. Az eljárást írásban kell kezdeményezni, a kezdeményező nevének és értesítési címének, 
valamint a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékok megjelölésével. Ha a kezdeményező a 
nevét és az értesítési címét nem adja meg, a bizottság csak a bejelentés alapjául szolgáló 
bizonyítékok hitelt érdemlősége esetén indítja meg az eljárást. 

V.3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét 
tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Amennyiben az eljárásra irányuló 
kezdeményezés nem határozza meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és 
tartalmát, a Bizottság elnöke a kezdeményezőt hiánypótlásra hívja fel. Ha a kezdeményező a 
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hiánypótlásnak a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül nem tesz eleget, a Bizottság 
eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. Azonos módon jár el a Bizottság, ha 
megállapítja a kezdeményezésről, hogy az nyilvánvalóan alaptalan. 

V.4. Ugyanazon képviselő esetében a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás 
megismétlésének csak abban az esetben van helye, amennyiben az eljárásra irányuló 
kezdeményezés új tényállítást, (konkrét adatot) tartalmaz. Új tényállítás nélkül a 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos megismételt eljárására irányuló kezdeményezést a Bizottság 
eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. 

V.5. Eljárás megindítása esetén a Bizottság elnöke erről a bejelentést követő öt munkanapon 
belül - a bejelentés megküldésével - tájékoztatja a képviselőt, és egyidejűleg felhívja a 
bejelentéssel érintett adatok hitelt érdemlő okirati bizonyítására. A tájékoztatás kézhezvételét 
követően a képviselő öt munkanapon belül köteles a vagyonnyilatkozatában feltüntetett 
vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat a Bizottság 
elnökének benyújtani. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat 
az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 

V.6. Azonosító adatok körébe tartoznak 

a) ingatlanokra vonatkozóan: az ingatlan pontos címe, - település, kerület, út, utca, 
házszám, az ingatlan bejegyzéséről rendelkező határozat száma, 

b) hozzátartozókra vonatkozóan: születési idő, hely, anyja neve, állandó lakásának címe, 
c) a gépjármüvekre vonatkozóan: a személygépkocsi, tehergépjármű rendszáma, 

alvázszáma, 
d) a védett műalkotásra, gyűjteményre vonatkozóan: a műalkotás alkotójának neve, az 

alkotás címe, a gyűjtemény megnevezése, 
e) az értékpapírban elhelyezett megtakarításra vagy egyéb befektetésre (részvény, 

kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.) vonatkozóan azok sorszáma, 
f) takarékbetétben elhelyezett megtakarításra vonatkozóan: hitelintézet neve, betétkönyv 

száma és az abban elhelyezett összeg, 
g) hitelintézeti számlakövetelésre vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelésre 

vonatkozóan: a pénzkövetelés jogcíme, a kötelezett neve, lakcíme, a követelés 
Összege, a szerződés (követelés) kelte, lejárati ideje, 

h) hitelintézettel szembeni tartozásra vonatkozóan; a tartozás megnevezése, összege, 
kelte, lejárati ideje, 

i) a magánszeméllyel szembeni tartozásra - ha a magánszemély ehhez hozzájárul -
vonatkozóan: a hitelező neve, lakcíme, a tartozás összege, kelte, lejárati ideje, 

j) a gazdasági társaságban fennálló tisztségére vagy érdekeltségére vonatkozóan: 
cégbejegyzés száma, a gazdasági társaság székhelye, nyereségből való részesedés. 

V.7. A bizottság az eljárást zárt ülésen folytatja le, amelyről szó szerinti jegyzőkönyv készül. 
A bizottság bizonyításra vonatkozó eljárási cselekményei a hitelt érdemlő okiratok 
beszerzéseire irányulhatnak. A bizottság legkésőbb a bejelentéstől számított második rendes 
ülésén lezárja az eljárást és annak eredményéről a soron következő ülésén - az ügy 
eldöntéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával - tájékoztatja a közgyűlést. A 
közgyűlés az eljárás lezárásáról indokolással ellátott határozattal dönt. 

V.8. A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. 
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VI. A betekintési jog gyakorlásának szabályai 

VI . l . A képviselői vagyonnyilatkozatba a Bizottság elnökének jelenlétében - az ellenőrzési 
eljáráshoz szolgáltatott azonosító adatok kivételével - bárki betekinthet. 

VI.2. A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozatába, valamint az azonosító adatokba 
kizárólag a Bizottság tagjai jogosultak betekinteti, ellenőrzés céljából. 

VI.3. A betekintési jog gyakorlását a Bizottság elnöke biztosítja, a betekintésről nyilvántartást 
vezet, amely tartalmazza a betekintés dátumát, a betekintő nevét, lakcímét, a megtekintett 
vagyonnyilatkozatot, a betekintő aláírását. 
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31/2010. (XI. 12.) Pm. számú rendelet 2. számú melléklete 

14/2001. (VI.l5.) Pm. számú rendelet 1. számú melléklete 

A BIZOTTSÁGOK ÉS TANÁCSNOKOK FELADATAI 

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság feladatai 

Feladatai az ifjúsági területen: 
figyelemmel kíséri a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány működését, 
javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Ifjúsági és Sport Keret felosztására, 
figyelemmel kíséri a Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységét, 
figyelemmel kíséri a megyei kábítószer-prevenciós munkát, 
figyelemmel kíséri a Nemzeti Ifjúsági Sfratégia megyei megvalósulását, 
figyelemmel kíséri a Pest Megyei Középtávú Ifjúságsegítő Koncepció megvalósulását, 
dönt a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat felosztásáról. 

Feladatai a sport területen: 
figyelemmel kíséri a sporttörvényből adódó testnevelési és sportszervezési feladatokat, 
javaslatot tesz valamennyi megyei sportkitüntetés odaítélésére, 
véleményezi a sporttörvényből eredő képzési együttműködési megállapodások teljesítését, 
javaslatot tesz a közgyűlésnek a kiemelt megyei sportesemények támogatására. 
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31/2010. (XI.Í2.) Pm. számú rendelet 3. számú melléklete 

14/2001. (VI. 15.) Pm. számú rendelet 2. számú melléklete 

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 

A közgyűlés elnökére átruházott közgyűlési hatáskörök 

Egészségügyi területen 

Jóváhagyja a fenntartásában működő egészségügyi intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát, házirendjét. 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv. 155. § (1) bek. d) 

Képviseli a fenntartót a Regionális Egészségügyi Tanácsban. 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv. 149/B. § (1) bek. a) 

Szociális területen 

Jóváhagyja a szociális intézmény szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, szakmai 
programját. 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bek. c) 

Hatáskörébe utalt esetekben: 
megállapítja és felülvizsgálja a személyi térítési díjakat, 

- megállapítja az ingyenes ellátásra való jogosultságot, 
- intézkedik a térítési díj hátralék behajtása érdekében, illetve a behajthatatlan követelés 

törléséről. 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. 114. § (3) bek, 117. § (3) bek. 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993. (II. 17.) Korm, sz. rend. 31.§ (3) bek. 

Elbírálja az önkormányzat ellátási területén kívülről érkező igényeket, dönt a befogadó 
nyilatkozat kiadásáról. 

a Pest Megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó szociális szolgáltatásokról szóló 
23/2004. (IX.29) Pm. sz. rendelet 3. § (2) bek. 

Ellátja az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények működési 
engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. 7. §, (l)-(2) bek. 

Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének 
véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bek. h) 

Gyermek- és ifjúságvédelmi területen 

Jóváhagyja a gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, 
szakmai programját. 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. éviXXXI. tv. 104.§ (1) bek. c) 
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A megyén kívülről érkező elhelyezési igények kielégítése céljából előzetes írásbeli 
hozzájárulást (befogadó nyilatkozatot) ad ki. 

a Pest Megye Önkormányzatának fenntartásában működő, 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, 

igénybevételének módjáról, és a térítési díjról szóló 5/2006. (II 17.) Pm. sz. rendelet 2. § 

Intézkedik a térítési díj hátralék behajtása érdekében, illetve a behajthatatlan követelés 
törléséről. 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997, évi XXXI. tv. 146.§ 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz félhasználható bizonyítékokról 

133/1997. (VII.29.) Korm. sz. rend. 15.§ (3) bek. 

Ellátja az önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi intézmények működési 
engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat. 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. 100. § (l)-(2) bek 

Kikéri a megyei gyámhivatal véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés 
meghozatala előtt, így különösen az intézmény megszüntetése, feladatkörének 
megváltoztatása esetén. 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104.§ (1) i) 

Kivizsgálja a Gyvt. 36. § (2) bekezdése alapján hozzá érkező panaszokat és szükség esetén 
intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedéséről tájékoztatja 
a működést engedélyező szervet. 
a gyermelzek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104.§ (1) bek. j) 

Oktatási területen 

Intézkedést tesz a jogszabálysértő döntés orvoslására. 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX, tv. 104. § (2) bek. 

A szakmai ellenőrzés eredményeképpen - ha az intézkedésre nem a fenntartó jogosult -
felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. ív. 107. § (6) bek 

Kezdeményezi együttműködési megállapodás megkötését az állandó helyettesítési rendszer 
működtetésére. 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. végrehajtásáról szóló 
20/1997. (11.13.) Korm. r. 8. § (3) bek. 

Helyi önkormányzat kérésére kiadja a fejlesztési tervre épített szakvéleményt. 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (5)-(6) bek 

Területfejlesztés, környezetvédelem területén 

Részt vesz a Központi Statisztikai Hivatal Megyei Igazgatóságával és más területi adatgyűjtő 
szervekkel együttműködve a területi információs rendszer alakításában és működtetésében, 
információkat biztosít a területi tervek készítéséhez. 

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 11. § (l)bekf) 
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Gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való 
összhangjáról. 

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXL tv. 11. § (1) bek. h) 

Gazdálkodás területén 

Dönt az általános és céltartalékok felhasználásáról (az éves költségvetésben meghatározott 
keretek között). 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. tv. 138, § (1) bek c) 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 73. § (3) bek 

Dönt a célhoz nem kötött források betétként történő elhelyezéséről az állami hozzájárulás 
kivételével 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 88. § (1) bek. c) 

Dönt Pest Megye Önkormányzata Hivatala - az Önkormányzat Közgyűlése által - részére 
jóváhagyott éves költségvetési előirányzat összege erejéig a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosításról. A soron következő közgyűlésen köteles beszámolni intézkedéséről, az 
átcsoportosítással érintett előirányzatok jogcímenkénti összegéről. 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (l)-(2) bek. 

Kijelöli az Intézményt önálló beruházónak a nettó 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó 
építési beruházások, illetve a nettó 8 millió Ft értékhatárt meg nem haladó árubeszerzés, 
szolgáltatás beszerzés, felújítás esetében. 

Pest Megye Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzatának beruházásairól szóló 
27/2008. (IX. 15.) Pm. számú rendelete 3. § (2) bek. 

Javaslatot tesz a beruházó személyére, amennyiben az intézmény beruházásának tervezett 
értéke meghaladja a nettó 15 millió Ft értékhatárt építési beruházások, illetve a nettó 8 millió 
Ft értékhatárt árubeszerzés, szolgáltatás beszerzés, felújítás esetében. 

Pest Megye Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzatának beruházásairól szóló 
27/2008. (IX.15.) Pm. számú rendelete 3. § (3) bek. 

Jóváhagyja a beruházási célokmányt a nettó 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó építési 
beruházás, illetve a nettó 8 millió Ft-ot meg nem haladó árubeszerzés, szolgáltatás beszerzés, 
felújítás esetén. 

Pest Megye Közgyűlésének Pest Megye Önkormányzatának beruházásairól szóló 
27/2008. (IX. 15.) Pm. számú rendelete 6. § (1) bek a) 

Gyakorolja az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető 
nyilatkozattételi jogot. 

Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI. 20.) Pm. számú rendelet 9. § (4) bek. a) 

Engedélyezi a vagyonkezelő szervek használatában lévő, feleslegessé váló befektetett 
eszközök selejtezését, értékesítését 500.000 - 1.000.000.- Ft közötti maradvány és/vagy nettó 
értékhatárig, figyelembe véve ezek járulékos költségeit is. 

Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI. 20.) Pm. számú rendelet 9. § (4) bek. 

c), (6) bek. d) 
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Előzetesen engedélyezi a törzsvagyon körébe tartozó, a közfeladat ellátása szempontjából 
átmenetileg nélkülözhető ingatlanrész 1 - 5 évig terjedő bérbeadását. 

Pest Megye Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI. 20.) Pm. számú rendelet 9. § (4) bek. d) 

A hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosításra vonatkozó jogügyletek 
megkötése, illetve előzetes engedélyezése. 

Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003 (VI. 20) Pm. számú rendelet 9. § (4) bek, b) 

Engedélyezi, a törzsvagyon egyes részeinek az alapfeladat ellátása érdekében (konyhák, 
tanműhelyek stb.) történő maximum 5 éves hasznosításához benyújtott ajánlatok előzetes 
véleményezése után a hasznosítási szerződések megkötését. 

Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003 (VI. 20) Pm. számú rendelet 9. § (4) bek. e) 

Az önkormányzat részére felajánlott ingó vagyon elfogadása, valamint a vagyonkezelő 
szervek részére felajánlott ingó vagyon elfogadásának engedélyezése 1 millió forint 
értékhatárig. 

Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI20.) Pm, számú rendelet 9. § (4) bek fi 

Hitelfelvétel, valamint kötvénykibocsátás során a futamidő alatt rendelkezik a hitel, illetve a 
kötvény devizanemének szükséges és indokolt megváltoztatásáról azzal, hogy köteles arról a 
közgyűlést a soron következő testületi ülésen tájékoztatni. 

Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003 (VI. 20) Pm, számú rendelet 9. § (4) bek. g) 

A Közgyűlés által - a 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelet a 9. § (1) bekezdés o) pontja 
alapján - meghatározott vagyontárgyak közül az egyes vagyontárgyak zártkörű értékesítésre 
való kijelölése. 

Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelet 9. § (4) bek. h) 

A 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelet 12. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatár alatt 
dönt az értékesítés módjáról, 

Pest Megye Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2003. (VI.20.) Pm. számú rendelet 9. § (4) bek. i) 

A közbeszerzések területén 

A közgyűlés elnöke jogosult közbeszerzési eljárás előkészítésére, majd a közgyűlés 
felhatalmazása alapján gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit. 

aközbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 6. § (1) bek. 
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31/2010. (XI. 12.) Pm. számú rendelet 4. számú melléklete 

14/2001. (VI.l5.) Pm. számú rendelet 3. számú melléklete 

A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KINEVEZÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a bizottságokat, hogy a személyi ügyek 
előkészítésében - a javasolt alapelvek figyelembevételével - működjenek közre. 

A L A P E L V E K 

1. Pályázatot a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezéssel, vezetői megbízással történő 
munkakörök betöltésére 
- a határozott idejű megbízás lejártával, 
- személyi és/vagy lényeges szervezeti változás (pl. gazdasági társulássá, részvénytársasággá 
alakulás, szétválás, más, alapítói jogot érintő változás) esetén kell kiírni. 

2.1. A pályázatot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
a. ) intézmények, egyéb szervek és a főjegyző vonatkozásában az elnök , 
b. ) az aljegyző esetében a főjegyző 
hirdeti meg a megyei önkormányzat nevében, az erről szóló közgyűlési határozat alapján. 

2.2. A megyei fenntartású intézmények vonatkozásában a pályáztatás, az egyes ágazatokon 
belül a végrehajtási jogszabályokon túl, a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi 
XXXIII . törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/A. §-a szerint történik. 

2.3. A pályáztatás a főjegyző és az aljegyző esetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi L X V . tv. (a továbbiakban: Ötv.) 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásról 
szóló 1992. XXIII. törvény (a továbbiakban : Ktv.) 8. § (3) bekezdése alapján történik. 

Az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos eljárás 

3. A megyei fenntartásban lévő intézményvezetői pályázatok tekintetében a pályázati 
kiírásnak tartalmaznia kell 

- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
- a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat, a jogviszony időtartamát, határozott idejű 

jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
- a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi 

követelményeire vonatkozó szabályokat, 
- a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 
- arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, illetve a külön jogszabályban vagy 

a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat, 
- végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat, 

ebben az esetben fel kell tünteni a pályázati felhívás közzétételének helyét és 
közzétételének időpontját. 

A kötelező tartalmi elemek a szakbizottság észrevételei alapján kíegészíthetők speciális 
tudnivalókkal. 

4. A végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételt is előírhat. 
Ebben az esetben meg kell jelölni a pályázati felhívás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) honlapján való közzétételének 
időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a K S Z K honlapján 
való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat 



1754 PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2010. évi 11. szám 

esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket a K S Z K 
internetes közzétételétől kell számítani. 

5. A beérkezett pályázatok értékelésének szakaszai: 
a) a Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Önkormányzati Bizottság állást foglal a 
pályázatok jogszerűsége, a kiírásnak való megfelelés kérdésében. 
b) Az érintett szakbizottság (ok) szakmai szempontok alapján véleményezi (k) a pályázatokat, 
és megadják az előterjesztéshez szükséges információkat: 
- a véleményezés szempontjairól, 
- az ezeknek való megfelelésről, 
- a bizottság által legjobbnak tartott páíyázó(k)ról. 
c) A beérkezett pályázatok - a pályázók személyiségi jogainak védelme érdekében -
sokszorosítás útján nem terjeszthetők, azonban a döntéshozatalban résztvevők betekintési 
jogát biztosítani kell. 
d) A 2.1. a.) pont tekintetében az elnök 2.1. b.) pont vonatkozásában a főjegyző 
- valamennyi jelölt felsorolását, 
- a véleményezés szempontjait, 
- a bizottságok állásfoglalását, 
- a pályázatok megtekintésének lehetőségét, 
- határozati javaslatot 
is magában foglaló előterjesztést készít. 
e) A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója (Közgyűlés) a bizottságok írásba foglalt 
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti 
jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

A főjegyzői és az aljegyzői pályázatokkal kapcsolatos eljárás 

6. A főjegyző és aljegyző tekintetében a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 
- a közigazgatási szerv megnevezését, 
- a betöltendő munkakör, vezetői megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti 

egység megnevezését, 
- az ellátandó feladatok ismertetését, 
- a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb 

szükséges valamennyi feltételt, 
- az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást, 
- a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét, 
- a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást, 
- az állás betöltésének időpontját, 
- a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását. 

7. A Ktv. 8. § (3) bekezdés alapján a főjegyző helyettesítésére aljegyzőként az nevezhető ki, 
aki 
a) állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítéssel és - a (4) bekezdésben meghatározott esetet 
kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az O K V elnöksége által a teljes 
körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítéssel rendelkezik, és 

b) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. 

7.1. A Ktv. 8. § (4) bekezdés alapján a Közgyűlés közigazgatási szakvizsgával nem 
rendelkező pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi 
vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az O K V elnöksége által ateljeskörűen 
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. 
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A határidő eredménytelen eltelte esetén az aljegyző közszolgálati jogviszonya a törvény 
erejénél fogva szűnik meg. 

8. A Ktv. 10. § (2) és (3) bekezdései alapján a pályázatot kiíró szerv által meghirdetett 
pályázatban megjelölt benyújtási határidőt a pályázatot kiíró szerv által történő közzétételtől 
kell számítani. A pályázat benyújtására meghatározott idő a pályázati felhívásnak a 
pályázatot kiíró szerv által történő közzétételétől számított tíz napnál nem lehet rövidebb. A 
pályázatot kiíró szerv a - munkáltatói jogkör gyakorlója által összeállított munkakör
térképen alapuló - pályázati kiírás meghirdetésével egyidejűleg a pályázati kiírást 
elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a 
továbbiakban: szolgáltató központ) részére, amely azt elektronikusan közzéteszi az egységes 
hozzáférés biztosítása érdekében. A Ktv. 10. § (11) bekezdése alapján a pályázati eljárás 
eredménytelensége esetén harminc napon belül újabb pályázatot kell kiírni. 

9. A beérkezett pályázatok értékelésének szakaszai megegyeznek az 5. pontban foglaltakkal, 
azzal a különbséggel, hogy a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója (Közgyűlés) a 
bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első 
ülésén dönt a főjegyzői/aljegyzői kinevezés létesítéséről, határozatlan időre, próbaidő 
meghatározásával. 
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31/2010. (XI.12.) Pm. számú rendelet 5. számú melléklete 

14/2001. (VI. 15.) Pm. számú rendelet 4. számú melléklete 

A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDJE 

Pest Megye Közgyűlése a nemzetközi kapcsolatok rendjét a következőkben szabályozza: 

1.1. A szabályozás a külügyi koncepción, valamint az SZMSZ vonatkozó rendelkezésein 
alapszik. 

1.2. A külügyi koncepcióban foglaltakra és az érvényben lévő megállapodásokra tekintettel 
évente külügyi tervet kell készíteni, amelynek a külügyi koncepcióban megfogalmazott 
cselekvési program képezi alapját. 

1.3. A külügyi terv tartalmazza a külügyi koncepcióból adódó célkitűzéseket és az ebből 
fakadó külföldi, valamint belföldi kötelezettségeket (a várható időpontot, a várható 
időtartamot, a résztvevők létszámát és a valószínűsíthető költségeket) 

1.4. A külügyi terv tartalmára mindazok tehetnek előterjesztést, akiket az SZMSZ az 
előterjesztés jogával felruház. 

1.5. A külügyi tervet a a közgyűlés elnöke terjeszti jóváhagyásra a közgyűlés elé. 

2.1. Új együttműködés kialakítása az alábbiak szerint történhet: 

2.2. Szándéknyilatkozat aláírása a közgyűlés elnöke által. 

2.2.1. A szándéknyilatkozat a külügyi kapcsolatok felvételére, későbbi együttműködési 
megállapodás mérlegelésére irányuló nyilatkozat. 

2.2.2. A szándéknyilatkozatot - az okiratot mellékelve - a megyei közgyűlés soron következő 
rendes ülése elé kell terjeszteni. 

2.3. A szándéknyilatkozat közgyűlés általi jóváhagyását követően a Jogi, Ügyrendi, 
Összeférhetetlenségi és Önkormányzati Bizottság állásfoglalása után kerülhet sor az 
együttműködési megállapodás kidolgozására. 

2.3.1. Az együttműködési megállapodás kötelező tartalmi elemei: 

- a partner(ek) bemutatása, a kapcsolat létrejöttének elemei; 
- a tervezett együttműködés jellege, időtartama; 
- a kapcsolattartás módszere, formái; 
- a várható előnyök. 

2.3.2. Az együttműködési megállapodás kölcsönösen egyeztetett szövegét - a közgyűlés 
határozata alapján - a közgyűlés elnöke írja alá. 

3. A külügyi tervben nem szereplő kiutazás elrendelésérő! - a közgyűlésnek tett utólagos 
beszámolási kötelezettség mellett - a közgyűlés elnöke dönt. 

4. A külügyi terv végrehajtásáról az SZMSZ-ben foglaltak alapján a Jogi, Ügyrendi, 
Összeférhetetlenségi és Önkormányzati Bizottság éves értékelő beszámolót készít, melyet a 
közgyűlés jóváhagy. 

5.1. A kiküldetéssel érintett személy, illetve delegáció esetén annak vezetője, a megbízás 
teljesítéséről, a tapasztalatokról a visszaérkezést követő 15 napon belül útijelentést köteles 
készíteni, amelyben értékelni kell a tárgyalások tartalmát, meg kell jelölni az ebből adódó 
feladatokat, valamint a további kapcsolatokra vonatkozó elképzeléseket. 
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5.2. Az elkészített útijelentés - tájékoztató jelleggel - az elkészítését követő Jogi, Ügyrendi, 
Összeférhetetlenségi és Önkormányzati Bizottsági ülés anyagával együttesen postázásra 
kerül. 

6.1. Külföldi vendégek fogadására a külügyi terv alapján, illetve a Jogi, Ügyrendi, 
Összeférhetetlenségi és Önkormányzati Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett a közgyűlés 
elnökének döntése alapján kerülhet sor. 

6.2. A külföldi vendégek programját megfelelő egyeztetés után a közgyűlés elnöke hagyja 
jóvá. 

6.3. A külföldi vendégekkei folytatott érdemi tárgyalásokról minden esetben emlékeztetőt kell 
készíteni. 

7. A megye külügyi és integrációs tevékenységéhez kapcsolódó gyakorlati feladatok 
szervezését, koordinálását a Hivatal Külügyi és Pályázati Csoportja végzi. 

8. A szabályzat hatályosulását a Hivatal Külügyi és Pályázati Csoportja figyelemmel kíséri és 
szükség esetén kezdeményezi annak módosítását. 
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31/2010. (XI.12.) Pm. számú rendelet 1. számú függeléke 

14/2001 (VI.l 5.) Pm. számú rendelet 6. számú függeléke 

A KÖZGYŰLÉS ALELNÖKEINEK FELADATAI 

Pest Megye Közgyűlésének alelnökei részt vesznek az önkormányzati döntések 
előkészítésében. 

Wentzel Ferenc alelnök 
Altalános helyettesítés: 

a. ) A Közgyűlés elnökének távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén ellátja az 
Elnök valamennyi feladatát, teljes jogkörrel gyakorolja annak valamennyi hatáskörét. 

Feladatok: 
b. ) Közreműködik a közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, turisztikai, 

környezetvédelmi és általában a művészeti, kulturális, műemlékvédelmi, valamint 
idegenforgalmi megyei feladatellátással, szerepvállalással összefüggő feladatok 
ellátásában és az előterjesztések előkészítésében. 

c. ) Ennek keretében kezdeményezéssel él, javaslatot tesz, szakmai vezetőként 
közreműködik a szakmai programok kidolgozásában, végrehajtásában. 

d. ) Együttműködik, kapcsolatot tart minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, 
szakterületéhez tartozó civil szakmai szervezetekkel. 

e. ) Képviseli szakterületén Pest Megye Közgyűlését a szakmai közéletben. 
f. ) A közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmény megszüntetésével, 

átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, vezetőjének megbízásával és 
megbízásának visszavonásával összefüggő közgyűlési döntés előtt beszerzi az 
intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai diák
önkormányzati szervnek, a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetve a nemzeti 
vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul nevelő és oktató neveié sí-oktatási 
intézmény esetén a fentieken kívül a nemzeti vagy etnikai kisebbség, szakközépiskola, 
szakiskola esetén a munkáltatók érdekképviseleti szervének véleményét. 

g. ) Összehangolja a megyei Önkormányzat feladatait a megyei kulturális örökséggel és 
nemzetiségeinek kultúrájával összefüggő, értékőrző, értékfeímutató és értékteremtő 
folyamataival kapcsolatos teendőit. 

h. ) Indokoltság esetén együttműködési megállapodást kezdeményezhet a megye területén 
működő önkormányzatokkal a közművelődési, közgyűjteményi és turisztikai 
feladatkörrel összefüggő körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésére. Koordinálja 
és felügyeli ezek végrehajtását a Pest Megyei Közművelődési Információs Központ 
útján. 

i . ) Részt vesz azon bizottságok és tanácsnokok munkájában, amelyek feladata érinti a 
szakmapolitikai irányítása alá eső területeket, 

j.) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés, illetve a közgyűlés elnöke 
megbízza. 

Kiadmányozási jogot gyakorol az alábbi feladatok végrehajtása során: 
k.) A Közgyűlés által a közgyűlés elnökére átruházott - közoktatási, közművelődési, 

közgyűjteményi, művészeti, kulturális, műemlékvédelmi, idegenforgalmi és 
környezetvédelmi - feladatok tekintetében, 
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1.) A közgyűlés elnökének feladat- és hatáskörébe utalt ügyek előkészítése és 
végrehajtása során /közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, 
kulturális, műemlékvédelmi, idegenforgalmi és környezetvédelmi/. 

m.)Az általa felügyelt /előbb felsorolt/ ágazathoz tartozó intézményvezetők feletti, 
valamennyi egyéb munkáltatói jogok gyakorlása során. 

n.) Eseti jelleggel, meghatalmazás alapján a közgyűlés elnökének távollétében, helyette 
ellátja a kiadmányozással kapcsolatos jogköröket. 

Szabó István alelnök 

Feladatok: 
a. ) Közreműködik Pest Megye Közgyűlése szociális megyei feladatellátással, 

szerepvállalással összefüggő feladatok ellátásában és az előterjesztések 
előkészítésében. 

b. ) Erinek keretében kezdeményezéssel él, javaslatot tesz, szakmai vezetőként 
közreműködik szakmai programok kidolgozásában, végrehajtásában. 

c. ) Együttműködik, kapcsolatot tart minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, 
szakterületéhez tartozó civil szakmai szervezetekkel. 

d. ) Képviseli szakterületén Pest Megye Közgyűlését a szakmai közéletben. 
e. ) A szociális, családügyi intézmény átszervezésével, feladatának megváltozásával 

összefüggő közgyűlési döntés előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének 
és a munkavállalók érdekképviseleti szervének véleményét. 

f. ) A megyén kívülről érkező szociális intézményi elhelyezési igényekhez - egyeztetve az 
érintett intézményvezetővel - hozzájárulást ad. 

g. ) Együttműködési megállapodást kezdeményez a megye területén működő 
önkormányzatoknál a szociális területtel összefüggő körzeti jellegű szolgáltatások 
megszervezésére. 

h. ) Részt vesz azon bizottságok és tanácsnokok munkájában, amelyek feladata érinti a 
szakmapolitikai irányítása alá eső területeket. 

i . ) Összehangolja a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos megyei önkormányzati 
feladatokat. 

j.) Segíti a környezetvédelmi, természetvédelmi és közlekedési feladatok ellátását. 
k.) Részt vesz az Idősügyi Tanács, Fogyatékosügyi Tanács és a Szociálpolitikai 

Kerekasztal ülésein, segíti és felügyeli azok munkáját. 
1.) Részt vesz az a), b), c) pontokban felsorolt területeket napirendjük szerint tárgyaló 

bizottságok ülésein. 
m.) Segíti az i) és j) pontokban felsorolt területekkel foglalkozó tanácsnokok munkáját, 
n.) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés, illetve a közgyűlés elnöke 

megbízza. 

Kiadmányozási jogot gyakorol az alábbi feladatok végrehajtása során: 
o.) Eseti jelleggel, meghatalmazás alapján a közgyűlés elnökének és általános 

alelnökének távollétében ellátja a kiadmányozással kapcsolatos jogköröket. 
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31/2010. (XI. 12.) Pm. számú rendelet 2. számú függeléke 

14/2001 (VI. 15.) Pm. számú rendelet 2. számú függeléke 

A KÖZGYŰLÉS KÉPVISELŐCSOPORTJAI 

FIDESZ-KDNP 
Szerenka Tibor frakcióvezető 
Vicsi László frakcióvezető-helyettes 
Bazan Tibor 
Bóna Zoltán 
Edelman György 
Gazdikné Kasa Csilla 
Godó János 
Dr. Gyopár Ernő 
Hadnagy Zsolt 
Horváth Tamás 
Kis Miklós Zsolt 
Kocsi János 
Kovacsik Tamás 
Pap Miklós 
Seltenreich József 
Sosity írén 
Szabó István 
Szabó József 
Dr. Szűcs Lajos 
Takáts László 
Tóth János 
Török István 
Dr. Vántsa Botond 
Wentzel Ferenc 
Zsebe Zsolt 

MSZP 
Kovács Barnabás frakcióvezető 
Dr. Jakab Zoltán Attila frakcióvezető-helyettes 
Bogó László Ignác 
Feketéné Dr. Miczki Melinda 
Fogarastné Deák Valéria Eszter 
Keller László 
Kiss Zsolt János 
Králíné Malecz Julianna 
László Ferenc 
Rákosi Katalin 

JOBBIK 
Csanádi Gábor Ferenc frakcióvezető 
Varga Zoltán Péter frakcióvezető-helyettes 
Császárné Kollár Tímea Annamária 
Fehér Zsolt 
Koncz Balázs 
Sipos Richárd 
Szalontai Boldizsár 
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31/2010. (XI.12.) Pm. számú rendelet 3. számú függeléke 

14/2001 (VI. 15.) Pm. számú rendelet 3. számú függeléke 

A BIZOTTSÁGOK ÉS A TANÁCSNOKOK SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE 

A BIZOTTSÁGOK N E M KÉPVISELŐ TAGJAI 

Egészségügyi, Gyermekvédelmi és Szociális Bizottság (EGYSZB) 

Nem képviselő tagok: Dr. Horváth Gábor 

Kerepesi Nándor 

Lázár Mónika 

Fehér István 

Szabóné Papp Klára 

(FIDESZ-KDNP) 

(FIDESZ-KDNP) 

(FIDESZ-KDNP) 

(MSZP) 

(Jobbik) 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (GPB) 

Nem képviselő tagok: Bodnár András 

Manger Henrik 

Varga László 

Kovács Ágnes 

Bukovszky István 

Kovács Zoltán 

(FIDESZ-KDNP) 

(FIDESZ-KDNP) 

(FIDESZ-KDNP) 

(FIDESZ-KDNP) 

(MSZP) 

(Jobbik) 

Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (OISB) 

Nem képviselő tagok: Gál Zsoltné 

Kun Szilárd 

Kosa Anikó 

(FIDESZ-KDNP) 

(FIDESZ-KDNP) 

(FIDESZ-KDNP) 
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Solymosi Sándor (FIDESZ-KDNP) 

Bilinszky Ferenc (MSZP) 

Papp Norbert (Jobbik) 

Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Önkormányzati Bizottság (JÜÖÖB) 

Nem képviselő tagok: Bencsik Mónika (FIDESZ-KDNP) 

Virág Róbert (FIDESZ-KDNP) 

Kuli Imre (FIDESZ-KDNP) 

Nagy Tamás (MSZP) 
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31/2010. (XI.12.) Pm. számú rendelet 4. számú függeléke 

14/2001 (VI. 15.) Pm. számú rendelet 4. számú függeléke 

PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYEI ÉS TÁRSASÁGAI 

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEK 

1. Pest Megyei Közművelődési Intézet 1052 Budapest 
Városház u. 7. 

2. Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre 
Pátriárka u.7. 

3. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 2000 Szentendre 
Fő tér 6. 

4. Pest Megyei Levéltár 1097 Budapest 
Vágóhíd u. 7. 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 

5. Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest 
Gyulai P. u. 2. 

6. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa 
Semmelweis tér 1. 

7. Tüdőgyógyintézet Törökbálint 2040 Törökbálint 
Munkácsy u. 68. 

8. Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő 2230 Gyömrő 
Szent István u. 15. 

9. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós 
Viola u. 1. (Gyártelep) 

10. Szakorvosi Rendelőintézet Monor 2200 Monor 
Balassa Bálint u. 1. 

11. Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta 2760 Nagykáta 
Dózsa György utca 46. 

12. Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat és Intézményei 

1148 Budapest 
Fogarasi u. 22. 

13. TOPhAZ Speciális Otthon 2132 Göd 
Munkácsy u. 2. 

14. Speciális Otthon 2740 Abony 
Nagykőrösi út 10. 

15. Integrált Speciális Otthon 2365 Inárcs 
Tanács u. 2. 

16. Kőris Otthon 2750 Nagykőrös 
Ady E. u. 16. 

17. Idősek Otthona 2119Pécel 
A d y E . u. 8. 

18. Speciális Otthon 2085 Pilisvörösvár 
Fő u. 147. 

19. Idősek Otthona 2340 Kiskunlacháza 
Külső Ráckevei út 4. 
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20. Viktor Speciális Otthon 2133 Sződliget 
Külterület 

21. Pszichiátriai Betegek Otthona 2767 Tápiógyörgye 
Táncsics u. 1. 

22. Borostyán Otthon 2711 Tápió szentmárton 
Ady u. 35. 

23. Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és 
Rehabilitációs Intézménye 

2252 Tóalmás 
Alsóboldogkáta 

24. Őszirózsa Idősek Otthona 2194 Tura 
Szent István út 79. 

OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 

25. Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium 

2170 Aszód 
Hatvani u. 3. 

26. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi 
Szakképző Iskola 

2700 Cegléd 
Széchenyi u. 16. 

27. Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola 2700 Cegléd 
Jászberényi u.2. 

28. Losontzi István Óvoda, Altalános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és 
Pedagógiai Szakszolgálat 

2700 Cegléd 
Buzogány u. 23. 

29. Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátó ipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 

2700 Cegléd 
Kossuth F. u.18. 

30. Kossuth Lajos Gimnázium 2700 Cegléd 
Rákóczi út 46. 

31. Ceglédi Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola 

2700 Cegléd 
Kossuth F. u. 32. 

32. Dózsa György Kollégium 2700 Cegléd 
Rákóczi u. 54-56. 

33. Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

2700 Cegléd 
Kút u. 2. 

34. Táncsics Mihály Gimnázium 2370 Dabas 
Szent István tér 2. 

35. Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

2100 Gödöllő 
Ganz Ábrahám u. 3. 

36. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon 

2230 Gyömrő 
Teleki kastély, Üllői u. 3. 

37. József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola 

2200 Monor 
Ady E. u. 12-14. 

38. Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola 2200 Monor 
Ipar u. 2. 

39. Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola 2760 Nagykáta 
Dózsa Gy. u. 26. 

40. Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

2750 Nagykőrös 
Ceglédi u. 24. 
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41. Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi 
Szakközépiskola 

2364 Ocsa 
Falu Tamás u. 35. 

42. Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és 
Kollégium 

2377 Örkény 
Fő út 5-7. 

43. Fáy András Mezőgazdasági, Közgazdasági 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

2119Pécel 
Maglódi út 57. 

44. Ady Endre Gimnázium 2300 Ráckeve 
Kossuth L. u. 82. 

45. Petzelt József Szakközép iskola és Szakiskola 2000 Szentendre 
Római sánc kőz 1. 

46. Móricz Zsigmond Gimnázium 2000 Szentendre 
Kálvária u. 16. 

47. Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

2000 Szentendre 
Duna korzó 16. 

48. Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság 

2000 Szentendre 
Széchenyi tér 1. 

49. Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Szigetszentmiklós 
Csokonai u. 6-14. 

50. Csonka János Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola 

2313 Szigetszentmiklós-
Gyártelep 

Csonka János u. 5. 
51. Cházár András Óvoda, Altalános Iskola, 

Szakiskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, 
Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 

2600 Vác 
Március 15. tér 6. 

52. Simon Antal Altalános Iskola, Diákotthon, 
Gyermekotthon 

2600 Vác 
Naszály u. 29. 

53. Selye János Humán Szakközépiskola 2600 Vác 
Jávorszky sétány 2. 

54. Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola 2600 Vác 
Kossuth tér 3. 

55. Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

2600 Vác 
Naszály u. 8. 

TÁRSASÁGOK 

56. E R E K Együtt a Régió Egészségéért Közhasznú 
Társaság 

1094 Budapest 
Márton u. 8/a. 

57. Pest Megyei Szimfonikus Zenekar Közhasznú 
Társaság 

1052 Budapest 
Városház u. 7. 

58. S A V E R E M A Energiaügynökség Pest Megyei 
Regionális Energiagazdálkodási Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

1052 Budapest 
Városház u. 7. 
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374/2010. (10. 29.) számú KGYH melléklete 
1. számú melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (2000 
Szentendre, Fö tér 6.) 32/2010. (01. 29.) számú közgyűlési határozattal módosított - a 
32/2010. (01. 29.) számú közgyűlési határozat 2. mellékletében a módosítással egységes 
szerkezetben megállapított - alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak 
szerint módosítja: 

1. Az Alapító Okirat l. 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

I. 3. A költségvetési szerv székhelye 2000 Szentendre, Fő tér 2-5. 

2. Az Alapító Okirat 1.4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

I. 4. A költségvetési szerv telephelye(i) MEGYEI MÚZEUM: 
1. Ferenczy Múzeum (1951) 
2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. (Pajor Kúria) 
Hrsz.: 1052/1 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Magyarországi Muzeális Intézmények Anyakönyvi 
nyilvántartási száma (a továbbiakban: Akvi. nyt.sz,): 
MM.6479/2009 
TERÜLETI MÚZEUM: 
2. Kossuth Múzeum (1917) 
2700 Cegléd, Múzeum u, 5. 
Hrsz.: 74 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: TerM. 18055/2009 
3. Tragor Ignác Múzeum (1895) 
2600 Vác, Zrínyi U.41/A. 
Hrsz.: 3102/2 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: TerM. 18054/2009. 
KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYES 
KIÁLLÍTÓHELY: 
4. „Arany János" Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely 
(1928) 
2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 19. 
Hrsz.: 5669/1 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: MGY/22169/2007. 
5. „Árpád" Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely (1962) 
2300 Ráckeve, Kossuth L u. 34. 
Hrsz.: 21 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: MGY/221 Q8/2007. 
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6. „Petőfi" Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely (1958) 
2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 
Hrsz.: 191,193, 194,195 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi, nyt. sz.:MGY/16667/2007, 
KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY: 
7. Blaskovich Múzeum (1952) 
2766 Tápiószele, Múzeum út 13. 
Hrsz.: 2271 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: Mk/b/117 
8. Szőnyi István Emlékmúzeum (1967) 
2627 Zebegény, Bartókyutca 7. 
Hrsz.: 666 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
2627 Zebegény 658/7 és 669 hrsz. alatti ingatlanok 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: M/d/110 
KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY: 
9. Ferenczy Múzeum - Ámos Imre-Anna Margit 
Kiállítás (1984) 
2000 Szentendre, Bogdányi u. 10. 
Hrsz.: 2275 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: Kh/282 
Ferenczy Múzeum-Barcsay Jenő Kiállítás (1977) 
2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 101a. 
Hrsz.: 1826 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.:Kh/161 
11. Ferenczy Múzeum - Czóbel Béla Kiállítás (1975) 
2000 Szentendre, Templom tér 1. 
Hrsz.: 2293 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/098 
12. Ferenczy Múzeum - llosvai Varga István Kiállítás 
(2010) 
2000 Szentendre, Templom tér 1. 
Hrsz.: 2293 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/098 
13. Ferenczy Múzeum • Kmetty János és Kerényi Jenő 
kiállítása (1981) 
2000 Szentendre, Fő tér 21. 
Hrsz.: 2342 
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Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi, nyt. sz,: Kh/4341/2008. 
14. Ferenczy Múzeum - Kovács Margit Kerámia 
Kiállítás (1972) 
2000 Szentendre, Vastagh Gy. u. 2. 
Hrsz.: 1848 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/099 
15. Ferenczy Múzeum - Népművészetek Háza (1976) 
2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 1. 
Hrsz.: 2317 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz,: Kh/140 
16. Ferenczy Múzeum - Római Kőtár, Vaczek-villa 
(1970) 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 3/a. 
Hrsz.: 1062/1 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz,: Kh/100 
17. Ferenczy Múzeum - Szentendrei Képtár (1977) 
2000 Szentendre, Fő tér 2-5. 
Hrsz.:1846 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz,:Kh/160 
18. Ferenczy Múzeum - Vajda Lajos 
Emlékkíáliítás(1986) 
2000 Szentendre, Hunyadi u.1. 
Hrsz.: 2285 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Mk/a/095 
19. Tragor Ignác Múzeum - Görög Templom 
Kiállítóhelye (1973) 
2600 Vác, Katona Lajos u. 5. 
Hrsz.: 3103 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/101 
20. Tragor Ignác Múzeum - Középkori Pince (1990) 
2600 Vác, Széchenyi!, u. 3.-7. 
Hrsz.: 3195/1/AJ76 
Tulajdonosa: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Akvi. nyt.sz.: Kh/371 
21. Tragor Ignác Múzeum - „Mementó Mori" Múzeumi 
Kiállítóhely (1998) 
2600 Vác, Március 15~e tér 19. 
Hrsz.: 3104 
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Tulajdonosa: Vác Város Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.:Kh/418 
22. "Börzsöny" Múzeumi Kiállítóhely (1960) 
2628 Szob, Szent László u. 14. 
Hrsz.: 555 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi ny.sz.: Kh/454 
23. Gorka Kerámia Kiállítás (1972) 
2621 Verőce, Szamos u. 22. 
Hrsz.: 786/1 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/455 
24. Történeti Tár 
„Kápolna", „Kosáry" szoba és kutatószoba 
1052 Budapest Városház u. 7. 
Hrsz.: 24268 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Mk. 26969/2009 
25. Látványraktár és Múzeumpedagógiai Foglalkoztató 
2100 Gödöllő, Kiss József u. 2. 
Hrsz.: 3219 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: 11819/2010 

A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ TOVÁBBI 
INGATLANOK: 
26. Dézsma utcai raktár 
2000 Szentendre, Ábrányi Emii u. 3/a. 
Hrsz.: 3732/3 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
27. Restaurátor Műhely, Grafikai Műhely 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 11. 
Hrsz.:1075/3 
Tulajdonosa: Szentendre Város Önkormányzata 
28. Raktár épület 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 3. 
Hrsz.: 1061 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
29. Műemlékház és koporsó raktár 
2600 Vác, Katona Lajos u. 8-12. 
Hrsz.: 3102/2 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
30. Régészeti Raktár 
2700 Cegléd, Alszegi út 7. sz. 
Hrsz.: 5184 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
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31. Régészeti Raktár 
Budapest IX., Üllői út 21. sz. (498 ml) 
Hrsz.: 36836/0/A/2 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 

32. Gödöllői Régészeti raktárbázis 
2100 Gödöllő, Kiss József u. 2. (1460 m2) 
Hrsz.: 3219 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
33. Régészeti Raktár 
2750 Nagykőrös, Abonyi utca 9. 
Hrsz.: 5512 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 

3, Az Alapító Okirat Ili. pontja heiyébe az alábbi rendelkezések lépnek; 

Ili. 1. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata(i); 
a) a kulturális javak meghatározott anyagának foiyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és 

restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon 
történő bemutatása; 

b) a régészeti örökség védelme; 
c) elősegíti a megyei múzeumi szervezet, illetőleg a területen tevékenykedő más muzeális 

intézmények szakmai együttműködését, munkájuk összehangolását, valamint az illetékességi 
területén lévő egyéb kulturális javak védelmét; 

d) a megye közigazgatási területén és a megyében levő megyei jogú városban ellátja a régészeti 
lelőhelyek szakmai nyilvántartását, mentését és régészeti feltárásokat végez; 

e) szakmai nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről; 
f) a régészeti feltárás esetén kivül előkerült régészeti leletet, illetve lelőhelyet a múzeum köteles a 

kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni; 
g) részt vesz a területén lévő régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető, illetőleg a 

helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális közgyűjteményben történő 
elhelyezésében; 

h) szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében; 
i) közreműködik a kulturális örökségvédelmi hatóság területi feladatainak ellátásában. 

2. A költségvetési szerv szakágazati besorolása 

szakágazat szám és megnevezés: 910200 múzeumi tevékenység 

3. A költségvetési szerv alaptevékenysége(i) 
841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
910201 múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910202 múzeumi tudományos, feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 történelmi hely, építmény, egyéb látványosságok megóvása 
181200 nyomás {kivéve: napilap) 
181300 nyomdai előkészítő tevékenység 
559099 egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
581100 könyvkiadás 
581400 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
855937 m.n.s. egyéb felnőttoktatás 
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494100 közúti áruszáliííás 
522900 egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
731200 médiareklám 
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
521020 raktározás, tárolás 

4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége(i) 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

4. Az Alapító Okirat VI. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek 

VI. költségvetési szerv típusa önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

közgyűjtemény, általános gyűjtőkörű megyei múzeum 

5, Az Alapító Okirat Vil.2 pontjának számozása Vll. 3. pontra változik és az Aiapító Okirat eredeti Vll. 2. 
pontjának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

Vll. 2. A költségvetési szerv feladat-ellátást A) INGATLAN 
szolgáló vagyona aj A z /,a & \ A p o n t a/aíf felsorolt, 

1. a költségvetési szén/tulajdonában, 
2. Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában és a 

költségvetési szerv vagyonkezelésében, illetve 
3. más - ide nem értve Pest Megye Önkormányzatát -

tulajdonéban és valamely jogcímen a költségvetési 
szerv használatában 

lévő ingatlanok. 
b) Pest Megye Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 

és a költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő alábbi 
ingatlanok: 
1. 2000 Szentendre, Római várkert utca 3, (1071 hrsz.}; 
2.2000 Szentendre, Római várkert utca 3/a. (1070 hrsz.); 
3. 2000 Szentendre, Római várkert utca 4. (1067 hrsz.); 
4.2600 Vác, Káptalan u. 16. (321511 hrsz). 

B) EGYÉB 
A költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartáséban rögzített 
egyéb vagyon. 

Budapest, 2010. október... 

dr. Szép Tibor 
főjegyző 

dr. Szűcs Lajos 
elnök 



1772 PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2010. évi 11, szám 

2. számú melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (2000 
Szentendre, Fő tér 6.) alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi C V . törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (2) bekezdése alapján -
figyelemmel a Kt. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjára és 4. §-ára, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi L X V . törvény 9. §-ának (4) bekezdésére és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi C X L . törvény (a 
továbbiakban: tv.) 45. § (5) és 95/B. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. §-ának (10) bekezdésére - a(z) 
.../2010. (10. 29.) számú közgyűlési határozat 1. mellékletének megfelelően, az abban foglalt 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg: 

1. A költségvetési szerv neve Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 

2. A költségvetési szerv nevének 
rövidítése 

PMMl 

3. A költségvetési szerv székhelye 2000 Szentendre, Fő tér 2-5. 

4, A költségvetési szerv telephelye(i) MEGYEI MÚZEUM: 
1. Ferenczy Múzeum (1951) 
2ÖÖ0 Szentendre, Kossuth Lajos u. 5, (Pajor Kúria) 
Hrsz.: 1052/1 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Magyarországi Muzeáiis Intézmények Anyakönyvi 
nyilvántartási száma (a továbbiakban; Akvi. nyt.sz.): 
MM.6479/2009 
TERÜLETI MÚZEUM: 
2. Kossuth Múzeum (1917) 
2700 Cegléd, Múzeum u. 5. 
Hrsz.: 74 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nytsz.: TerM. 18055/2009 
3. Tragor Ignác Múzeum (1895) 
2600 Vác, Zrínyi U.41/A. 
Hrsz.: 3102/2 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nytsz.: TerM. 18054/2009. 

KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS 
KIÁLLÍTÓHELY: 
4. „Arany János" Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely 
(1928) 
2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 19. 
Hrsz.: 5669/1 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nytsz.: MGY/22169/2007. 
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5. „Árpád" Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely (1962) 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 34. 
Hrsz.: 21 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz,:MGY/22168/2007. 
6. „Petőfi" Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely (1958) 
2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 
Hrsz.: 191,193,194,195 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi, nyt. sz.: MGY/16667/2007. 

KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY: 
7. Blaskovich Múzeum (1952) 
2766 TápiószeSe, Múzeum út 13. 
Hrsz.: 2271 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.; Mk/b/117 
8. Szőnyi István Emlékmúzeum (1967) 
2627 Zebegény, Bartóky utca 7. 
Hrsz.: 666 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
2627 Zebegény 658/7 és 669 hrsz. alatti ingatlanok 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: M/d/110 
KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY: 
9. Ferenczy Múzeum - Ámos Imre-Anna Margit Kiállítás 
(1984) 
2000 Szentendre, Bogdányi u. 10. 
Hrsz,: 2275 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyí.sz.: Kh/282 
Ferenczy Múzeum - Barcsay Jenő Kiállítás (1977) 
2000 Szentendre, Dumisa J. u. 10/a. 
Hrsz.: 1826 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt.sz.: Kh/161 
11. Ferenczy Múzeum - Czóbel Béla Kiállítás (1975) 
2000 Szentendre, Templom tér 1. 
Hrsz.: 2293 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi, nyt. sz.; Kh/098 
12. Ferenczy Múzeum - llosvai Varga István Kiállítás 
(2010) 
2000 Szentendre, Templom tér 1. 
Hrsz.: 2293 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
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Akvi. nyt. sz.; Kh/098 
13. Ferenczy Múzeum • Kmetty János és Kerényi Jenő 
kiállítása (1981) 
2000 Szentendre, Fő tér 21. 
Hrsz.: 2342 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/4341/2008. 
14. Ferenczy Múzeum - Kovács Margit Kerámia Kiállítás 
(1972) 
2000 Szentendre, Vastagh Gy. u. 2. 
Hrsz.: 1848 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/099 
15. Ferenczy Múzeum - Népművészetek Háza (1976) 
2000 Szentendre, Rákóczi F.u. 1. 
Hrsz.; 2317 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt sz.: Kh/140 
16. Ferenczy Múzeum - Római Kőtár, Vaczek-villa (1970) 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 3/a. 
Hrsz.; 1062/1 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/100 
17. Ferenczy Múzeum - Szentendrei Képtár (1977) 
2000 Szentendre, Fő tér 2-5. 
Hrsz.:1846 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.:Kh/160 
18. Ferenczy Múzeum • Vajda Lajos Emlékkiállítás (1986) 
2000 Szentendre, Hunyadi u.1. 
Hrsz.: 2285 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi, nyt. sz.: Mk/a/095 
19. Tragor Ignác Múzeum - Görög Templom Kiállítóhelye 
(1973) 
2600 Vác, Katona Lajos u. 8. 
Hrsz.: 3103 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/101 
20. Tragor Ignác Múzeum - Középkori Pince (1990) 
2600 Vác, Széchenyi l.u. 3.-7. 
Hrsz.: 3195/1/A/76 
Tulajdonosa: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Akvi. nytsz,: Kh/371 
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21. Tragor Ignác Múzeum - „Mementó Móri" Múzeumi 
Kiállítóhely (1998) 
2600 Vác, Március 15-e tér 19. 
Hrsz.: 3104 
Tulajdonosa: Vác Város Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/418 
22. "Börzsöny" Múzeumi Kiállítóhely (1960) 
2628 Szob, Szent László u. 14. 
Hrsz.: 555 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi, ny.sz.: Kh/454 
23. Gorka Kerámia Kiállítás (1972) 
2621 Verőce, Szamos u. 22. 
Hrsz.: 786/1 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Kh/455 
24. Történeti Tár 
„Kápolna", „Kosáry" szoba és kutatószoba 
1052 Budapest Városház u. 7. 
Hrsz.: 24268 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz.: Mk. 26969/2009 
25. Látványraktár és Múzeumpedagógiai Foglalkoztató 
2100 Gödöllő, Kiss József u. 2. 
Hrsz.: 3219 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
Akvi. nyt. sz,: 11819/2010 

A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ TOVÁBB: 
INGATLANOK: 
26. Dézsma utcai raktár 
2000 Szentendre, Ábrányi Emil u. 3/a. 
Hrsz.: 3732/3 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
27. Restaurátor Műhely, Grafikai Műhely 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 11. 
Hrsz,:1075/3 
Tulajdonosa: Szentendre Város Önkormányzata 
28. Raktár épület 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 3. 
Hrsz.: 1061 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
29. Műemlékház és koporsó raktár 
2600 Vác, Katona Lajos u. 8-12, 
Hrsz.: 3102/2 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 



1776 PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2010. évi 11. szám 

30. Régészeti Raktár 
2700 Cegléd, Alszegi út 7. sz. 
Hrsz.: 5184 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
31. Régészeti Raktár 
Budapest IX., Üllői út 21. sz, (498 m2) 
Hrsz.:36836/0/A/2 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
32. Gödöllői Régészeti raktárbázis 
2100 Gödöllő, Kiss József u. 2. (1460 m2) 
Hrsz.: 3219 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 
33. Régészeti Raktár 
2750 Nagykőrös, Abonyi utca 9. 
Hrsz.: 5512 
Tulajdonosa: Pest Megye Önkormányzata 

II. 1. A köitségvetési szerv létrehozásáról az alapító jogok gyakorlójának az adat nem áll rendelkezésére 
rendelkező határozat 

2. A költségvetési szerv alapításának 1962 Pest Megyei Tanács V.B, 
éve, alapítója 

3. A költségvetési szerv közvetlen 
jogelődje(i) 

4. A költségvetési szerv jogállása önálló jogi személy 

III. 1. A köitségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeiadata(i): 
a) a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése 

és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más 
módon történő bemutatása; 

b) a régészeti örökség védelme; 
c) elősegíti a megyei múzeumi szervezet, illetőleg a területen tevékenykedő más muzeális 

intézmények szakmai együttműködését, munkájuk összehangolását, valamint az illetékességi 
területén lévő egyéb kulturális javak védelmét; 

d) a megye közigazgatási területén és a megyében levő megyei jogú városban ellátja a 
régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, mentését és régészeti feltárásokat végez; 

e) szakmai nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről; 
f) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet, illetve lelőhelyet a múzeum köteles 

a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni; 
g) részt vesz a területén lévő régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető, illetőleg a 

helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális közgyűjteményben történő 
elhelyezésében; 

h) szakértőként részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében; 
i) közreműködik a kulturális örökségvédelmi hatóság területi feladatainak ellátásában. 

2. A költségvetési szerv szakágazati besorolása 

szakágazat szám és megnevezés: 910200 múzeumi tevékenység 



2010. évi 11. szám PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 1777 

3. A költségvetési szerv alaptevékenysége(i) 
841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
910201 múzeumi gyűjteményt tevékenység 
910202 múzeumi tudományos, feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 történelmi hely, építmény, egyéb látványosságok megóvása 
181200 nyomás (kivéve: napilap) 
181300 nyomdai előkészítő tevékenység 
559099 egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
581100 könyvkiadás 
581400 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
855937 m.n.s. egyéb felnőttoktatás 
494100 közúti áruszállítás 
522900 egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
731200 médiareklám 
682002 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
521020 raktározás, tárolás 

4. A költségvetési szerv váílaikozási tevékenysége(i) 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 

IV, A költségvetési szerv működési köre 

V. 1. Alapítói jogok jogosultja(i) 
[Kt. 8. § (2) bekezdés a) pont] 

2. Egyéb irányítási jogok jogosuíja{i) 
[Kt. 8. § (2) bekezdés b)-h) pont] 

3. Költségvetési szerv fenntartója 

VI. költségvetési szerv típusa 

Pest megye és Érd megyei jogú város közigazgatási 
területe 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
1052 Budapest, Városház u. 7, 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
1052 Budapest, Városház u. 7, 

Pest Megye Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

közgyűjtemény, általános gyűjtőkörű megyei múzeum 

Vii. 1. A költségvetési szerv gazdálkodása A költségvetési szerv ellátja 
a) a Pest Megyei Könyvtár 

(2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.), 
b) a Pest Megyei Levéltár 

(1097 Budapest, Vágóhíd u.7.), 
c) a Móricz Zsigmond Gimnázium 

(2000 Szentendre, Kálvária u.16.), 
d) a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 

(2000 Szentendre Római sánc köz 1.), 
e) a Nevelési Tanácsadó Logopédiai Intézet és 

Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság 
(2000 Szentendre, Széchenyi tér 1.), 
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2. A költségvetési szerv feladat-ellátást 
szolgáló vagyona 

3. A költségvetési szerv vagyona feletti 
rendelkezési jog 

VIII. 1. A költségvetési szerv vezetője 

f) a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
(2000 Szentendre, Duna korzó 16.) 

pénzügyi-gazdasági feladatait is. 

A) INGATLAN 
c) Az I.3. és I.4. pont alatt felsorolt, 
1. a költségvetési szerv tulajdonában, 
2. Pest Megye Önkormányzatának tulajdonában és a 

költségvetési szerv vagyonkezelésében, illetve 
3. más - ide nem értve Pest Megye Önkormányzatát -

tulajdonában és valamely jogcímen a költségvetési szerv 
használatában 
lévő ingatlanok. 

d) Pest Megye Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 
és a költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő alábbi 
ingatlanok: 
5.2000 Szentendre, Római várkert utca 3. (1071 hrsz.); 
6.2000 Szentendre, Római várkert utca 3/a. (1070 hrsz.); 
7.2000 Szentendre, Római várkert utca 4. (1067 hrsz.); 
8.2600 Vác, Káptalan u. 16. (3215/1 hrsz.). 

B) EGYÉB 
A költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített 
egyéb vagyon. 

A tárgyban a tulajdonos helyi önkormányzat(ok) 
vagyonáról, e vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról, e vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet(ek) 
rendelkezéseit - és ha értelmezhető, a vagyontárgy 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlása, illetve a vagyonnal 
való gazdálkodás tárgyában a tulajdonos és a fenntartó 
között létrejött hatályos megállapodás(ok)ban foglaltakat 
- kell irányadónak tekinteni 

megyei múzeumigazgató 

2. A költségvetési szerv vezetője 
kinevezése 

3. A költségvetési szerv képviseletére 
jogosult személy 

4. A költségvetési szerv 
foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony 

A költségvetési szerv vezetőjét Pest Megye 
Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg pályázat 
útján - a kultúráért felelős miniszter véleményének 
kikérésével - legfeljebb öt évre. 

A köitségvetési szervet a megyei múzeumigazgató 
képviseli, akinek távolléte esetén a helyettesítésre 
vonatkozóan a szerv szervezeti- és működési 
szabályzatában foglaltak az irányadók. 

közalkalmazotti jogviszony 
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IX. A költségvetési szerv jogi személyiségű 
szervezeti egységére vonatkozó adatok 

X. A költségvetési szerv megszűnésének 
időpontja vagy feltétele 

Budapest, 2010.október., . 

A költségvetési szervnek nincs jogi személyiségű 
szervezeti egysége. 

A költségvetési szervet az alapító nem határozott időre 
alapította. 

dr. Szép Tibor 
főjegyző 

dr. Szűcs Lajos 
elnök 
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376/2010. (10. 29.) számú KGYHmellékletei 
1. számú melléklet 

A beruházási cél indokolása 

1. A jelenlegi ellátottság bemutatása: Az intézmény fejlesztésre szorul. 

2. Az ellátandó feladat jellemző kapacitásának 
mutatói: 

• egynapos sebészet kialakítása; 
• mozgásszervi rehabilitációs nappali kórház 
kialakítása; 
• radiológiai osztály fejlesztése, az eszközpark 
digitalizálása; 
• tüdőgyógyászati szakrendelő és gondozó; 
átköltöztetése Ráckevéról és minőségi (radiológiai) 
fejlesztése; 
• laboratórium működési feltételeinek javítása; 
• kardiológia működési feltételeinek javítása. 

3. A tervezett beruházás környezetre gyakorolt 
hatása: 

Beruházásnak káros hatása nem lesz. 

4. A beruházás javasolt telepítési heiye/i, a hely 
kiválasztásának szempontjai: 

Szakorvosi Rendelőintézet, Szigetszentmiklós, Viola 
u. 1. 

5. A javasolt telepítési hely tulajdonosi helyzete, az 
ingatlan/ok megszerzésének módja: 

Az ingatlan Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
tulajdona 

6. A hasznosítás formája: Egészségügyi intézmény 
7. A megvalósítás módja (új építés, bővítés, 
átalakítás-rekonstrukció, felújítás, vásárlás, az 
eíözöek együttes alkalmazása stb.): 

Új építés, bővítés 

8. A beruházást megalapozó tanulmányok, tervek, 
előzetes megállapodások, stb. felsorolása: 

Pályázati dokumentáció, megvalósíthatósági 
tanulmány 

9. Alapközművek helyzete, a beruházás várható 
hatása az infrastruktúra terhelésére: 

A közművek az ingatlanon rendelkezésre állnak, trafó 
kiépítése szükséges 

10. Esetleges társberuházók bemutatása: — 

11. Becsült költségek anyagi-műszaki bontásban, 
éves ütemezéssel: 

a költségbecslés módja (tervezői 
költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes 
adásvételi megállapodás, prognosztizáció 
stb.): 
ha a beruházással együttesen felújítás is 
megvalósul, úgy a felújítás költségeinek 
részletezése: 

Engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció, 
megvalósíthatósági tanulmány, hatósági eljárások 
díjai (2008-2009): 29.580.000,- Ft 
Kivitelezési tervdokumentáció (2010. év): 
32.500.000,- Ft 
Építés (2010. év): 720.000.000,- Ft 
Építés (2011. év): 122.000.000,- Ft 
Műszaki ellenőrzés (2010. év): 5.550.000,- Ft 
Műszaki ellenőrzés (2011. év): 1.000.000,- Ft 
Műszaki lebonyolítás (2010. év): 2.100.000-, Ft 
Műszaki lebonyolítás (2011. év): 370.000,- Ft 
Trafó kiépítése, csatlakozási díj (2010. év): 
8.000.000,- Ft 
Eszközbeszerzés (2011. év): 250.000.000,- Ft 
Tervezői művezetés (2010. év): 2.000.000,- Ft 
Projektmenedzsment (2010. év): 23.750.000,- Ft 
Projektmenedzsment (2011. év): 7.450.000,-Ft 
Könyvvizsgálói díj (2011. év): 1.500.000,- Ft 
Egyéb, nyilvánosság (2010. év): 300.000,- Ft 

12. Tulajdonos, üzemeitető megjelölése: 

Tulajdonos: Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata, üzemeltető: Pest Megye 
Önkormányzata, Szigetszentmiklósi Szakorvosi 
Rendelőintézet 
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13. A kivitelező kiválasztásának módja (pl.: 
közbeszerzés): 

Közbeszerzési eljárás 

14. A beruházás megvalósításának, vagy a beruházás 
elmaradásának kockázatai, egyéb fontosnak tartott 
körülmények: 

A pályázaton elnyert összeg nem hívható le. 

15. A beruházás céljából következő beruházói 
feladatok: 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása, folyamatos 
projektmenedzsment 
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2. számú melléklet 

Beruházási célokmány 

1. A beruházó megnevezése és címe: Pest Megye Önkormányzata 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

2. Az üzemeltető megnevezése és címe: 
Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet 
2310 Szigetszentmiklós, Viola u. 1. 

3. A beruházás megnevezése: 
Jellege: 

beruházás, 
felírj ítás 
rekonstrukció (bővítés) 

beruházás 

4. A beruházás célja és szükségessége: 
Az intézmény funkcióinak bővítése, fejlesztése, 
szolgáltatási hiányok megszüntetése. 

5. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a 
területkijelölés indokai, a területkészítéssel 
kapcsolatos feladatok, a funkcionális és 
üzemeltetői igények, stb.): 

Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet 
2310 Szigetszentmiklós, Viola u. 1. 

6. A beruházás műszaki meghatározása, a 
választott megoldás indoka: 

A rendelőintézet funkcióinak bővítése, fejlesztése. 

7. A beruházás költségelőirányzata, és annak 
anyagi-műszaki összetétele a megvalósítás évére 
prognosztizálva: 

Engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció, 
megvalósíthatósági tanulmány, hatósági eljárások 
díjai (2008-2009): 29.580.000,- Ft 
Kivitelezési tervdokumentáció (2010. év): 
32.500.000,- Ft 
Építés (2010. év): 720.000.000,- Ft 
Építés (2011. év): 122.000.000,- Ft 
Műszaki ellenőrzés (2010. év): 5.550.000,- Ft 
Műszaki ellenőrzés (2011. év): 1.000.000,- Ft 
Műszaki lebonyolítás (2010. év): 2.100.000-, Ft 
Műszaki lebonyolítás (2011. év): 370.000,- Ft 
Trafó kiépítése, csatlakozási díj (2010. év): 
8.000.000,- Ft 
Eszközbeszerzés (2011. év): 250.000.000,- Ft 
Tervezői művezetés (2010. év): 2.000.000,- Ft 
Projektmenedzsment (2010. év): 23.750.000,- Ft 
Projektmenedzsment (2011. év): 7.450.000,-Ft 
Könyvvizsgálói díj (2011. év): 1.500.000,- Ft 
Eavéb, nyilvánosság (2010. év): 300.000,- Ft 

8. A beruházási költségek fedezete, tervezett 
megoszlása: 

intézményi költségvetés 
Megyei Önkormányzati Hivatal 
költségvetése, 
Központi költségvetés, 
Cél- és címzett támogatás 
Elkülönített állami pénzalap: 
Decentralizált támogatós: 
Egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 

A határozatban foglaltak szerint a beruházások 
fedezetét Pest Megye Önkormányzata részben 
saját forrásból, részben a KMOP-4.3.2-2008-0006 
azonosító számú támogatás alapján finanszírozza. 

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének 
rövid leírása és költségkalkulációja: — 
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10. A megvalósítás jogi feltételei (kisajátítás, 
hatósági engedélyek stb.): Építési engedély 

11. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok 
(várható időpontja, használatbavételi engedély, az 
üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) 

2010. J. negyedév 

12. Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok 
(kezdete, befejezése, stb.): 

— 

13. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 
fedezetének biztosítása: 

Intézményi költségvetés 

14. A beruházási gazdasági értékelése 
(megtérülés): Hosszabb távú 
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3. számú melléklet 

Géplista 

Az informatikai fejlesztés keretében vásárolandó szoftverek 

Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség 
Windows 7 Professional Db 15 
MS Office 2007. Basic ed. Db 15 
Microsoft Essential Business Server Premium Edition, 75 user Db 1 

Orvostech n ológiai eszközök 

KARDIOLÓGIA 
Meglevő echokardiográf infokommunikációs rendszerhez 
történő csatlakoztásához szükséges digitalizálása hardver és 
szoftver kiegészítése 

Db 1 

TÜDŐGYÓGYÁSZAT 
Meglevő röntgen átvilágítóberendezés infokommunikációs 
rendszerhez történő csatlakoztásához szükséges digitalizálása 
hardver és szoftver kiegészítése 

Db 1 

LABORATÓRIUM 
Hemoglobin analizáló rendszer 
teljes vérből származó betegminta előkészítésére, 
alkotóelemeinek szétválasztására, és a különböző hemoglobin 
típusok (pl. A2, F, Alc) relatív és százalékos arányuk 
meghatározására. 
Elválasztási elv HPLC-kromatográfia. 
Futtatásonként 1-10 minta feldolgozására 

Db 1 

RADIOLÓGIA 

Digitális felvételi röntgen munkahely, U karos megoldással, 
digitális kazetta-tartóval, vizsgálóasztallal, 

- nagyfrekvenciás röntgengenerátor mikro-processzoros 
vezérléssel 150 kV 600 mA, min. 65 kW teljesítménnyel, 
dózistakarékos üzemmód, expozíciós automatával 

- gyorsfordulatú röntgencső (kis fókusz max. 0,6 mm, nagy 
fókusz max. 1,2 mm, hőkapacitás min. 300 kHU) 
nagyfeszültsé-gű kábelekkel 
- úszólapos vizsgálóasztal integrált min 40x40 cm méretű 
detektorral, detektor felbontása max.: 200 u.m 

- detektor felbontása max.: 200 um 

Db 1 
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Röntgenkép kiolvasó, digitalizáló berendezés 
foszforlemezes kazetta készlettel 
- 8 nagy méretű min. 35x35 cm-es kazettával 
- mammográfiás kazettával 
a páciensadatok beviteléhez szükséges érintőképernyős 
mikroszámítógéppel, kazetta azonosító vonalkód olvasóval 
automatikus kazetta beolvasással, röntgenkép archiválással, 
tárolt adatok megtekintési lehetőségével, tárolt kép 
továbbítással, 
min. 70 lemez/h kapacitással, 
D1COM 3.0 szabvány szerinti adatátvitelre 

Db 1 

Digitális film archiválás CD/DVD író eszközre Db 
• 

EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLA TÓ EGYSÉG 
FEKTETŐVEL 
Mennyezeti statív, anesztéziás 
fix magassággal, 1400-1600mm kinyúlása kettős kivetőkarral, 
tartó konzollal 
elektromos és medikai gázboxokkal, a boxokon elhelyezett 
elektromos illetve medikai gázcsatlakozó szerelvényekkel, 
altatógáz elszívással 

Db 1 

Mennyezeti statív, sebészeti 
fix magasságú, 1800-2000mm kinyúlású kettős kivetőkarral, 
tartó konzollal 
elektromos és medikai gázboxokkal, a boxokon elhelyezett 
elektromos illetve medikai gázcsatlakozó szerelvényekkel 

Db 1 

Műtőlámpa 
3500-4500°K színhőmérsékletű, 160.000 Lux fényerősségű 
lámpatesttel, 
színvisszaadási tényező Ra = 92-96 
fokozatmentes fényerő-szabályozással, 
kézi fókuszbeállítással 

Db 1 

Mobil műtőasztal, fix felsőrésszel 
- önbeálló kerekeken gördíthető, reteszelő mechanizmussal, 
- hidraulikus és kézi tönk mozgatások, 
- lábpedálos, olajpumpás magasság-beállítás, kézi oldalirányú 

döntés, 
hosszirányú eltolás, trendelenburg ill. antitrendelenburg 
állítások, 

- 5-részes fekvőfelület, antisztatikus párnázattál, 3-részes, 
kiemelhető vállrésszel, 

- röntgenezhető, 
- asztallap két oldalán tartozékrögzítő sínekkel, 
- extenzió rögzítési lehetőséggel 
- seblészeti, ortopédiai, urológiai, nőgyógyászati, szemészeti 
tartozékokkal 

Db 1 
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Altatógép monitorral 
Narkózis egység 
- 3-gázos rendszerű, integrált biztonsági szeleppel 
- 02 kiesés esetén N20 szelep zár 
- központi és palackos gázellátási lehetőség 
- központi narkózisgáz elvezetéshez csatlakozás 
- Standard, Low-flow és Min.-flow üzemmódok 
- Halothane 5% párologtató (választhatóan Enflurane, 
Isoflurane, Servoflurane és Desflurane) 

- ellenőrző egységek: (min.igény) 
Lélegeztető egység Db 1 
- elektronikus (és pneumatikus), térfogat - idővezéreít, 
nyomáskontrolált 
légúti nyomás, inspirációs 02, kiíégzett C02, 

~ légzési frekvenciaállítás 5-60/perc, 
rel.insp. szünet 0-60% 

- be/kilégzési arány 1:3 - 2:1, fokozatmentes állítás 
- IPPV, Manuál/spontán, IMV/S1MV, 1RV lélegeztetési 
módok 

- PEEP 3-20/25 mbar, fokozatmentes állítás 
- állítható kilégzö szelep (APL) 

Nagyfrekvenciás vágó- elektrokoagulációs készülék 
monopoláris és bipoláris vágáshoz, koaguláláshoz 
mikrosebészeti beavatkozási lehetőséggel 
- automatikus öntesztetelés bekapcsoláskor 
- folyamatos ellenőrzési funkciók, űm. nagyfrekvenciás 

szivárgóáram figyelés, neutrális elektróda elhelyezés 
ellenőrzése Db 1 

- defibrillátor álló CF 
Db 1 

- IEC 601 -2-2, VDE 750, MEDGV 3.§. megfelelés 
Nagyfrekvenciás teljesítmény: 
- vágásnál 400W 
- kontaktkoagulációnál 250W 
- bipoláris vágásnál 80W 
- bipoláris koagulációnál 80 W 

Arthroszkópos torony összeállítás 
nagy-, közepes- és kis izületi vizsgálatokhoz és műtéti 
beavatkozásokhoz 
- optikák, bevezető szárak (3-3 db) 
- operációs eszközök (fogók, csipeszek, ollók) 
- shaver-szet (2 motor/szet) 
- mini shaver-szet (1 mini/szet) 
- nagyfrekvenciás sebészeti vágó készülék 
- nagyfrekvenciás sebészeti készlet Db 1 
- arthro-pumpa 

Db 1 

- szívó készülék 
- Endo video-chipkamera (1 chipes) 
- TV-monitor előzőhöz (min. 36 cm-es képátló, >600 sor 
lineáris 
felbontás) 

- video-rekorder 
- hidegfény-forrás (iker xenon-izzós) min. 250W 
- fénykábelek, tartozékok 



2010. évi 11. szám PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 1787 

Laparoszkópos torony összeállítás 
hasi műtéti beavatkozásokhoz 
- optikák, bevezető szárak (3-3 db) 
- operációs eszközök (fogók, csipeszek, ollók) 
- nagyfrekvenciás sebészeti vágó készülék 
- nagyfrekvenciás sebészeti készlet 
- Öblítő-pumpa 
- szívó készülék 
- Endo video-chipkamera (1 chipes) 
- TV-monitor előzőhöz (min. 36 cm-es képátló, 
>600 sor lineáris felbontás) 
- video-rekorder 
- hidegfény-forrás (iker xenon-izzós) min. 250W 
- fénykábelek, tartozékok 

Db 1 

Fúrómotor összeállítás 
- elektromos tápegység 2 kézidarab szimultán működtetésére 

integrált irrigációs pumpával, 
kiterjesztett folyamat-érték kontroli, 
színes érintőképernyő, 
felhasználói interface, 
- Dual Trigger fúrótokmány szontőkulccsal 

fordulatszám kb. 1000/perc 
nyomaték 2,2 - 2,3 Nm 
váltható forgási irány 

Db 1 

Sebészeti szívókészülék 
- max. szívókapacitás 35 l/perc 
~ vákuumérték állítható, max. vákuumérték -0,95 bar 
- alacsony zajszintű, tartós üzemű motorral 
- 2db 4 Les váladékedénnyel 

Db 

1 

Őrzőmonitor, hordozható 
- hordozható, alkalmas mind a műtéti, mind az őrző monitorok 

EKG, Sp02, Resp, hőmérséklet, non-invazív nyomásmérő 
moduljainak befogadására a folyamatos monitorozás 
érdekében 

Db 2 

Infúziós pumpa 
- folyadékszállítási tartomány 1.. .999 ml/h 
- fokozat állítás 1 ml/h 
- pontosság ± 5% 
- KVO érték 5 mi/h 
- érték beállítás, adagolási érték kijelzés 
- üzemállapotjelzések 

Db 1 

Reanimációs egység 
- hand-free üzemmóddal 
- energia beállítások 5 - 360 J, több lépésben 
- beállítható EKG határérték riasztás 
- beépített demand/fíx pacemaker 40-180 bpm 
30 - 200 mA 

Db 1 

Sürgősségi táska (kézi lélegeztető ballon, maszk sorozat, kézi 
szívó, 02 reduktor, laringoszkóp) 

Db 1 

Operációs szék 
kartámasszal, állítható ülésmagassággal, háttámlával, görgős 

Db 1 
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Műszerelöasztal (Sonnenburg) 
lábpedállal működtethető hidraulikus asztallap emelés, 
360°-ban elforgatható asztallap 
kerekeken guruló állvány 

Db 1 

Műszertálcák (a sebészeti szakmáknak megfelelően, 
transzfúziós, sebészeti alaptáíca, katéterező, ortopédiai 
alaptálca, nőgyógyászati, curettage, urológiai alaptálca, 
szemészeti, orr-melléküregi, mikrosebészeti, septum resectiós, 
később kerülnek részletezésre) 

Db 1 

Orvosi multikonzol digitális/analóg képnéző rendszerrel 
- DICOM szabványnak megfelelő digitális képtovábbítási 
lekérdezési céloknak megfelelő integrált információ
technológiai rendszerrel 

- integrált 19"; 1,3 Megapixel felbontású TFT-monitor, 
kontrasztarány 1000:1, fénysűrűség 700 cg/m2, 
Schott biztonsági védőüveg előlappal 

- fertőtleníthető, antímikrobális bevonatú, lehajtható 
klaviatúrával, igény szerint szilikon egérrel/paddel, 
informatikai csatlakozó aljzattal 

- 40x43cm-es képméretű hagyományos röntgenfílm-
nézővei, káprázatmentes, fokozat mentesen szabályoz
ható, nagyfrekvenciás megvilágítással, 4 blende zsalu
val, filmrögzítővel 

Db 1 

Ágytálmosó- fertőtlenítő berendezés 
- hideg-meleg vizes öblítőrend szerrel 
- termodezinfekciós és fertőtlenítő szeres fertőtlenítéssel 
- mikroprocesszoros programvezérléssel, automatikus 
program 3 efutáss al 

- alacsony zajszint 
- nagyteljesítményű belső szivattyú rendszer 
- alkalmas legyen a Magyarországon bevált formájű 

ágy tálak fogadására 

Db 1 

Kórtermi betegágy 
- 3-részes feklapú 
- kézi állítású hátrész 
- központilag fékezhető min. 150 mm átm.~jű antisztatikus 
kerekekkel, melyek közül egy irányban is rögzíthető 
(fékek fej- és láboldalon) 

- fekvőfelület állítások: hátrész -67+70°, pelvis 07+6°, 
lábrész 07-40°, a kiemelések mechanikusak (kézi állítású) 

Db 

6 

Fekvőbeteg-to lókoc s i 
- 2-részes feklapú, párnázott 
- hidraulikusan működő high-low rendszerű, 
lábpedállal működtethető központilag fékezhető 
min. 150 mm átm.-jű kerekekkel, melyek közül 
egy irányban is rögzíthető (fékek fej és láboldalon) 
- ütközővel és fogantyúkkal ellátva 
- háttámla állítás gázrugóval 0-70° 

röntgenezhető kivitel 

Db 

3 
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OR VOSI GÁZELLÁTÓ RENDSZER 

Oxigén (02) központ 

4 oxigén palack lefejtésére alkalmas komplett automata átváltó 
központ, 2x2 palackos automata lefejtő központ (20 m3/óra 
teljesítménnyel), flexibilis lefejtő tömlőkkel, lefejtő 
blokkokkal 

Stabilizátor nyomáscsökkentő 
Nyomáskapcsolók a jelzőrendszerhez 
Technológia szerelési anyagok 
Elektromos szerelési anyagok 
Technológiai és elektromos szerelés 

Altató gáz (N20) központ 

2 altató gáz palack lefejtésére alkalmas komplett automata 
átváltó központ, 2x1 palackos automata lefejtő központ 
(10 m3/óra teljesítménnyel), flexibilis lefejtő tömlőkkel, 
lefejtő blokkokkal 
Stabilizátor nyomáscsökkentő 
Nyom áskapcso lók a jelzőrendszerhez 
Technológia szerelési anyagok 
Elektromos szerelési anyagok 
Technológiai és elektromos szerelés 

Sűrített levegő központ 

8 sűrített levegő palack lefejtésére alkalmas komplett automata 
átváltó központ, 2x4 palackos automata lefejtő központ 
(40 rn3/óra teljesítménnyel), flexibilis lefejtő tömlőkkel, 
lefejtő blokkokkal 
Stabilizátor nyomáscsökkentő 
Nyomáskapcsolók a jelzőrendszerhez 
Technológia szerelési anyagok 
Elektromos szerelési anyagok 
Technológiai és elektromos szerelés 

Földmunkák a gerincvezetékhez 

Vörösréz csővezeték szerelése, ipari ezüst forrasztással, 
földárokban szerelve, vagy tartószerkezetre rögzítéssel 

Szakaszolók és golyós elzárók 

Nyomás-ellenőrző és szakaszoló szekrények 

Orvosi gáz vételi helyek 

Oxigén vételi hely (02) 

Sűrített levegő (SL4) 

Altatógáz vételi hely (N2Q) 

Db 

Db 

Db 

Db 

Db 

Db 

Db 
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Medikai készülékek 

Oxigén párásító egység, 0-15 L/perc teljesítménnyel, párásító 
edénnyel, tömlővel, csatlakozó dugóval 

Db 1 

Injektoros szívó készülék, 0-1000) mbar teljesítménnyel, dugós 
csatlakozással, tömlővel, csatlakozó dugóval 

Db 1 

2,0 literes váladékgyűjtő edény, polysulfon, kompletten Db 1 

Fali rozetta a váladékedények tartására 

Váladékedény tartó sínre csatlakoztatható 

Solaflex tömlő, gázspecifikus színjelöléssel (fehér, fekete
fehér) 

Szilikon tömlő a vákuum (sűrített levegő) készülékeihez 

Kifúvató pisztoly, tartozékokkal 
Db 1 

Jelző-riasztó rendszer Db 1 

Nyomáspróba, gázazonosság vizsgálat, oktatás, kezelési 
dokumentáció 

Db 1 

Tárgyi eszközzel együtt, installálva érkező szoftverek 

Főnix-Pro Integrált Egészségügyi Rendszer bővítés 15 
felhasználóval 

Db 1 

DIVAS PACS szerver-szoftver bővítés (+2 D1COM modalitás 
integrálása) 

Db 1 

DIVAS Vision íeletező szoftver Db 2 

A HIS rendszerbe integrált DIVAS PWS szoftver bővítés Db 5 
Vezérlő szoftver + korlátlan számú multimédiás felület 
kezelését szolgáló szoftver modul 

Db 1 

Ct-EcoSTAT HIS rendszerrel integrált gazdasági rendszer 
(kiírás szerinti feltételekkel) 10 user 

Db 1 

CT-EcoSTAT HIS rendszerrel integrált vezetői információs 
rendszer (kiírás szerinti feltételekkel) 10 user 

Db 1 

DIVAS PACS Rendszer BŐVÍTÉS TELERADIOLÓGIA 
MODULLAL (WEB Access 1 db. Külső leletezés támogatása) Db 1 

Egyéb eszközök 
Aktív eszközök, hardveres tüzfai, router, 42U magas rack szekrény és központi K V M switch, 
szünetmentes, klímaegység (ldb kültéri és 1 db beltéri egység) beépítése + IP telefonközpont 50 
mellékállomással" + régi épületrészben 50 darab dupla (összesen 100), az 1SO/IEC 11801 szabvány 
Category 6A előírásait teljesítő, 10 Gbps hálózati sebességet biztosító árnyékolt kábelhálózati 
végpont kiépítése 
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378/2010. (10. 29.) számú KGYH melléklete 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 

mely létrejött egyrészről 

Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7. (továbbiakban: Önkormányzat) 
képviseletében dr. Szűcs Lajos a megyei közgyűlés elnöke, 

másrészről 

a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség (székhelye: 1038 Budapest, Mező utca 12., 
nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozatának száma: Fővárosi Bíróság 
6.Pk.63.366/1/6, adószáma: 19815565-2-41), továbbiakban Fenntartó, képviseletében Dr. 
Breucr Katalin (továbbiakban: Szerződő Felek) között a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi X X X I . törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. §-ában és a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. §-aiban 
foglaltak alapján a következő feltételek szerint: 

1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az ellátási szerződés tárgyában a fenntartásukban 
lévő intézmények, nevezetesen a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
és Intézményei (PM TEGYESZI) valamint a SIÓN Nevelőszülői Hálózat között 
meglévő együttműködést kívánják jelen ellátási szerződés aláírásával megerősíteni. 

2. Fenntartó vállalja, hogy az általa alapított és működtetett SIÓN Nevelőszülői Hálózat 
(1038 Budapest, Mező utca 12), amely tevékenységét a Közép-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal által kiállított, 61-210-1/2007 sz. (2007.03.12.) 
működési engedély alapján végzi, 7 férőhely erejéig átvállalja az Önkormányzattól a 
gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 
illetve utógondozott a Gyvt. 53. § szerinti teljes körű ellátását. 

3. Pest Megye Közgyűlése az ../2010. (10. 29.) számú K G Y H határozatával - amely 
jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi — döntött a 2. pontban 
meghatározott szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételéről, egyúttal felhatalmazta 
Elnökét az ellátási szerződés aláírására. 

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges 
működtetési kiadásokat, a személyi és tárgyi feltételeket a Fenntartó biztosítja. A 
nevelőszülői hálózat működési engedélyében szereplő nevelőszülök által a Fenntartó a 
gyermekek felvétele napjától teljes körű, otthont nyújtó ellátást biztosít a Gyvt-ben 
szabályozottak szerint. 

5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat a Fenntartó részére 
támogatást, ellátási hozzájárulást nem biztosít, tekintettel arra, hogy a gyermekek 
ellátása után járó állami normatívát a Fenntartó önállóan jogosult igénybe venni. 

6. A Fenntartó kijelenti, hogy: 

a. a 2. pontban megnevezett nevelőszülői hálózat működtetéséhez szükséges 
hatósági engedélyekkel, személyi, tárgyi, technikai feltételekkel rendelkezik, 
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b. a gyermekek ellátásával kapcsolatos jogszabályokat, szakmai 
követelményeket, a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az 
adatvédelem szabályait ismeri, azok előírásait az ellátás során betartja, illetve a 
fenntartásában lévő intézménnyel betartatja. 

7. A Fenntartó köteles a külön jogszabályban meghatározott (adatszolgáltatási 
kötelezettséget a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 
gyermekjóléti szolgálatok és a gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó szervek és 
személyek által kezelt adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet) 
előírásoknak megfelelően teljesíteni, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat 
az illetékes szervek rendelkezésére bocsátani. 

8. A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátással kapcsolatban - az ellátás 
megkezdésekor - a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú tájékoztatást 
nyújt az ellátandó gyermekek és törvényes képviselőik részére. 

A tájékoztatás tartalmazza az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, illetve a 
gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén a 
panaszjog gyakorlásának módját is. 

9. Az ellátott vagy törvényes képviselője által benyújtott panaszról és kivizsgálásuk 
eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről Fenntartó évenként, a 12. pontban 
részletezett éves beszámoló keretében tájékoztatja az Önkormányzatot. A panaszjog, 
illetőleg a panaszok orvoslásának rendje a Gyvt. 36.§-ában rögzítettek szerint alakul. 

10. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének szabályozása 
összhangban a vonatkozó jogszabályokkal a Fenntartó hatáskörébe tartozik. 

11. A Fenntartó biztosítja - a szakellátási illetékesség miatt - a P M TEGYESZI 
szakemberei számára a jogszabályokban előírt feladatok zavartalan végrehajtását. 

12. A Fenntartó minden év január 31. napjáig az előző évi tevékenységéről szakmai 
beszámolót készít az Önkormányzat számára. 

13. A Fenntartó tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat az ellátás teljesítését a Szerződő 
Felek által meghatározott időpontban (az ellátás ideje alatt évente legalább egy 
alkalommal) jogosult ellenőrizni. 

14. A Szerződő Felek az ellátási szerződést 5 éves időszakra kötik meg, azzal, hogy 
évente felülvizsgálatra kerül a férőhely számok tekintetében és azt megállapodásuk 
szerint módosítják. A szerződés hatálya alatt a Szerződő Felek az ellátási szerződést 
bármikor módosíthatják. Jelen szerződés 2010. november 1. napján lép hatályba. 

15. Amennyiben a Fenntartó működési engedélyét az illetékes megyei gyámhivatal 
megvonja, az Önkormányzat az ellátottak elhelyezését saját intézményeiben biztosítja. 
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik fél jelen 
szerződésből eredő kötelezettségeit megszegi, az azzal okozati összefüggésben lévő 
teljes kárért felel. 

A Szerződő Feleket megilleti a rendes felmondás joga. A felmondási idő 3 hónap. 
Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén lehetőség van a szerződés rendkívüli, 
azonnali hatályú felmondására. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a 
Fenntartó nem teljesíti a szerződésben vállalt, illetve a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségeit. Súlyos szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatosságát az 
Önkormányzat biztosítja. 

Jelen szerződés vonatkozásában megtett bármely nyilatkozat csak írásban érvényes. 
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16. Szerződő Felek vállalják, hogy jelen szerződés teljesítése során egymással 
kölcsönösen együttműködnek. Fenntartó kijelenti, hogy az 1993. évi III. törvény 121. 
§ g) pontjában meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettségét minden esetben 
írásban teljesíti. 

17. A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása 
érdekében a Szerződő Feleket az Önkormányzat részéről a gyermekvédelmi 
szakreferens, a Fenntartó részéről a hálózatvezető képviseli. 

18. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen ellátási szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Gyvt. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

19. Szerződő Felek jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
közösen értelmezték, és a szerződést 5 eredeti példányban, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2010. november 

dr. Szűcs Lajos Dr. Breuer Katalin 
Pest Megye Közgyűlésének képviselő 

elnöke 

Önkormányzatának 
Főjegyző 
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379/2010. (10. 29.) számú KGYH melléklete 

B-052 
GA-039070 számú T Ö B B D E V I Z Á S H I T E L S Z E R Z Ő D É S 

2. számú módosítása 

Amely létrejött egyrészről 
Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofít Kiemelkedően Közhasznú 

Kft 
2600 Vác,Naszály út 31. 

nyilvántartja a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
cégjegyzékszám: 13-09-122510 

(a továbbiakban: Üzletfél), 

másrészről a 

CIB Bank Zrt. 
1027 Budapest, Medve u. 4-14. 

nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 
cégjegyzékszám: 01-10-041004 

adószám: 10136915-2-44 
a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője 

tevékenységi engedélyek száma: 957/1997/F, m/41.044-10/2002 
(továbbiakban: Bank), 

mint Szerződő Felek között a közöttük 2008. április 1-én GA-039070 banki azonosítószámon, 
14028-0/304/2008/2/0 számon közjegyzői okiratba foglalva létrejött és utoljára 2010. március 
24-én módosított többdevizás hitelszerződés (a továbbiakban: Hitelszerződés) 2. számú 
módosításaként az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

1. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Hitelszerződés 7. ,8. és 12. pontja az alábbiak 
szerint módosul: 

„7. A Hitelkeret lejáratának időpontja 

2010. december 29. 

A Bank a Hitelkeretet a Hitelszerződés 4.1. (Folyósítás időpontja) pontja szerint 2008.03.30-
töl 2010. 09.30-ig tartja az Üzletfél rendelkezésére, ezért a 2010.09.30-i időpontot követően 
az Üzletfél a Hitelkeretből kölcsönt nem jogosult lehívni." 

„8. A kölcsön tőkerészének visszafizetése 

A z Üzletfél az egyes kölcsönök tőkerészét bármely banki napon - részben vagy egészben -
visszafizetheti. Az Üzletfél köteles a Bankot ezen szándékáról a visszafizetést legalább 3 
banki nappal megelőzően írásban értesíteni. 
Ha az előtörlesztés az Üzletfél részére érkező árbevételből történik, a Bank a kölcsönt a 
devizaárbevételnek a Bank devizaszámláján történő jóváírását - szükség esetén az Üzletféllel 
történő egyeztetést - követő második banki napon veszi előtörlesztettnek. 
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Amennyiben az árbevétel devizaneme nem azonos a kölcsön devizanemével, az előtörlesztés 
az árbevétel kölcsön devizanemére történő átváltásának értéknapját követő második banki 
napon csökkenti a fennálló kölcsöntartozást. 
Az Üzletfél az egyes kölcsönök tőkerészét legkésőbb a Hitelkeret lejáratakor köteles 
visszafizetni a Banknak. Az Üzletfél köteles gondoskodni arról, hogy a Bankszámlán a 
visszafizetéshez szükséges fedezet kellő időben rendelkezésre álljon. 

Forintban fennálló kölcsöntartozás esetén a kölcsön visszafizetése oly módon történik, hogy a 
visszafizetés esedékességének napján a kölcsön Összegével a Bank megterheli a Bankszámlát. 

Devizában fennálló kölcsöntartozás esetén a kölcsön visszafizetése oly módon történik, hogy 
a kölcsön összegének a Bank által a kölcsön esedékességét megelőző 2. banki napon jegyzett 
devizaeladási árfolyamon számított forint ellenértékékével a Bank megterheli a Bankszámlát. 

Arra az esetre, ha a Bankszámla egyenlege a kölcsön visszafizetéséhez nem, vagy nem 
maradéktalanul nyújt fedezetet, az Üzletfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Banknál 
vezetett bármely más bankszámlájáról a kölcsönösszeg teljes visszafizetéséhez szükséges 
összeget igénybe vegye oly módon, hogy az összeget először a Bankszámlára átvezeti, majd 
onnan a kölcsön visszafizetésére fordítja, amelyek során szükséges konverziókra jelen 
szerződésben meghatározott árfolyamok irányadók." 

„12. Biztosítékok 

A jelen szerződéshez kapcsolódó biztosítéki szerződések 

TÍPUSA OSSZKGK 5ZKRZODESKOTES 
NAPJA 

IIIV.SZAM 

Készfizető 
kezesség 

250.000.000,-
Ft, 

2010.március 24. BK-039070-1 

Az Üzletfél kijelenti, hogy jelenleg más hitelintézetnél az alábbi bankszámlákkal 
rendelkezik 

.BANK BANKSZÁMLASZÁM 
K & H Bank 10402166-49565656-55551034 

Az Üzletfél ezennel visszavonhatatlanul biztosítja a Bank számára azt a jogot, hogy a 
Bank a jelen szerződésből fakadó követeléseit az Üzletfélnek a fent jelölt megjelölt 
bankszámláiról a jogszabály szerint elsőbbséggel teljesítendő fizetési kötelezettségeket 
követően, de minden más fizetési kötelezettséget megelőzően beszedési megbízással 
beszedje. 

Az Üzletfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződés időtartama 
alatt más hitelintézetnél bankszámlát nyit, vagy vezet, úgy már meglévő bankszámlák 
esetében a jelen szerződés megkötésétől, illetve új bankszámla megnyitása esetén a 
megnyitásától számított 3 banki napon belül átadja a Bank részére a számlavezető 
hitelintézet befogadást igazoló, és cégszerű aláírását tartalmazó, a Bank részére 
beszedési megbízás benyújtásának lehetőségét biztosító - összeghalár-, és gyakoriság
megjelölés nélküli - felhatalmazó levelet, amely tartalmazza, hogy módosítása, vagy 
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visszavonása kizárólag a Bank írásbeli ellenjegyzése esetén érvényes, és a 
számlavezető bank - teljes vagy részleges fedezetlenség esetén - köteles azt 35 napig 
függőben tartani. 

Az Üzletfél kötelezettséget vállal arra, hogy - a jelen szerződésből eredő tartozásai 
maradéktalan visszafizetésének időpontjáig - haladéktalanul bejelenti a Banknak, ha 
más hitelintézetnél újabb bankszámlát nyit, illetve más pénzügyi intézménytől 
kölcsönt vesz fel. 

Az Üzletfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankszámláján indított fizetési- és 
készpénzfelvételi forgalmának 100%-át a Banknál vezetett pénzforgalmi számlán 
bonyolítja bonyolít. A Bank a forgalom időarányos teljesülését negyedévente 
ellenőrzi. 
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kikötött forgalom 
időarányosan nem teljesül, a jelen szerződés feltételeit (kamat, díj, jutalék) 
egyoldalúan módosítsa, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondja." 

II. A Hitelszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben és 
hatályban maradnak. 

III. Jelen szerződés módosítás érvényesen létejön és hatályba lép, amikor az Üzletfél az alábbi 
dokumentumokat a Bank számára eredetiben vagy másolatban, a Bank választása szerint 
benyújtotta úgy, hogy azok mind formailag, mind tartalmilag a Bank által elfogadhatóak: 

- a 12. pont szerinti biztosítékok megléte, i l l . a vonatkozó biztosítéki szerződések aláírása a 
szerződő felek által 
-magánokiratba foglalt jelen szerződés, i l l . magánokiratba foglalt biztosítéki szerződés 
-jelen szerződés mindkét fél által történő aláírása 

Jelen szerződés módosítást a Szerződő Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, a cégjegyzésre jogosultak által, jóváhagyólag írták alá. 

Vác, 2010. 

Naszály-Galga Szakképzés Szervezési 
Társaság Nonprofít Kiemelkedően 

Közhasznú Kft 
CIB Bank Zrt. 
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Kezesség: 

Alulírott Pest Megye Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 7. adóigazgatási 
azonosító szám: 15395883-2-13,képviselí: dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének 
elnöke), mint készfizető kezes kijelentem, hogy a 2008. április 1-én létrejött és és utoljára 
2010. március 24-én módosított GA-039070 számú Hitelszerződés (a továbbiakban: 
Hitelszerződés) fenti, 2010.szeptember 27.-ai nappal történő módosításának tényét tudomásul 
veszem, az abban foglaltakat elfogadom, és a BK-039070-1 számon megkötött Készfizető 
kezességi szerződés alapján a készfizető kezességemet a módosított Hitelszerződésből eredő 
teljes tartozás vonatkozásában fenntartom, illetve vállalom. 

Budapest 2010 

Pest Megye Önkormányzata 
(Kezes) 

A Kezes képviseletében eljáró személyek: 

Neve: Dr. Szűcs Lajos 

. Pest Megye Közgyűlésének 
1 ítulusa: , elnöke 

EUenjegyzem: 

Aláírása: 

Neve: Dr. Szép Tibor 

Titulusa: Pest Megye Főjegyzője 

A fenti, biztosítékot nyújtó személy(ek) kötelezettségvállalást megerősítő fenti nyilatkozatát a 
Bank elfogadja. 

Vác,2010 

CIB Bank Zrt. 



1798 PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2010. évi 11. szám 

A Bank képviseletében eljáró személyek: 

Aláírása: 

Neve: Kovács Ildikó 

Titulusa: vállalati kapcsolattartó 

Aláírása: 

Neve: Buczkó Júlia 

Titulusa: vállalati kapcsolattartó 
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380/2010. (10. 29.) számú KGYH melléklete 

MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 
Dunaharaszti Város Önkormányzata (székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.; adószáma: 
15393173-2-13; statisztikai számjel: 15393173-8411-321-13 ), képviseli: Dr. Szalay László 
polgármester, mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos) 

másrészről: 
Pest Megye Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 7.; adószáma: 15395883-2-41; 
statisztikai számjel: 15395883-8411-321.-01), képviseli: dr. Szűcs Lajos, a Közgyűlés Elnöke, 
mint használó (továbbiakban: Használó), (a továbbiakban együtt: Felek) 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

1. Felek tényként rögzítik, hogy 2005. szeptember 15-én határozatlan időre szóló Megállapodás 
(továbbiakban: Alap megállapodás) jött közöttük létre, amelynek értelmében Tulajdonos a Használó 
kizárólagos használatába adta a Ráckevei Körzeti Földhivatalnál 2238 hrsz. alatt nyilvántartott, 579 m2 

alapterületű, lakóház és udvar megjelölésű, természetben Dunaharaszti, Gyárköz u. 1. szám alatti 
ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) 85/157-ed tulajdoni hányadát az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 89.§-ában meghatározott alapellátást meghaladó járóbeteg-szakellátással kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében. Flasználó a feladatellátást a 82/1991. számú közgyűlési határozat alapján 
1992. január 1. napjától - mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) 
bekezdésnek b) pontjában erre kötelezett - látja el. 

2. Felek egyezően rögzítik, hogy az Ingatlan elhasználódása olyan mértékűvé vált, amely 
következtében már nem alkalmas az 1. pontban megjelölt egészségügyi tevékenység ellátására, így 
Felek a közöttük létrejött Alap megállapodást közös megegyezéssel, jelen szerződés aláírásával 
megszüntetik. Egymással szemben az ingatlannal kapcsolatban elszámolási kötelezettségük nem 
keletkezett, követelésük nincsen. 

3. Felek tényként rögzítik, hogy az Alap megállapodás 6. pontjának, a Használó jogai és 
kötelezettségei felsorolás 3. bekezdése alapján az 1. pontban megjelölt ingatlant Használó a 
Tulajdonos részére visszaadta. 

4. Használó az Alap megállapodás 6. pontjának, a Használó jogai és kötelezettségei felsorolás 4. 
bekezdése alapján jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy az 1. pontban rögzített Dunaharaszti, belterület 2238 hrsz-ú ingatlan Tulajdonos 
kizárólagos tulajdonát képező 85/157-ed részilletőségére a Használó javára határozatlan időre 
bejegyzett használat jogát az illetékes Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásból törölje. 

5. Felek tényként rögzítik, hogy az egészségügyi ellátás folytatása érdekében a Tulajdonos az 
egészségügyi ellátás végzéséhez alkalmas - a megfelelő engedélyekkel rendelkező - rendelőt oly 
módon biztosítja, hogy a Vita & Sanitas Gyógyszerkereskedelmi Bt.-vel 2010. május 1.-én bérleti 
szerződést kötött határozatlan időre a 2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 23. szám alatti rendelőintézet 
(továbbiakban: Rendelőintézet) bérlésére vonatkozóan. 

6. Felek rögzítik, hogy a bérelt Rendelőintézet egészségügyi szolgáltatás ellátására alkalmas, a 
működéshez szükséges tárgyi feltételek adottak. 

7. Tulajdonos vállalja a Rendelőintézet mindenkori bérleti díjának megfizetését. 

dr. Szalay László Pethő Zoltán 
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Tulajdonos 

dr. Szűcs Lajos dr. Szép Tibor 
Pest Megye Önkormányzata 
Használó 

Szerkesztettem és ellenjegyzőm , 2010 " „ napján: dr. Brozmann Attila 
Jogtanácsos 
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8. Tulajdonos vállalja, hogy a Rendelőintézetre kötött bérleti szerződés megszűnése esetén az 
ellátás folyamatosságának a biztosítása érdekében gondoskodik a nőgyógyászai szakrendelés 
elhelyezéséről és kezdeményezi jelen megállapodás módosítását. 

9. felen megállapodást aláíró törvényes képviselők kijelentik, hogy a jognyilatkozat megtételére 
jogosultak. 

10. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás ellenjegyzésével dr. Brozmann Attila jogtanácsost 
(cím:2310. Szigetszentmiklós, Losonczi u.í.) bízzák meg. 

11. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodással összefüggésben keletkezett esetleges 
jogvitáikat megkísérlik peren kívül rendezni. Tárgyalásaik eredménytelensége esetén -
pertárgyértéktől függően - Használó székhelye szerinti illetékes bíróság jár el. 

12. Jelen megállapodás egymással szó szerint mindenben megegyező 8 (nyolc) eredeti 
példányban készült, amelyből Tulajdonos és Használó 4-4 (négy-négy) eredeti példányt kap. 

13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi TV. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
Jelen megállapodást Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2010. év hó nap 

Dr. Szalay László 
Polgármester 

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Tulajdonos 

Dr. Szűcs Lajos 
Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 

Pest Megye Önkormányzata 
Használó 

Pethő Zoltán 
Jegyző 

Dunaharaszti Város Önkormányzata 

Dr. Szép Tibor 
Főjegyző 

Pest Megye Önkormányzata 

Szerkesztettem és ellenjegyzem 
, 2010 " 

dr. Brozmann Attila jogtanácsos 
„ napján: 



Pest Megye Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési terve 

Ellenőrizendő folyamatok és 
szervezetek 

Helyszínen ellenőrizendő 
intézmények: 

1. Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, Szentendre 

2. Török János Mezőgazdasági és 
Egészségügyi Szakképző Iskola, 
Cegléd 

3. Bem József Műszaki Szakközep
es Szakiskola, Cegléd 

4. Losontzi István Óvoda, Altalános 
Iskola, Speciális Szakiskola, 
Diákotthon, Gyermekotthon és 
Pedagógiai Szakszolgálat, Cegléd 

5. Kossuth Lajos Gimnázium, 
Cegléd 

6. Ceglédi Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola 

7. Dózsa György Kollégium, 
Cegléd 

8. Unghváry László Kereskedelmi 
és Vendégíátóipari Szakközépiskola 
és Szakiskola 

9. Bolyai János Gimnázium és 
Kereskedelmi Szakközépiskola, 
Ocsa 

10. Batthyány Kázmér Gimnázium, 
Szigetszentmikíós 

Ellenőrzés tárgya, célja, 
ellen őrzött időszak 

Tárgya: Az intézmények 
működésének, gazdálkodásának 
átfogó vizsgálata 

Célja: Megfelelően szabályozott, 
szabályszerű működés 
biztosítása; 

Pénzügyi irányítási és 
ellenőrzési rendszerek 
működésének, 
gazdaságosságának, 
hatékonyságának, 
eredményességének vizsgálata 
(Ber. 8. §.b) pont) 

A költségvetésben biztosított 
keretek közötti gazdálkodás 
megvalósítása; 

A normatív előirányzat, központi 
alapból, EU forrásból kapott 
támogatások, pályázatok 
elszámolása; 

A források hatékony és 
szabályszerű felhasználása; 

A pénzkezeléssel kapcsolatos 
eljárásrend betartása, a 
jogszabályi megfelelés 
vizsgálata; 

A számviteli bizonylati rend és 
okmányfegyelem teljes 
körűsége; 

Azonosított kockázati 
tényezők 

A gazdasági szervezet 
tevékenységének szabályozottsága 
nem megfelelő; 

Az Ügyrend nem tartalmazza a 
szervezet feladatait, a vezetők és 
beosztottak feladat-, hatás- és 
jogkörét; 

A munkaköri leírások nem teljes 
körűek; 

A szervezetben bekövetkezett 
strukturális, és személyi változások; 

Az intézmény feladatellátásában 
történt változások; 

Jogszabályi környezet változásainak 
figyelemmel kísérése elmarad; 

A kontrollok megbízhatóságának 
hiányossága tapasztalható; 

Pénzügyi-számviteli feladatok 
informatikai hátterének 
hiányosságai; 

A költségvetési bevételi és kiadási 
előirányzatok nem szabályszerű 
teljesítése; 

Az előirányzatok módosításával 
kapcsolatos eljárásrend nem 
szabályozott; 

Nem szabályozták az átfutó, függő, 
és kiegyenlítő tételek elszámolását; 

Az ellenőrzés típusa és 
módszerei 

Típusa: rendszerellenőrzés 

Módszerei: 

kockázatelemzésre 
vonatkozó 
adatbekérés minden 
intézménytől; 
helyszíni vizsgálat 
során szabályzatok, 
beszámolók, 
jelentések, 
nyilvántartások 
vizsgálata; 
szervezeti eljárások, 
eljárási rendek 
szabályozásainak 
elemzése, értékelése; 
költségvetés, 
beszámolók 
értékelése; 
imntavéteíszerűen 
kiválasztott pénzügyi 
tranzakciók 
bizonylatainak, i l l . 
belső nyilvántartások, 
dokumentációk 
ellenőrzése, 
statisztikai, pénzügyi, 
számviteli adatok, 
költségvetés, 
beszámolók 
értékelése; 
helyszíni vizsgálat 
során szabályzatok, 
eljárási rendek, 
munkaköri leírások, 
ellenőrzési 
munkatervek és 
beszámolók, 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 
2011. 
januártól 
december 
hónapig 

(Id. 2. sz. 
melléklet) 

Erőforrás 
szükségletek 

910 ellenőri 
nap 
(elosztás az 
éves Belső 
ellenőrzési 
terv 2. sz. 
melléklete 
szerint). 
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11. Simon Antal Általános Iskola, 
Diákotthon, Gyermekotthon és 
Pedagógiai Szakszolgálat, Vác 

12. Cházár András Óvoda. 
Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Diákotthon, 
Gyermekotthon és Pedagógiai 
Szakszolgálat, Vác 

13. Selye János Humán 
Szakközépiskola, Vác 

14. Pikéthy Tibor Zeneművészeti 
Szakközépiskola 

15. PM TEGYESZI 

16. Szent Rókus Kórház és 
Intézményei, Budapest 

17. Szakorvosi Rendelőintézet, 
Gyömrő 

18. Szakorvosi Rendé lő intézeí, 
Szigetszentmiklós 

19. Szakorvosi Rendelőintézet, 
Monor 

20. Speciális Otthon, Abony 

21. TOPhÁZ Speciális Otthon, Göd 

22. Kőris Otthon, Nagykörös 

23. Idősek Otthona, Ráckeve 

24. Válaszúi Szenvedélybetegek 
Otthona és Rehabilitációs 
Intézménye, Tóalmás 

25. Őszirózsa Idősek Otthona, Tura 

26. Pest Megye Önkormányzatának 
Hivatala 

A házipénztár- és értékkezelés 
szabályszerűsége, különös 
tekintettel a pénzügyi analitikák 
megbízhatóságára; 

FEUVE rendszerek kiépítésének, 
működtetésének, 
jogszabályoknak és 
szabályzatoknak való 
megfelelőségének vizsgálata; 
(Ber. 8. § a) pont) 

A rendelkezésre álló 
erőforrásokkal való gazdálkodás 
vizsgálata, a vagyon megóvása 
és gyarapítása, elszámolások, 
beszámolók megbízhatóságának 
ellenőrzése (Ber. 8. § c) pont) 

Selejtezési és leltározási 
tevékenység szabályszerűsége; 

Étkeztetés, nyersanyagnorma 
felhasználásának, térítési díjak 
alkalmazásának ellenőrzése; 

Gépj árműhasznál at 
szabályszerűségének vizsgálata; 

A közbeszerzési eljárások során 
a közbeszerzési törvény és 
végrehajtási rendeletei 
előírásainak betartása; 

Folyamatban lévő peres ügyek 
vizsgálata; 

Gondozott! értékek illetve 
letétek szabályszerű kezelése; 

Elhalálozással kapcsolatos 
dokumentumok ellenőrzése; 

Tanműhelyek működésének 
vizsgálata 

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
utalványozás szabályozása hiányos, 
a jogkörök gyakorlása szabálytalan; 

Pénzkezelési munkakörök 
elkülönülése nem megfelelő; 

Bizonylati rend és okmányfegyelem 
megsértése; 

Gazdasági események okmányainak 
hiányos felszereltsége; 

A FEUVE rendszerének, kialakítása 
és a gyakorlati megvalósítása nem 
megfelelő; 

Kockázatelemzésen alapuló belső 
ellenőrzési tervezés hiánya; 

Vagyongazdálkodási feladatok 
végrehajtásának szabálytalanságai; 

Leltározási és selejtezési feladatok 
lebonyolítása, dokumentálása nem 
megfelelő; 

Intézményi saját bevételek 
meghatározásának szabályozottsága 
nem megfelelő; 

A díjak beszedésének rendje, 
nyilvántartása nem felel meg a 
törvényi előírásoknak; 

Közbeszerzési eljárások 
szabályozottságának, az eljárás 
előkészítésének, lefolytatásának, 
ellenőrzésének, dokumentálásának 
hiánya; 

A gondozoíti értékek nyilvántartása, 
elszámolása nem megfelelő. 



A 2010. évi ellenőrzések 
javaslataira tett intézkedések 
végrehajtásának nyomon követése 
(utóvizsgálat); 
Helyszínen ellenőrizendő 
intézmények: 

1. Vujicsics Tihamér Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 
Szentendre 

2. Altalános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon,GyömrŐ 

Helyben ellenőrizendő: 
Pest Megye Önkormányzatának 
Hivatalában lefolytatandó belső 
ellenőrzések: 

1. A hivatali gépjármű 
üzemeltetés szabályozottságának 
és működésének ellenőrzése; 

2. A Hivatal selejtezési 
tevékenységének ellenőrzése. 

3. Közbeszerzési tevékenység 
ellenőrzése. 

időszak: 2009-2010.év 

Tárgya: 2010. évben lefolytatott 
átfogó ellenőrzések alkalmával 
tett javaslatok, illetve elkészült 
intézkedési tervekben foglaltak 
végrehajtásának, gyakorlati 
megvalósulásának helyszíni 
ellenőrzése. 

Célja: A korábban észlelt és 
jelentésben megfogalmazott 
hiányosságok megszüntetésének 
biztosítása. 

Tárgya: a Hivatal egyes 
szervezeti egységei 
működésének vizsgálata 

Célja: a Hivatal egyes szervezeti 
egységei működésének 
vizsgálata során feltárt 
hiányosságok felszámolása, 
javaslatok tétele 

1. ponthoz: 
Gépjármű vezetési jogosultságok 
nem megfelelőek. 

Futásteljesítmény dokumentálása, 
elszámolása nem szabályszerű. 

Üzemanyag felhasználás 
elszámolása (teletank rendszer) nem 
megfelelő. 

Menetlevelek kitöltése nem 
szabály szerű. 

2. ponthoz: 

Selejtezési tevékenység nem 
szabályozott. 

Selejtezési tevékenységgel 
kapcsolatos állomány kivezetés nem 
szabályozott. 

Hulladékkezeléssel kapcsolatos 
jogszabályi előírások nem 
valósulnak meg. 

Az intézkedési tervben 
foglaltak tételes 
ellenőrzése. 

Típusa: Szabály szerűségi 
ellenőrzés, 
teljesítmény ellenőrzés 

Módszerei: Helyszíni 
vizsgálat során 
munkalapok kitöltése, 
interjúk készítése, 
alapbizonylatok, 
beszámolók 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

2011. 
augusztus 

2011. 
december 

10 ellenőri 
nap 

45 ellenőri 
nap 
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Selejtezés leltári állomány a 
kivezetésével nincs összhangban. 

3. ponthoz: 

Az intézmény nem rendelkezik belső 
közbeszerzési szabályzattal. 

A jogszabályváltozások nem 
jelennek meg a belső szabályok 
aktualizálásában, nem naprakész a 
beszerzések szabályozása. 

Nem határozták meg az eljáró 
személyek összeférhetetlenségét. 

A Kbt. hatálya alá tartozó 
beszerzéseknél a belső szabályzat 
részletesen nem tér ki arra, hogy: 

ki rendelhet el 
kötelezettségvállalóként beszerzést? 
- ki jogosult az intézmény részéről 
ajánlatot kérni? 
- ki dönthet az eljárás fajtájáról? 
- az intézmény nevében eljáró 
személyek milyen szakértelemmel 
rendelkezzenek? 
- az ajánlatkérő nevében ki jogosult a 
megbízás ellátására? 
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2. számú melléklet 

M u n k a i d ő - m é r l e g 
Pest Megye Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó 

be l ső ellenőrzési tervéhez 

Ellenőrzési kapacitás bemutatása (2011. január 01. - 2011. december 31.) 

Naptári napok száma: 365 nap/fő 

szombat, vasárnap 
fizetett ünnepek (-) 110 nap/fő 

Munkanapok száma: 255 nap/fő 

fizetett szabadság átlaga ( - ) 32 nap/fő 

beszámoló, tervkészítés, kockázatelemzés 

és ügyiratrendezés ( - ) 10 nap/fő 

továbbképzés, értekezlet ( - ) 20 nap/fö 

átlagos éves betegállomány ( - ) 15 nap/fö 

Ellenőri napok száma: 178 nap/fő 

Ellenőri létszám: 

- 1 fő belső ellenőrzési vezető 

- 6 fő belső ellenőr 

Éves szinten rendelkezésre álló ellenőri munkanapok száma: 

7 fő x 178 nap/fő = 1246 ellenőri nap 

Ellenőrzésre fordítható összes napok száma: 1246 nap 

Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (22,4%): -279 nap 

Belső ellenőrzésekre fordítható napok száma: 967 nap. 
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K i m u t a t á s 
Pest Megye Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervében 

ütemezett feladatokról 

Sorszám Intézmény Ellenőrzés típusa Ütemezés Ellenőri 
napok 

Közreműködő 
szervezeti 
egységek 

1. Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 
Szentendre 

Rendszerellenőrzés október 40 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

2. Török János 
Mezőgazdasági és 
Egészségügyi 
Szakképző Iskola, 
Cegléd 

Rendszerellenőrzés március 40 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

3. Bem József Műszaki 
Szakközép- és 
Szakiskola, Cegléd 

Rendszerellenőrzés március 40 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

4. Losontzi István Óvoda, 
Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, 
Diákotthon, 
Gyermekotthon és 
Pedagógiai 
Szakszolgálat, Cegléd 

Rendszerellenőrzés április 35 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

5. Kossuth Lajos 
Gimnázium, Cegléd 

Rendszerellenőrzés április 35 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

6. Ceglédi Közgazdasági 
és Informatikai 
Szakközépiskola 

Rendszerellenőrzés május 35 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 
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7. Dózsa György 
Kollégium, Cegléd 

Rendszerellenőrzés május 30 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

8. Unghváry László 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és 
Szakiskola, Cegléd 

Rendszerellenőrzés június 35 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

9. Bolyai János 
Gimnázium és 
Kereskedelmi 
Szakközépiskola, Ocsa 

Rendszerellenőrzés augusztus 40 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

10. Batthyány Kázmér 
Gimnázium, 
Szigetszentmiklós 

Rendszerellenőrzés február 40 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

11. Simon Antal Altalános 
Iskola, Diákotthon, 
Gyermekotthon és 
Pedagógiai 
Szakszolgálat, Vác 

Rendszerellenőrzés július 35 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

12. Cházár András Óvoda, 
Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, 
Diákotthon, 
Gyermekotthon és 
Pedagógiai 
Szakszolgálat, Vác 

Rendszere Uenőrzé s július 40 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

13. Selye János Humán 
Szakközépiskola, Vác 

Rendszere llenörzé s október 35 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 
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14. Pikéthy Tibor 
Zeneművészeti 
Szakközépiskola, Vác 

Rendszerel lenőrzés november 30 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

15. P M TEGYESZÍ Rendszerellenőrzés január 45 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

16. Szent Rókus Kórház és 
intézményei, Budapest 

Rendszerellenőrzés január 40 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

17. Szakorvosi 
Rendelőintézet, Gyömrő 

Rendszerellenőrzés szeptember 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

18. Szakorvosi 
Rendelőintézet, 
S zigetszentmikló s 

Rendszerellenőrzés február 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

19. Szakorvosi 
Rendelőintézet, Monor 

Rendszerellenörzés szeptember 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

20. Speciális Otthon, Abony Rendszerellenőrzés október 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

21. TOPhÁZ Speciális 
Otthon, Göd 

Rendszerellenőrzés november 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 
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22. Kőris Otthon, 
Nagykőrös 

Rendszerellenőrzés október 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

23. Idősek Otthona, 
Ráckeve 

Rendszerellenőrzés november 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

24. Válaszút 
Szenvedélybetegek 
Otthona és 
Rehabilitációs 
Intézménye, Tóalmás 

Rends zere 11 enőrzé s szeptember 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

25. Őszirózsa Idősek 
Otthona, Tura 

Rendszerellenőrzés december 35 nap Gazdasági Iroda, 
Szociális és 
Egészségügyi 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

26. Pest Megye 
Önkormányzatának 
Hivatala 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés (3 
témában) 

december 45 nap Gazdasági Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

27. Vujicsics Tihamér 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény, Szentendre 

Utóellenőrzés augusztus 5 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

28. Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, 
Diákotthon és 
Gyermekotthon,Gyömrő 

Utóellenőrzés augusztus 5 nap Gazdasági Iroda, 
Oktatási, 
Művelődési és 
Turisztikai 
Iroda, 
Személyzeti 
Csoport 

Összesen 965 nap 
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3. számú melléklet 
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X X X 

X x X 

Vwt Mt!aV?.ánkD[̂ áiiVZu<MaiLH)yUÍHlH _r-^-^-v—- —--
X 

X 

KíkirS Fcr̂ nt Al^p[nküf^^v^yL'|;^L?Lb î;iiliniii^vJ Ctnlfrl 
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385/2010. (10. 29.) számú KGYH melléklete 

Középtávú ifjúságsegítő koncepció 
vonatkozó pontjai 

Konkrét cselekvési terv 2011. évre 

1. Gondoskodik a felnövekvő nemzedék 
boldogulásáról, önálló életkezdésének 
segítéséről, a rászoruló gyermek-, és 
ifjúsági csoportok táboroztatásáról, 
környezeti neveléséről. 

- Iskolarendszeren kívüli szabadidős 
tevékenységeket támogató Keret 
pályázatának kiírása 
- Ifjúsági és Sport Keret pályázatának 
kiírása 
Felelős: a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2011. április 30. 

2. Gondoskodik ajánlások 
megfogalmazásáról a települési 
önkormányzatok számára a gyermek-, és 
ifjúsági feladataik ellátásához. 

Pest Megye Önkormányzata ifjúsági célú 
tevékenységeinek, programjainak, 
szakmai anyagainak nyilvánosságra 
hozatala Pest Megye Önkormányzatának 
honlapján 
Felelős: a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

3. Kezdeményezi, hogy a kistérségi és 
megyei színtereken a korosztályi 
érdekképviseletben, a döntés 
előkészítésben a fiatalok részt vegyenek. 
Ennek érdekében elősegíti az 
érdekérvényesítés lehetőségeinek formáit 
és intézményrendszerének kialakulását. 

A Közép-Magyarországi Regionális 
Ifjúsági Szolgáltató Irodával 
együttműködve a megyei 
diákönkormányzatok programjainak, 
képzéseinek szakmai támogatása 
Felelős: a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

4. Együttműködik közösségi terek 
kialakításában, karbantartásában. 

Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági 
Alapítvány támogatása 
Felelős: a Közgyűlés elnöke 
Határidő: Pest Megye Önkormányzata 
2011. évi költségvetése szerint 

5. Együttműködik partnereivel a 
szociálisan rászoruló fiatalok 
továbbtanulásának segítésében. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulóján 
való részvétel 
Felelős: a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2011. október 

6. Együttműködik azokkal az 
intézményekkel, szervezetekkel, melyek a 
gyermek-, és ifjúsági korosztályokat a 
valós értékek megőrzésére nevelik. 

-A Pest Megyei Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum működtetése, szakmai feladatainak 
támogatása. 
-A megyei drogügyi koncepció 
végrehajtása. 
Felelős: a Közgyűlés elnöke 
Határidő: folyamatos 

7. Gondoskodik (szakbizottságon 
keresztül) az ifjúságsegítő koncepció éves 
cselekvési tervének előkészítéséről, 
végrehajtásáról és a végrehajtás 
ellenőrzéséről. 

A 2012. évi cselekvési terv előkészítése 
Felelős: az Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottság elnöke 
Határidő: 2011. október 
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HIRDETMÉNY 

Ezúton értesítjük Pest megye lakosságát, hogy Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
2010. december 10-én 10.00 órától Közmeghallgatást tart a Megyeháza (Budapest V . ker., 
Városház u. 7.) Kossuth Lajos termében. A Közmeghallgatás során az állampolgárok és a 
megyében érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést tehetnek fel és javaslattal 
fordulhatnak Pest Megye Közgyűlésének tagjaihoz és tisztségviselőihez. 

dr. Szűcs Lajos s. k. 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke 
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TÁRGYMUTATÓ 

Tárgyszó Határozat/ren delet 
száma 

oldalszám 

0-9 

1. számú általános iskola, Budaörs 369/2010.(10. 29.) 1717 

2011. évi belső ellenőrzési terv 384/2010.(10.29.) 1730, 1801 

2011. évi cselekvési terv 385/2010. (10.29.) 1730, 1813 

2011. évi költségvetés 377/2010. (10. 29.) 1726 

385/2010.(10. 29.) 1731,1813 

A,Á 

alapító okirat 374/2010. (10.29.) 1725, 1766 

Általános Iskola, Speciális Szakiskola (Gyömrő) 372/2010. (10. 29.) 1718 

Általános Iskola, Tinnye 369/2010.(10.29.) 1718 

B 

Bartos Kornélia 370/2010.(10.29.) 1718 

belső ellenőrzési terv 384/2010. (10.29.) 1730, 1801 

Bencsik Mónika 368/2010.(10.29.) 1717 

beruházás, beruházási célokmány 376/2010. (10. 29.) 1725,1780 

Bilinszky Ferenc 368/2010. (10.29.) 1717 

Bodnár András 368/2010.(10. 29.) 1717 

Budaörs Város Önkormányzata 369/2010.(10.29.) 1717 

Budapest II., Széher út 63. 383/2010.(10. 29.) 1730 

Budapest II., Szerb Antal u. 20. 383/2010. (10. 29.) 1730 

Budapest II., Tárogató út 84-90. 383/2010.(10.29.) 1730 

Bukovszky István 368/2010.(10.29.) 1717 

Bükkös-partiak Baráti Köre 370/2010.(10. 29.) 1718 
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c 

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Vác 381/2010. (10. 29.) 1728 

CS 

cselekvési terv 

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség 

Csuti Emese 

385/2010. (1.0. 29.) 

378/2010. (10. 29.) 

373/2010. (10. 29.) 

1730,1813 

1727,1791 

1722 

D 

díj 

Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj 

Kulturált Települési Környezet Díj 

Pest Megye Építészeti Nívódíj 

„Pest Megye Környezetvédelméért" Díj 

Dobai Építésziroda Kft. 

Dunaharaszti Város Önkormányzata 

371/2010. (10. 29.) 

369/2010. (10.29.) 

369/2010. (10.29.) 

370/2010. (10. 29.) 

369/2010. (10.29.) 

380/2010.(10. 29.) 

1718, 1732 

1717 

1717 

1718 

1718 

1727, 1799 

E 

Egészségház és gyógyszertár, Ócsa 

Egészségügyi, Gyermekvédelmi és Szociális Bizottság 

ellátási szerződés 

építészeti terv 

Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj 

369/2010. (10. 29.) 

368/2010. (10.29.) 

378/2010. (10.29.) 

369/2010. (10.29.) 

371/2010. (10. 29.) 

1717 

1717 

1727, 1791 

1718 

1718, 1732 
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F 

fegyelmi 

Csuti Emese 373/2010. (10.29.) 1722 

Kácsándiné Kottász Katalin 372/2010. (10. 29.) 1718 

Fehér István 368/2010. (10. 29.) 1717 

felhalmozási tartalék 376/2010. (10.29.) 1726,1780 

folyószámla-hitelkeret 375/2010. (10.29.) 1725 

G 

Gál Zsoltné 368/2010. (10.29.) 1717 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 368/2010. (10.29.) 1717 

31/2010. (XI. 12.) r. 1724, 1744 

géplista 376/2010.(10. 29.) 1725, 1784 

H 

hatályon kívül helyezés 376/2010.(10. 29.) 1726, 1666 

Hegedűsné Homoki Mária 373/2010.(10.29.) 1722 

hitelkeret szerződés 379/2010.(10. 29.) 1727, 1794 

Horváth Gábor dr. 368/2010. (10. 29.) 1717 

I 

ingatlan 

Budapest II., Széher út 65. 383/2010.(10.29.) 1730 

Budapest II., Szerb Antal u. 20. 383/2010. (10. 29.) 1730 

Budapest II., Tárogató u. 84-90. 383/2010.(10.29.) 1730 
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J 

Jogi* Ügyrendi, Összeférheteíienségi és Önkormányzati 

Bizottság 368/2010. (10.29.) 1717 

K 

Kácsándiné Kottász Katalin 372/2010.(10. 29.) 1718 

képviselői vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 31/2010. (XI. 12.) r. 1724,1744 

Kerepesi Nándor 368/2010. (10. 29.) 1717 

kitüntető díjak lásd díj 

KOKUKK Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő 

Egyesület 370/2010.(10. 29.) 1718 

Kosa Anikó 368/2010. (10. 29.) 1717 

Kovács Ágnes 368/2010. (10. 29.) 1717 

Kovács Zoltán 368/2030. (10.29.) 1717 

Kozma Tibor 370/2010. (10.29.) 1718 

költségvetés 377/2010.(10. 29.) 1726 

385/2010. (10. 29.) 1731, 1813 

közbeszerzési eljárás 375/2010.(10.29.) 1725 

Középtávú Ifjúságsegítő Koncepció 385/2010. (10. 29.) 1730, 1813 

Közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzat 31/2010. (XI. 12.) r. 1724, 1744 

közmeghallgatás hirdetmény 1814 

Köztisztasági Egyesülés 386/2010. (10.29.) 1731 

Kuli Imre 368/2010.(10. 29.) 1717 

„Kulturált Települési Környezet Díj" 369/2010. (10. 29.) 1717 

Kun Szilárd 368/2010.(10. 29.) 1717 

Kvadrum Építész Kft 369/2010.(10. 29.) 1717 
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L 

Lázár Mónika 368/2010.(10. 29.) 1737 

M 

Makrai Sándor 

Manger Henrik 

megállapodás 

megrovás 

Csuti Emese 

Kácsándiné Kottász Katalin 

Megyenap 

Meseliget bölcsőde, Veresegyház 

működéssel összefüggő kiadások részbeni fedezete 

369/2010. (10.29.) 

368/2010. (10.29.) 

380/2010.(10. 29.) 

373/2010. (10.29.) 

372/2010. (10.29.) 

370/2010. (10.29.) 

369/2010.(10. 29.) 

388/2010. (10. 29.) 

1717 

1717 

1727, 1799 

1722 

1721 

1718 

1717 

1731 

N 

Nagy Tamás 

Nagykőrös Város Önkormányzata 

Naszály-Galga Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 

368/2010. (10.29.) 

369/2010. (10. 29.) 

379/2010. (10.29.) 

1717 

1717 

1.727, 1794 

NY 

Nyolc tantermes általános iskola, Tinnye 369/2010. (10.29.) 1717 
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o 

Ócsa Város Önkormányzata 369/2010. (10.29.) 1717 

Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 368/2010. (10. 29.) 1717 

31/2010. (XI. 12.) r. 1724, 1744 

o 

Örkény Város Önkormányzata 369/2010. (10. 29.) 1717 

ösztöndíj szerződés 

p 

371/2010. (10. 29.) 1718 

r 

pályázat 

Budapest II., Széher út 63. 383/2010.(10. 29.) 1730 

Budapest II., Szerb Antal u. 20. 383/2010.(10. 29.) 1730 

Budapest II., Tárogató út 84-90. 383/2010. (10. 29.) 1730 

működéssel összefüggő kiadások részbeni fedezetére 388/2010.(10. 29.) 1731 

Papp Norbert 368/2010. (10. 29.) 1717 

„Pest Megye Építészeti Nívódíj" 369/2010.(10. 29.) 1717 

„Pest Megye Környezetvédelméért" Díj 370/2010.(10. 29.) 1718 

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 

belső ellenőrzési terv 384/2010. (10. 29.) 1730, 1801 

cselekvési terv 385/2010. (10.29.) 1730, 1813 

kitüntető díjak lásd díj 

költségvetés 377/2010.(10. 29.) 1726 

385/2010.(10.29.) 1731,1813 

szervezeti és működési szabályzat (Közgyűlés) 31/2010. (XI. 12.) r. 1724,1744 

Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 372/2010.(10. 29.) 1719 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 374/2010.(10. 29.) 1725, 1766 

Pest Megyei Parlagfű Program 387/2010.(10. 29.) 1731 

Pest Megyei Területrendezési Terv 377/2010.(10.29.) 1726 

pollenallergia 387/2010.(10. 29.) 1731 
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s 

Simon Antal Általános iskola, Diákotthon, Vác 

Solymosi Sándor 

381/2010. (10. 29.) 

368/2010. (10. 29.) 

3728 

1717 

SZ 

Szabó Ferenc 

Szabóné Papp Klára 

Szentendre, Kossuth L. u. 20. 

szervezeti és működési szabályzat 

szerződés 

ellátási (Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága) 

hitelkeret (Naszály-Galga Nonprofit Kiemelkedően Közh. Kft.) 

„Szigetszentmiklósi Emeltszintű Kistérségi Járóbeteg

szakellátó Központ kialakítása" projekt 

Szuromi Ferenc 

369/2010.(10.29.) 

368/2010.(10.29.) 

369/2010. (10. 29.) 

31/2010. (XI. 12.) r. 

378/2010. (10.29.) 

379/2010.(10.29.) 

376/2010. (10.29.) 

369/2010. (10.29.) 

1718 

1717 

1718 

1724, 1744 

1727, 1791 

1727, 1794 

1725, 1780 

1718 

T 

tagság lemondás 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 

TOPhÁZ Speciális Otthon 

386/2010.(10. 29.) 

369/2010.(10.29.) 

381/2010. (10. 29.) 

1731 

1717 

1728 

U 

Unghváry László Ker. és Vendéglátóipari Szakközépiskola 373/2010. (10.29.) 1722 



1822 PEST M E G Y E ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2010. évi 11. szám 

v 

vagyonnyilatkozat 31/2010. (XI. 12.) r. 1724,1744 

Varga László 368/2010.(10. 29.) 1717 

Veresegyház Város Önkormányzata 369/2010. (10. 29.) 1717 

Viktor Speciális Otthon, Sződliget 382/2010. (10. 29.) 1729 

Virág Róbert 368/2010.(10. 29.) 1717 

vis maior 381/2010.(10. 29.) 1728 

382/2010. (10. 29.) 1729 

Z 

Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. 369/2010. (10. 29.) 1718 

„Zöld Föld" vetélkedő 387/2010. (10.29.) 1731 


