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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Nógrád Megye Önkormányzata – mint átvevő önkormányzat – 2007. év július hó 1. napjától 
2011. június 30. napjáig szóló megállapodásokat kötött Pásztó Város Önkormányzatával – 
mint átadó önkormányzattal – feladatok átadás-átvételéről.  
 
A megállapodások alapján a középiskolai és kollégiumi feladatok ellátását végző pásztói 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint az 
alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását végző pásztói Rajeczky Benjamin Művészeti 
Iskola, mint a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin 
Tagintézménye Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásába kerültek. 
 
A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 25-ei ülésén úgy döntött, 
hogy a középiskolai és kollégiumi, továbbá az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását 
nem vállalja, így a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 
115. § (5) bekezdésében foglaltak alapján azokat – a korábban kötött megállapodásokban 
rögzített feltételek szerint – Nógrád Megye Önkormányzatánál hagyja.  
 
A 2007. július 2-án aláírt, a feladatok átadás-átvételére kötött megállapodások 2008. február 
22-én – közös megegyezéssel – normatíva elszámolási pontosítások miatt egy alkalommal 
módosításra kerültek (I. számú módosítás). 
 
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium esetében a 
közüzemi díjak fizetésével kapcsolatosan az épületek illetve épületrészek használatának 
rendezéséről szóló megállapodás 2009. március 25-ével módosult, így a jelen módosítás II. 
számmal kerül beterjesztésre. Ugyanezen intézmény esetében a fűtési és melegvíz 
szolgáltatási rendszer időközben átalakításra került, ezeket ma már az intézmény önállóan 
oldja meg. Ezért a feladatok átadás-átvételére korábban kötött megállapodás 17. pontja – 
amely a korábbi közös fűtési rendszer és melegvíz szolgáltatás szabályait rögzítette – hatályát 
veszti. 
 
A megállapodások újbóli megkötésével, illetve módosításával kapcsolatosan egyeztetés folyt 
a két önkormányzat között. Ezt követően a határozat mellékleteit képező megállapodás 
módosítások kerültek a felek által előzetesen elfogadásra. A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdése előírásával összhangban, amely szerint a feladattal 
átadott ingatlanok használatba adásának időtartama tíz évnél nem lehet rövidebb, a tervezett 
megállapodás szerint a feladatot Nógrád Megye Önkormányzata 2011. július 1-jétől 2021. 
június 30-áig látja el. 
 
Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
egyeztetett megállapodások tervezeteit várhatóan a 2011. június 28-ai ülésén tárgyalja meg, 
amelynek eredményéről a közgyűlést a következő ülésen tájékoztatom. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a következő 
határozati javaslatot. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Pásztó Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló 

megállapodások módosítására 
 

1. Nógrád Megye Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
70. § (1) bekezdése, 115. § (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. 
§ (3) bekezdése és a 88. § (9) bekezdése alapján vállalja a pásztói középiskolai, 
kollégiumi és az alapfokú művészetoktatási feladatok 2011. július 1. napjától 2021. június 
30. napjáig történő ellátását. 
Nógrád Megye Önkormányzata a középiskolai és kollégiumi feladatokat a Mikszáth 
Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban, az alapfokú 
művészetoktatási feladatokat a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Rajeczky Benjamin Tagintézménye keretein belül végzi. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pásztói középiskolai, kollégiumi és az 

alapfokú művészetoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó, valamint a 
feladatellátással kapcsolatban az épületek, illetve épületrészek használatának rendezéséről 
szóló – a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékleteit képező – megállapodások 
módosítását megtárgyalta és elfogadta. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a megállapodások módosításának 
aláírására. 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
használatba vett ingatlanok ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében. 
Határidő: 2011. június 30., illetve értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

        dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
 
Salgótarján, 2011. június 8. 
 

Becsó Zsolt 
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............../2011. (VI. 24.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
feladat átadás-átvételre 

II. SZÁMÚ MÓDODÍTÁS 
 

amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.; képviseli 
Sisák Imre polgármester), mint átadó (a továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye 
Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseli Becsó Zsolt a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (a továbbiakban: átvevő) között az alulírott 
napon, a következő feltételekkel: 
 
1. Felek a közöttük 2007. július 2. napján kelt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

81/2007. (VI. 28.) Kgy. határozatával és a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
142/2007. (VI. 27.) számú határozatával jóváhagyott, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium által végzett középiskolai és kollégiumi feladatok 
tárgyában kötött Megállapodást (a továbbiakban: Alapmegállapodás) közös megegyezéssel a 
következők szerint módosítják: 

 
2. Az Alapmegállapodás 1. pontja a következők szerint módosul: 
 

„1. Az átadó a 10/2007. (I. 31.) számú, valamint a 317/2010. (XI. 25.) számú határozataival úgy 
döntött, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium (továbbiakban: intézmény) által végzett középiskolai és kollégiumi feladatok 
ellátását nem vállalja, így azt az 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) bekezdése alapján – 2007. 
július 1-jétől 2021. június 30-áig – az átvevőnek átadja.  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés b) pontja, a 88. § (9) 
bekezdése alapján az átvevő – a jelen megállapodásban rögzített feltételekkel vállalja a feladat 
ellátását és az ehhez szükséges ingó vagyont ingyenesen használatba átveszi. 
Az átadó tudomásul veszi, hogy 2007. július 1. napjától – a feladat átvételével egyidejűleg – 
az átvevő átveszi az intézményi alapítói jogok gyakorlását.” 

 
3. Az Alapmegállapodás 17. pontja hatályát veszti. 
 
4. Az Alapmegállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek 

és hatályosak. 
 
5. Jelen megállapodás II. számú módosítását a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

…/2011. (…….) Kgy. határozatával, Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…./2011. (…....) sz. határozatával jóváhagyta. 

 
Pásztó, 2011. ..............................               Salgótarján, 2011. ................................... 
 
               ...............................................                                    ................................................. 
 Sisák Imre Becsó Zsolt 
 polgármester közgyűlés elnöke 
 
Pásztó, 2011. ..............................               Salgótarján, 2011. ................................... 
 
Ellenjegyezte: 
 
 ……………………………….. ………………………………. 
 dr. Tasi Borbála dr. Barta László 
 címzetes főjegyző megyei főjegyző 
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............../2011. (VI. 24.) Kgy. határozat 2. számú melléklete 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
feladat átadás-átvételre 

II. SZÁMÚ MÓDODÍTÁS 
 

amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.; képviseli 
Sisák Imre polgármester), mint átadó (a továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye 
Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseli Becsó Zsolt a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (a továbbiakban: átvevő) között az alulírott 
napon, a következő feltételekkel: 
 
1. Felek a közöttük 2007. július 2. napján kelt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

81/2007. (VI. 28.) Kgy. határozatával és a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
142/2007. (VI. 27.) számú határozatával jóváhagyott, a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola 
(3060 Pásztó, Fő út 54/a.) által végzett alapfokú művészetoktatási feladatok tárgyában kötött 
Megállapodást (a továbbiakban: Alapmegállapodás) közös megegyezéssel a következők szerint 
módosítják: 

 
2. Az Alapmegállapodás 1. pontja a következők szerint módosul: 
 

„1. Az átadó a 11/2007. (I. 31.) számú, valamint a 317/2010. (XI. 25.) számú határozataival úgy 
döntött, hogy a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola (jelenlegi neve: Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin Tagintézménye, továbbiakban: 
intézmény) által végzett alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását nem vállalja, így azt az 
1990. évi LXV. törvény 115. § (5) bekezdése alapján – 2007. július 1-jétől 2021. június 30-áig 
– az átvevőnek átadja.  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés e) pontja, a 88. § (9) 
bekezdése alapján az átvevő – a jelen megállapodásban rögzített feltételekkel vállalja a feladat 
ellátását és az ehhez szükséges ingó vagyont ingyenesen használatba átveszi. 
A Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként működik, de a Rajeczky Benjamin nevet 
továbbra is használja.” 

 
3. Az Alapmegállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek 

és hatályosak. 
 
4. Jelen megállapodás II. számú módosítását a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

…/2011. (…….) Kgy. határozatával, Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…./2011. (…....) sz. határozatával jóváhagyta. 

 
Pásztó, 2011. ..............................               Salgótarján, 2011. ................................... 
 
               ...............................................                                    ................................................. 
 Sisák Imre Becsó Zsolt 
 polgármester közgyűlés elnöke 
 
Pásztó, 2011. ..............................               Salgótarján, 2011. ................................... 
 
Ellenjegyezte: 
 
 ……………………………….. ………………………………. 
 dr. Tasi Borbála dr. Barta László 
 címzetes főjegyző megyei főjegyző 
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............../2011. (VI. 24.) Kgy. határozat 3. számú melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS  
feladatátadással kapcsolatban, épületek, épületrészek használatának rendezéséről 

II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS  
 

amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.; statisztikai 
szám: 15450827-8411-321-12; törzsszám: 450823000; képviseli: Sisák Imre polgármester), mint 
átadó (továbbiakban: Átadó),  
valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai számjel: 
15735265-8411-321-12; törzskönyvi azonosító szám: 735265; képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés 
elnöke), mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) 
között a 2007. július 2-án kelt, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium által ellátott feladatok átadásával kapcsolatban, épületek, épületrészek használatának 
rendezéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítására. 
 

1. A Megállapodás 1. pontja a következők szerint módosul: 
 

„1. Az Átadó a 10/2007. (I. 31.) számú, valamint a 317/2010. (XI. 25.) számú határozataival úgy 
döntött, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium (továbbiakban: Intézmény) által végzett középiskolai és kollégiumi feladatok 
ellátását nem vállalja, így azt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 115. § (5) 
bekezdése alapján 2007. július 1-jétől 2021. június 30-áig az Átvevőnek átadja. Átvevő a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése a), b) pontjai, valamint 88. § (9) 
bekezdése alapján vállalja a feladat ellátását. 
Felek a feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon térítésmentes használatba adásáról a 
következő feltételek szerint megállapodnak.” 

 

2. A Megállapodás 3. pontja a következők szerint módosul:  
 

„3. A 2. pontban meghatározott épített hasznos alapterületek használatának jogát térítésmentesen, 
2007. július 1-jétől 2021. június 30-áig Átadó átadja, Átvevő átveszi.” 

 

3. A Megállapodás 4. pontja a következők szerint módosul:  
 

„4. Felek meghatalmazzák dr. Horváth Zoltán jogtanácsost (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; 
igazolvány szám: 07124), hogy a használat jogainak bejegyzése ügyében az illetékes 
földhivatalnál eljárjon.” 

 

4. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek és 
hatályosak. 

 

Pásztó, 2011. ..............................               Salgótarján, 2011. ................................... 
 

               ...............................................                                    ................................................. 
 Sisák Imre Becsó Zsolt 
 polgármester közgyűlés elnöke 
 

Pásztó, 2011. ..............................               Salgótarján, 2011. ................................... 
 

Ellenjegyezte: 
 
 ……………………………….. ………………………………. 
 dr. Tasi Borbála dr. Barta László 
 címzetes főjegyző megyei főjegyző 
 

Ellenjegyzem: 
Salgótarján, 2011. ………. 
 

 ……………..…….. 
 dr. Horváth Zoltán 
 jogtanácsos 
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............../2011. (VI. 24.) Kgy. határozat 4. számú melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
feladatátadással kapcsolatban, épület használatának rendezéséről 

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS  
 

amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.; statisztikai 
szám: 15450827-8411-321-12; törzsszám: 450823000; képviseli: Sisák Imre polgármester), mint 
átadó (továbbiakban: Átadó),  
valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai számjel: 
15735265-8411-321-12; törzskönyvi azonosító szám: 735265; képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés 
elnöke), mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) 
között a 2007. július 2-án kelt, Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola (jelenlegi neve: Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin Tagintézménye) által ellátott 
feladatok átadásával kapcsolatban, épület használatának rendezéséről szóló megállapodás (a 
továbbiakban: Megállapodás) módosítására. 
 

1. A Megállapodás 1. pontja a következők szerint módosul: 
 

„1. Az Átadó a 11/2007. (I. 31.) számú, valamint a 317/2010. (XI. 25.) számú határozataival 
határozatával úgy döntött, hogy a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola által végzett 
feladatok ellátását nem vállalja, így azt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
115. § (5) bekezdése alapján 2007. július 1-jétől 2021. június 30-áig az Átvevőnek átadja. 
Átvevő a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése e) pontja, valamint 88. 
§ (9) bekezdése alapján vállalja a feladat ellátását. 
Felek a feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon térítésmentes használatba adásáról a 
következő feltételek szerint megállapodnak.” 

 

2. A Megállapodás 3. pontja a következők szerint módosul:  
 

„3. A 2. pontban meghatározott épített hasznos alapterületek használatának jogát térítésmentesen, 
2007. július 1-jétől 2021. június 30-áig Átadó átadja, Átvevő átveszi.” 

 

3. A Megállapodás 4. pontja a következők szerint módosul:  
 

„4. Felek meghatalmazzák dr. Horváth Zoltán jogtanácsost (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; 
igazolvány szám: 07124), hogy a használat jogának bejegyzése ügyében az illetékes 
földhivatalnál eljárjon.” 

 

4. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek és 
hatályosak. 

 

Pásztó, 2011. ..............................               Salgótarján, 2011. ................................... 
 

               ...............................................                                    ................................................. 
 Sisák Imre Becsó Zsolt 
 polgármester közgyűlés elnöke 
 

Pásztó, 2011. ..............................               Salgótarján, 2011. ................................... 
 

Ellenjegyezte: 
 

 ……………………………….. ………………………………. 
 dr. Tasi Borbála dr. Barta László 
 címzetes főjegyző megyei főjegyző 
 

Ellenjegyzem: 
Salgótarján, 2011. ………. 
 

 ……………..…….. 
 dr. Horváth Zoltán 
 jogtanácsos 
 


