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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A megyei és megyei jogú városi önkormányzat által létrehozott Nógrád Megyei Közoktatási 
Közalapítvány (a továbbiakban: NMKK) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) 
bekezdés e) pontja, valamint az Alapító Okirat 9.3.7. pontja szerint működéséről és 
gazdálkodásáról évente köteles beszámolni az alapítóknak. A 2010. évi beszámoló az 
előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló áttekinti az NMKK  alapítása óta eltelt 13 évet, 
mely alatt közreműködése révén 670 millió forint támogatással gazdagodott a megye 
közoktatása.  
Alapvető változást hozott a közalapítvány életében, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló törvényben – ellentétben a korábbi 12 év gyakorlatával – nem szerepelt 
a megyei közoktatási közalapítványok számára támogatási összeg. Ez azzal járt, hogy a 
közalapítvány nem tudta folytatni a korábbi, kiterjedt pályázati tevékenységét. 2010-ben 
egyetlen pályázat került kiírásra, „Az év pedagógusa” díj odaítélésére. 
Sajnos a 2011. évi költségvetési törvényben sem járult hozzá a központi irányítás a megyei 
közoktatási közalapítványok életben tartásához.  
A kuratórium azzal a kéréssel fordult az alapítókhoz, hogy anyagi támogatásukkal, illetve a 4 
millió forintos alaptőke „felszabadításával” biztosítsák az NMKK továbbműködését. 
 
Az NMKK alapító okirata 6.1. pontja tartalmazza, hogy a közalapítvány induló vagyona 
(alaptőkéje) 4 millió Ft készpénz, melyet a két alapító, Nógrád Megye Önkormányzata és 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosított 2-2 millió Ft-tal. Az alapító okirat 
7.2. pontja kimondja, hogy a közalapítvány vagyona az induló alaptőke alá nem csökkenhet.  
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése szerint az 
alapító az alapító okiratot indokolt esetben az alapítvány nevének, céljának és vagyonának 
sérelme nélkül módosíthatja. Az alapítónak tehát nincs joga az alapító okirat olyan 
módosítására, amely a közalapítvány vagyonát csökkenti.  
Az NMKK támogatásának kérdését a két alapító a 2011. április 12-ei egyeztető bizottsági 
ülésen megtárgyalta. Egyetértettek abban, hogy a közalapítvány a központi támogatás 
fogadására, elosztására jött létre a megalapításkor, annak végleges megszűnése esetén  
fennmaradása nem indokolt. A két alapító rendelkezik olyan alapítvánnyal, amelyen keresztül 
támogathatja a közoktatást és a pedagógusokat. A két önkormányzat anyagi helyzete sem teszi 
lehetővé, hogy a NMKK-t támogassák. Az egyeztető bizottság úgy határozott, hogy a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkárától tájékoztatást kérnek arról, hogy mi a 
szándékuk a közoktatási közalapítványok támogatását illetően. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Közoktatási 
Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – elfogadja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről 
tájékoztassa a közalapítvány kuratóriumának elnökét. 
Határidő: 2011. május 10. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2011. április 6. 
         Becsó Zsolt 
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Melléklet az 53-20/2011. számú előterjesztéshez és a  
..../2011. (IV. 28.) Kgy. határozathoz 

 
Beszámoló  

a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről 
 

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati választások óta az alapítók közgyűlése első ízben 
foglalkozik a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvánnyal, indokolt a 2010. év konkrét 
tevékenységének ismertetése előtt a közalapítvány múltjának áttekintése. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 119. § (1) bekezdése – a törvény 1996. évi 
módosítása során – kimondta, hogy a megyében a megyei és a megyei jogú városi 
önkormányzat közalapítványt hoz létre a közoktatás – megyei fejlesztési tervben jóváhagyott - 
körzeti, térségi és országos feladatainak támogatásához. A közalapítvány bevételei a központi 
költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása, törvényben 
vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések, illetve természetes személyek, jogi 
személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései, valamint az alapító 
okiratában meghatározott egyéb bevételek. Az összeg felosztásába be kell vonni a megyei 
gazdasági kamarákat, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartókat is.  

A törvény által előírt kötelezettségnek örömmel tett eleget Nógrád Megye Önkormányzata és 
Salgótarján Megyei Város Önkormányzata, hiszen a feladattal együtt az annak 
megvalósítására szolgáló költségvetési fedezetről is gondoskodtak a törvényalkotók. A két 
alapító önkormányzat 2-2 millió forint alaptőkével 1997 tavaszán hozta létre a Nógrád 
Megyei Közoktatási Közalapítványt, mely egy év múlva közhasznú szervezetté alakult. Az 
alapítvány nyílt, a megye városai lehetőséget kaptak a csatlakozásra minimum 500 000 
forinttal. Először Balassagyarmat (1998-ban), majd egy évvel később Rétság önkormányzata 
csatlakozott, 2006-ban Szécsény és Bátonyterenye önkormányzatai is hasonlóképpen 
döntöttek. A csatlakozók egy-egy tagot delegáltak a kezdetben 9 fős kuratóriumba, melynek 
révén a tagok száma 13 főre emelkedett. 
A kuratóriumban a két alapító és a csatlakozó önkormányzatok jelöltjein kívül - a törvényi 
előírásoknak megfelelően - képviselteti magát a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint a nem önkormányzati intézményfenntartók egyikeként a római katolikus egyház. A 
kuratórium mellett 3 fős felügyelő bizottság működik. Ügyintéző szervezete kezdetben – 
megbízásos jogviszonyban – egy titkárból és egy gazdasági ügyintézőből állt, mely 2000. 
júniusától 2010. végéig kiegészült egy fő állású irodavezetővel, aki az adminisztrációs 
feladatokért volt felelős. 
 
A közalapítvány feladatrendszerének három alappillére: 
 
- a megyei közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv, melyben lévő 
körzeti, térségi és országos feladatok támogatása a közoktatási törvényben megfogalmazott 
feladat, 
- az alapító okirat, mely ezeket részletezi,  
- a mindenkori költségvetési törvény, mely a 2009. évvel bezárólag meghatározta a központi 
támogatás keretösszegét. A támogatást a megyei önkormányzaton keresztül kapta meg a 
közalapítvány, és azt a felhasználására vonatkozó éves feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi 
terv alapján használta fel.  
Volt három olyan év (1999-2001), melyben jelentős forrás érkezetett a munkaerő-piaci alap 
szakképzési alaprészéből. 
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A közalapítvány a közoktatás valamennyi szereplője számára ismert a megyében, az eltelt 13 
év alatt a helyi közoktatás fontos támasza volt. Közel 4000 pályázatot indítottak útjára a 
közalapítványhoz, háromnegyed részüket koronázta siker. Mintegy 670 millió forint 
támogatás került szétosztásra. A kötelező önrész további 126 millió forint bevonását jelentette 
a megye közoktatásába.  
 
Alapvető változást hozott a közalapítvány életében, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló törvényben – ellentétben a korábbi 12 év gyakorlatával – nem szerepelt 
a megyei közoktatási közalapítványok számára támogatási összeg. Ez azzal járt, hogy a 
közalapítvány nem tudta folytatni a korábbi, kiterjedt pályázati tevékenységét. Egyetlen 
pályázat került kiírásra, „Az év pedagógusa” díj odaítélésére, mely az ifj. Szabó István által 
készített plakettel és 100.000 Ft-os pénzjutalommal jár. 
 A nyolc beérkezett pályázat alapján pedagógus kategóriában Mosoniné Mézinger Éva, 
intézményvezető kategóriában Havasiné Földi Zsuzsanna, életmű kategóriában Veres István 
nyerte el „Az év pedagógusa„ díjat.  
A kuratórium 2010-ben 3 ülést tartott. Egy alkalommal látogatást tett Vanyarcon, ahol 
megismerkedett a nevelési, oktatási intézmények munkájával. 
A korábbi, megvalósítás alatt álló pályázatokhoz kapcsolódóan 2010-ben 17 módosítási 
kérelemmel éltek, a kuratórium valamennyit engedélyezte. Egy egyedi kérelem érkezett, 
melyet a kuratórium elutasított. Megtörtént a 2009. évi pályázati támogatásokkal történő 
elszámolás, melyet követően – a támogatás vagy egy részének fel nem használása, illetve 
jogtalan felhasználás miatt – 11 pályázó esetében élt visszaköveteléssel a kuratórium. Ez 
összesen 552 500 Ft-ot jelentett, melyet a 2010. év végén és 2011. első napjaiban 
valamennyien vissza is fizettek.  
  
A 13 fős kuratórium összetétele 2010-ben nem változott, a kuratórium munkáját ellenőrző - az 
alapítók által 4 évre megbízott - felügyelő bizottság (a továbbiakban: FEB) megbízása 
azonban 2010. május 31-én lejárt. Az alapítóktól újabb négy évre kapott megbízást a FEB 
korábbi elnöki tisztét ellátó Vadovicsné Tölgyesi Mária, valamint Feketéné Rózsási Erika 
FEB-tag. Tóth Melinda helyett Boros Gabriella lett a FEB másik tagja.  
 
A közalapítvány kuratóriumának elnöke felkérést kapott a TÁMOP-3.2.2/08/A/2 projekt 
keretében működő Regionális Döntés-előkészítő, Javaslattevő Testület tagságára. A pályázat a 
„Területi együttműködések, társulások hálózati tanulás” címet viseli, és 3 konzorciumi tag 
együttműködésében valósul meg (Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és 
Közművelődési Szolgáltató Intézménye; Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai 
Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet; Diósgyőri Gimnázium és Városi 
Pedagógiai Intézet). Az elnök több alkalommal részt vett ezzel a munkával kapcsolatban 
tanácskozásokon. 
 
A közalapítvány folyamatos kapcsolatot tartott az alapítókkal, más megyei közoktatási 
közalapítványokkal. Elnöke és titkára – a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnökével együtt – részt vett a megyei közoktatási közalapítványok és megyei 
önkormányzatok elnökei számára Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár kezdeményezte 
minisztériumi tanácskozáson.  Az államtitkár asszony elismerő szavakkal nyilatkozott a 
megyei közoktatási közalapítványok tevékenységéről, és további működésüket szorgalmazta. 
Sajnos a 2011. éves költségvetési törvényben sem járult hozzá a központi irányítás a megyei 
közoktatási közalapítványok életben tartásához. 
A közalapítvány 2010. évi gazdálkodásával összefüggő adatokat a melléklet tartalmazza. 
 
A közalapítvány működési feltételei a megyei önkormányzat épületében a megszokottak 
voltak: a megyei önkormányzat egy irodahelyiséget és a kuratóriumi ülésekhez a tanácskozó 
terem használatát ingyenesen biztosította. A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból 
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2010-ben 47 278 Ft-ot kapott a közalapítvány. Egyéb bevétele a kamatbevételből volt. A 
központi támogatás, a korábban a pályázati díjakból befolyt bevétel elmaradása miatt a 
közalapítvány – mintegy 500 000 Ft kivételével – tulajdonképpen felélte tartalékait.  
A korábbi években többször történt kezdeményezés szponzorok megnyerésére, 
eredménytelenül. Mindez azt jelenti, hogy külső forrás bevonása nélkül a közalapítvány 
működésére 2011-ben mintegy fél évig van esély.  
A kuratórium ezúton kéri alapító önkormányzatait, valamint a csatlakozott városi 
önkormányzatokat, hogy fontolja meg a közalapítvány anyagi támogatását annak fenntartása 
érdekében. Kérjük az alapítókat, tegyék lehetővé, hogy a közalapítvány 4 millió forintos 
alaptőkéje felhasználható legyen a közalapítvány alapító okiratban foglalt céljai 
megvalósítására. 
Segítség nélkül a közalapítvány működése és céljainak megvalósítása ellehetetlenül, és 
alapítóink kénytelenek lesznek a bíróságtól a közalapítvány megszüntetését kérni. 
  

Salgótarján, 2011. március 8. 
 
 
 
             Meló Ferenc 
        a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 
                             kuratóriumának elnöke



Melléklet a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 

2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz 

 

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK A NÓGRÁD MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZ ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI 
PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÉR ŐL 

 
Pályázati témakör: 
1. témakör : „Az év pedagógusa” 
 

Témakörök 
Benyújtott 

pályázatok (db) 
Nyertes pályázatok 

(db) 
Elnyert támogatás 

(eFt) 

1 8 3 419
 

 
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 

                                                                                  2010. év   E Ft-ban 

M e g n e v e z é s El őző év Előző év(ek)  
helyesbítései  Tárgyév  

        
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 15,588   776 
    1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 589   47 
        a) alapítótól 0   0 
        b) központi költségvetéstől  77   47 
        c) helyi önkormányzattól 512   0 
        d) egyéb 0   0 
    2. Pályázati úton elnyert támogatás  0   0 
    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0   0 
    4. Tagdíjból származó bevétel 0     
    5. Egyéb bevétel 14,999   729 
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0   0 
C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 15,588   776 
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 14,989   2,996 
    1. Anyagjellegű ráfordítások 1,703   1,104 
    2. Személyi jellegű ráfordítások 1,85   1,467 
    3. Értékcsökkenési leírás 0   0 
    4. Egyéb ráfordítások 11,436   425 
    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0   0 
    6. Rendkívüli ráfordítások 0   0 
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0   0 
    1. Anyagjellegű ráfordítások 0   0 
    2. Személyi jellegű ráfordítások 0   0 
    3. Értékcsökkenési leírás 0   0 
    4. Egyéb ráfordítások 0   0 
    5. Pénzügyi ráfordítások 0   0 
    6. Rendkívüli ráfordítások 0   0 
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 14,989   2,996 
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E) 0   0 
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0   0 
I)  TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0   0 
J)  TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY(A-D) 599   -2,22 
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Tájékoztató adatok:       
A) Személyi jelleg ű ráfordítások 1,85   1,468 
   1. Bérköltség 1,17   862 
       ebből: -megbízási díjak 308   0 
                 - tiszteletdíjak 0   0 
    2. Személyi jellegű egyéb kifizetés 296   331 
    3. Bérjárulékok 384   275 
B) Szervezet által nyújtott támogatások saját bevét el terhére 0   0 
C) Szervezet továbbutalási céllal kapott támogatása  0   0 
D) Szervezet által továbbutalt támogatás 0   419 
 

M É R L E G  
2010.év 

    E Ft-ban 
ESZKÖZÖK (aktívák)   Előző év    Tárgyév 

A) BEFEKTETETT 
    ESZKÖZÖK   0   0 
I.  Immateriális javak   0   0 
II. Tárgyi eszközök   0   0 

III.Befektetett pénzügyi eszközök   0   0 

IV.Befektetett eszközök értékhelyesbítése   0   0 
B) FORGÓESZKÖZÖK   10,281   4,396 
I.  Készletek   0   0 
II. Követelések   9   2 
III.Értékpapírok   10,243   4,315 
IV.Pénzeszközök   29   79 

C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   0   0 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:   10,281   4,396 
FORRÁSOK (passzívák)   Előző év    Tárgyév 
D) SAJÁT TŐKE   6,554   4,335 
I.  Induló tőke   4,000   4,000 
II. Tőkeváltozás   1,955   2,555 
III. Lekötött tartalék   0   0 
IV. Értékelési tartalék   0   0 

V. Tárgyévi eredmény  
    alaptevékenységből   599   -2,220 

VI. Tárgyévi eredmény 
     vállalkozási tevékenységből   0   0 
E) CÉLTARTALÉK         
F) KÖTELEZETTSÉGEK   32   0 

I.  Hosszú lejáratú 
    kötelezettségek   0   0 

II. Rövid lejáratú 
    kötelezettségek   32   0 

G) PASSZÍV IDŐBELI 
    ELHATÁROLÁSOK   3,695   61 
          
FORRÁSOK ÖSSZESEN:   10,281   4,396 
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K I M U T A T Á S  
a költségvetési támogatás felhasználásáról 

2010.év 
         
         
       E Ft-ban  

Kapott támogatás Felhasználás összege 
 

Támogatást nyújtó  
neve/ tám.forrása 

időpontja jogcíme összege 

áthozatal 
(visszakövetelt 
támogatásból) előző évi tárgyévi 

átvitel 
(visszakövetelt 
támogatásból) 

 

Nm-i Önkormányzat 2009 Kv.tv.sz.   22,6 22465 22,6    

Központi költségvetés 2010 SZJA 1% 47     47    

2009. évben nyújtott, 
visszakövetelt 
támogatás 2010   479,9     418,9 61  

Összesen:     527 23 22 465 489 61  
 

 


