
 
Iktatószám: 131-21/2011. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 
2011. április 19-ei soros ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay 
termében) 
 
 
Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 
Zsolnai Béla mb. referens, Tóth Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető 
    
[Az ülésen jelen vannak az aktuális napirendnél az intézmények vezetői, képviselői (jelenléti ív 
másolata papír alapú jegyzőkönyvhöz mellékelve), valamint a hivatal munkatársai: dr. Barta László 
főjegyző, Almádi Katalin, Bácskai Katalin, dr. Juhász Kinga, Kovács Erika, Laczkóné Kovács Anita, 
Szlovacsek Gyuláné, Telek Nándorné, Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya. 
 
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy jelen van 9 fő. A bizottság 
határozatképes. Javaslatot tesz a napirend elfogadására.    
 
A bizottság a napirendi javaslatot – azzal a kiegészítéssel, hogy a sorrendet a bizottság 
rugalmasan kezeli – 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
2. Javaslat a „Baglyaskő” Id ősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának jóváhagyására és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Szvorád Andrásné igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nem hangzott el.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 9 igen egyhangú szavazattal támogatta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
11/2011. (IV. 19.) HSZB. Tárgy: a „Baglyaskő” Idősek Otthona 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának jóváhagyására és egységes 
szerkezetbe foglalására 

 
 

HATÁROZAT 
 
1 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy 
rendelet 1/b. melléklet II. 3. b) pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben – a 
„Baglyaskő” Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását és egységes 
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szerkezetbe foglalását a határozat melléklete szerint 2011. május 1-jei hatállyal 
jóváhagyja. 
Ezzel egyidejűleg a 22/2010. (VI. 15.) SZEB. számú határozat hatályát veszti. 

 
2 A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az 

intézmény vezetőjét. 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Melo Ferenc a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. április 19. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete tekintettel terjedelmére, nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.) 
 
3. Javaslat a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) 
Házirendje módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Szepes Péter igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nem hangzott el.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 9 igen egyhangú szavazattal támogatta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
12/2011. (IV. 19.) HSZB. Tárgy: a Harmónia Rehabilitációs Intézet 

és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) 
Házirendje módosításának jóváhagyásáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/b melléklete II. 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben 
– a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Házirendjének módosítását 
a határozat melléklete szerint egységes szerkezetben 2011. május 1-jei hatállyal 
jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 26/2010. (VIII. 24.) SZEB. számú határozat hatályát 
veszti. 

 
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény igazgatóját. 

Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Melo Ferenc, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. április 19.                 Meló Ferenc s. k. 
                       a bizottság elnöke 
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(A határozat melléklete tekintettel terjedelmére, nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.)  
 
8. Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására  
Előterjesztő: Zsibói Gergely, a kuratórium elnöke 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nem hangzott el.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 9 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
9. Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására  
Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet, a kuratórium elnöke 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nem hangzott el.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 9 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
10. Javaslat a 2010. évi normatív állami támogatás elszámolása tárgyában az Ezüstfenyő 
Idősek Otthonánál, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthonnál, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál és a 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél végzett szabályszerűségi 
vizsgálatok megállapításairól szóló ellenőrzési jelentések tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
 
Az előterjesztőt Laczkóné Kovács Anita képviseli. Szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a 
bizottságot, hogy a helyszíni vizsgálatok után elkészültek a jelentés tervezetek. Az 
intézményeknek 10 nap állt rendelkezésre, hogy észrevételeiket megtegyék. Ezek után 
megkapták a végleges jelentést. A vizsgálatok lezárásra kerültek.  
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr hozzászólásában elmondja, hogy több intézménynél részt vett 
az ellenőrzésekben. Kiemeli az ellenőrzések szakszerűségét, és elismeréssel szól a hivatal 
munkatársainak hozzáállásáról, együttműködési készségéről. 
 
A bizottság a jelentést 9 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette. 
 
7. Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Zsolnai Béla szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a bizottságot, hogy az elmúlt héten a 
Nógrád Megye Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
Egyeztető Bizottsági ülésre került sor, ahol döntés született arról, hogy a megyei közgyűlés 
elnöke és Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere újból megkeresik az államtitkárt a 
közalapítványok ügyében.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés nem hangzott el.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen és 2 tartózkodó szavazattal támogatta. 
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A bizottság 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta, hogy az 5-ös és 6-os napirendi pontokat a 
Gazdasági Bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalta. 
 
5. Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat 
egyes pontjaival kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosítására, valamint 
egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az együttes ülésen a Gazdasági Bizottság 7 fővel, a Humánszolgáltatási Bizottság 9 fővel vett 
részt. 
Az ülést Szandai József a Gazdasági Bizottság elnöke vezette. 
 
dr. Barta László főjegyző úr szóbeli kiegészítésében a bátonyterenyei Váci Mihály 
Gimnázium helyzetét, valamint a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
drégelypalánki kihelyezett osztályával kapcsolatos kiegészítést emelte ki. Szólt a 
költségvetési nehézségekről, hitelfelvételről, intézmények karbantartási feladatainak más 
formában történő ellátásáról, gazdasági integrációról, intézmények átadás-átvételéről (ingatlan 
vagyon kérdéséről).   
 
A két bizottság részéről kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt, Csach Gábor 
(Humánszolgáltatási Bizottság) Borenszki Ervin és Lacsny Péter (Gazdasági Bizottság) 
bizottsági tagok nyilvánították ki véleményüket az előterjesztés egyes részéről. 
    
A Humánszolgáltatási Bizottság az: 
 
I. határozati javaslatot 6 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta, 
 
a II. határozati javaslatot 6 igen, 2 nem  és 1 tartózkodó szavazattal támogatta, 
 
a III. határozati javaslatot 6 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta, 
 
a IV. határozati javaslatot 6 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta, 
 
az V. határozati javaslatot 6 igen, 2 nem  és 1 tartózkodó szavazattal támogatta, 
 
a VI. határozati javaslatot – a főjegyző úr kiegészítésével – 6 igen  és 3 tartózkodó szavazattal 
támogatta,  
 
a VII. határozati javaslatról nem szavaztak, 
 
a VIII. határozati javaslatot – a főjegyző úr kiegészítésével – 6 igen és 3 tartózkodó 
szavazattal támogatta, 
 
a IX. határozati javaslatot  8 igen  és 1 tartózkodó szavazattal támogatta, 
 
a X. határozati javaslatot  7 igen  és 2 tartózkodó szavazattal támogatta, 
 
a XI. határozati javaslatot 6 igen szavazat és 3 tartózkodó szavazattal támogatta, 
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az I. rendelet tervezetet 6 igen, 2 nem  és 1 tartózkodó szavazattal támogatta, 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
a II. rendelet tervezetet 6 igen, 2 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta. 
(minimum 5 igen szavazat szükséges)  
 
6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
 A bizottság a rendelet tervezetet 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal támogatta. 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
A bizottság az I. határozati javaslatot 6 igen és 3 tartózkodó szavazattal elfogadta, a II. 
határozati javaslatot szintén 6 igen és 3 tartózkodó szavazattal támogatta.   
 
A Humánszolgáltatási Bizottság önálló ülésen folytatta tovább a tárgyalást. 
 
1. Javaslat szakvélemény kiadására a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges)  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr hozzászólásában további szakértő kérését javasolta. A 
szakértői véleménnyel kapcsolatban tett fel kérdéseket, a felszabadult ingatlanok további 
hasznosításáról, valamint az intézményi dolgozók sorsáról érdeklődött.  
 
A feltett kérdésekre Kovács Erika, a hivatal munkatársa és Koós Istvánné az intézmény 
igazgatója válaszolt.   
  
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen, 3 nem szavazattal támogatta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
10/2011. (IV. 19.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására a Nógrád 

Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
átszervezéséről 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (a 
továbbiakban: EGYMI) átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja: 
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Nógrád Megye Önkormányzata a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon balassagyarmati iskolai 
telephelyének 2011. július 1-jétől történő megszüntetését tervezi oly módon, hogy 
feladatait a pásztói székhely iskola látja el a továbbiakban. 
Az EGYMI tervezett átszervezése összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A 
feladatokról való további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon, hogy 
az a tanulóknak és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet. 

 
 

Indokolás: 
A tervezett intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata: 
 

A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 
A megyei fejlesztési tervben a közoktatás-fejlesztés egyik fő célkitűzéseként (4. fejezet 
bevezetés) fogalmazódik meg a közoktatás költséghatékonyságának javítása. 
A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitűzések között szerepel {4.1. k) pont}, hogy a 
költséghatékonyság javítását célzó intézkedések járjanak együtt a gyermekek, tanulók 
mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével. 
A különleges gondozás, a rehabilitációs célú foglalkoztatás, a gyógypedagógiai nevelés-
oktatás, a pedagógiai szakszolgálatok céljai között szerepel (4.6 pont):  
- a joggyakorlás feltételeinek - az érvényes jogszabályoknak megfelelő - megteremtése, 
és az ezt szolgáló intézményrendszer szakszerű működtetése; 
- az igényeknek megfelelő méretű gyógypedagógiai iskolahálózat hosszú távú - az 
érvényes jogszabályoknak megfelelő tárgyi feltételek közötti - működtetésére megkezdődött 
intézkedések befejezése; 
- a sajátos nevelési igényű tanulók indokolatlan szegregációja kialakulásának 
megakadályozása. 
A gyógypedagógiai neveléssel, oktatással és a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos 
feladatok (5.6 pont)  - többek között -: 
- a tanköteles sajátos nevelési igényű tanuló nevelése, oktatása lehetőleg a többiekkel 
együtt történjen, speciális csoportban, iskolában történő ellátása csak abban az esetben 
indokolt, ha számára a megfelelő fejlesztést csak ezen a módon lehet biztosítani; 
- a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában résztvevő intézmények, 
szakszolgálatok  rendszerének alakításában az elsődleges szempont a szakszerűség biztosítása 
kell legyen. 
 
A tervezett intézkedések a fentebb ismertetett célok elérésének és feladatok megoldásának 
irányába mutatnak, és a megyei fejlesztési terv más részeivel sincsenek ellentmondásban.  
 
 
 

A feladatról történő további gondoskodás vizsgálata: 
 
A balassagyarmati iskolai telephely megszüntetésével 2011. szeptember 1-jétől 20 tanuló 
iskolai ellátásáról kell továbbgondoskodni. A pásztói székhely intézmény valamennyi tanulót 
képes befogadni. A felvehető maximális tanulólétszám elegendő az igények kielégítésére. Az 
épület adottságait, kapacitását tekintve megfelelő. A balassagyarmati tanulókat a Pásztón már 
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működő enyhe értelmi fogyatékosokat nevelő, oktató osztályok be tudják fogadni anélkül, 
hogy a jogszabályban meghatározott maximális osztálylétszámot túllépnék. 
A pásztói intézményben az iskolai ellátás kollégium igénybevételével oldható meg. 
Valamennyi, a balassagyarmati Patvarci úti iskolában érintett tanuló pásztói ellátása esetén a 
rendelkezésre álló – az intézmény alapító okiratában szereplő – 96 kollégiumi férőhely 
elegendő. A kollégiumba jutást hét elején, illetve a hazajutást hét végén az intézmény 
iskolabusszal tervezi biztosítani Balassagyarmat és Pásztó között azoknál a tanulóknál, akik 
ezt tömegközlekedés igénybevételével nem tudják megoldani. 
A balassagyarmati iskola pásztói székhelyre történő beintegrálásának személyi és tárgyi 
feltételei tehát biztosítottak. 
Megállapítható tehát, hogy a feladatról való további gondoskodás megfelelő színvonalon 
történik. 

 
A gyerekekre, szülőkre háruló teher vizsgálata: 

 
Tekintettel arra, hogy a tankötelezettség teljesítésének helyszínét a Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (a továbbiakban: TKVSZRB) által javasolt 
intézmények közül a szülő választja ki, az érintett tanulók tankötelezettségének teljesítésére 
három lehetőség áll rendelkezésre: 

1. a pásztói székhely iskola 
2. a salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Speciális Szakiskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat iskolája 
3. amennyiben a tanuló integrálható (normál általános iskolában a többi tanulóval együtt 

foglalkoztatható), a helyi általános iskola. 
 
Az átszervezés előkészítése során 2 tanuló szülője nyilatkozott úgy, hogy az EGYMI pásztói 
székhely iskoláját kívánja választani, és ennek az iskolának a tanulói lesznek a magántanulók 
(3 fő) is. 2 tanulót a salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Speciális Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolájába szeretnék beíratni. 13 szülő kezdeményezte 
gyermeke TKVSZRB általi felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy megállapítsa, integráltan 
oktatható-e. Ők azt szeretnék, ha gyermekük a helyi általános iskolába járhatna. A TKVSZRB 
szakemberei – a tanulók tanórai környezetben történt megfigyelése alapján – 7 főnek már 
javasolták az integrációt, további 5 fő esetében a szakvélemény kialakításához további 
vizsgálat szükséges. 
 
Az EGYMI már jelenleg is működtet olyan iskolabuszt, amely Pásztó és Balassagyarmat 
viszonylatban biztosítja a kollégiumba utazást, illetve a hazautazást hétvégenként. Ez a szülők 
és a tanulók számára ingyenes, aránytalan terhet nem jelent.  
Az integrációba kerülő tanulók a helyi általános iskolában tanulnak majd, tehát aránytalan 
teher az iskolába járás kapcsán nem merül fel. A salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános 
Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskoláját azok a szülők 
választanák, akik lakhelyéről tömegközlekedési eszközzel elérhető az intézmény. 
Megállapítható tehát, hogy az átszervezés nem ró aránytalan terhet a tanulókra és szüleikre. 
 
Varga Attila független közoktatási szakértő véleménye szerint az átszervezés, a 
létszámmódosítások – a gazdálkodási ésszerűség, költséghatékonyság mellett – nem ütköznek 
a vonatkozó jogszabályok előírásaiba, nem veszélyeztetik a további feladatellátást, sem a 
tanulónak, sem a szülőnek nem jelentenek aránytalanul több terhet. Az EGYMI átszervezése 
szakmai szempontból nem kifogásolható, fenntartói jóváhagyását a szakértő javasolja. 
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2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
88. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Varga Attila szakértői 
véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 
29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal 
módosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 
fejlesztési terv alapján döntött. 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, valamint az érintett intézményvezetőt. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Salgótarján, 2011. április 19. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
  
4. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
dr. Barta László főjegyző úr szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a bizottságot a múzeum 
átszervezésének fontosságáról, az átszervezés céljáról. Beszélt a múzeumi székhellyel 
kapcsolatos problémáról (Salgótarján? Balassagyarmat? Szécsény?).  
 
Gácsi Péter képviselő úr a múzeumigazgatók véleményét kéri.  
 
Csach Gábor képviselő úr címpontosítást javasol a vármegyeháza tekintetében, mint 
raktárépület. (Köztársaság tér 6. helyett Civitas Fortissima tér 2.) Kéri, hogy az alapító 
okiratban ez a cím szerepeljen. Elmondja, hogy amennyiben a múzeum központja 
Balassagyarmatra kerülne, Balassagyarmat Város Önkormányzata 6 millió forint erejéig 
vállalja az átköltöztetést.   
A minisztérium állásfoglalása szerint a vonatkozó OKM rendelet módosítása folyamatban 
van. Az előterjesztésben szereplő alternatívákhoz kiegészítéseket javasol. (I.C/1. határozati 
javaslat) 
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr hozzászólásában jelezte, nem tartja indokoltnak a múzeum 
átszervezését, s így nem támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslati 
alternatívákat.   
 
A bizottság Csach Gábor módosító javaslatát ((I.C/1. határozati javaslat)  3 igen, 2 nem és 4 
tartózkodó szavazattal nem támogatta. 
 
Látkóczki Bálint  módosító javaslatát (napirendről történő levétel) 3 igen, 5 nem és                
1 tartózkodó szavazattal nem támogatta a bizottság. 
 
dr. Barta László főjegyző úr befejezésként elmondja: a múzeum átszervezése már sokkal 
korábban szükségszerűvé vált. A múzeumi szervezet igazgatóitól egyértelmű és alapvető 
elvárás volt, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy hogyan tudnák jobbá, rugalmasabbá tenni a 
múzeumi szervezet működését. Sajnos nem érkeztek olyan javaslatok, amelyek költségvetési 
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és szakmai elvárásoknak a fenntartó szempontjából is elfogadhatóak lettek volna.  2006-tól 
napirenden szerepel, hogy a  múzeumi szervezettel  valamit kezdeni kell.   
Kéri a jelenlévőket, hogy konkrét javaslatokkal szíveskedjenek segíteni az előterjesztést. Az 
átszervezés napirendről történő levételével a meglévő problémák nem lesznek megoldva.   
     
dr. Szirácsik Éva igazgatónő szerint saját hatáskörben a múzeumi szervezet részéről mindig 
próbálták a működést fenntartani, az erre vonatkozó átszervezések megtörténtek. 
 
dr. Hír János a pásztói múzeum igazgatója elmondja, hogy az intézmény dolgozói felelősen 
állnak az átszervezés témájához. Kéri a képviselőket, hogy lehetőleg racionális és ne érzelmi 
kérdések alapján kezeljék a múzeumi szervezet ügyét.  
 
A bizottság az: 
 (A határozati javaslat alternatívák elfogadásához 5 igen szavazat szükséges.) 
 
I.A határozati javaslatot 2 igen, 3 nem és 4 tartózkodó szavazattal nem támogatta, 
 
 az I.B határozati javaslatot 4 igen, 3 nem és 2 tartózkodó szavazattal nem támogatta,  
 
az I.C/1. határozati javaslatot 3 igen, 2 nem és 4 tartózkodó szavazattal nem támogatta,   
 
az I.C/2. határozati javaslatot 3 igen, 1 nem és 5 tartózkodó szavazattal nem támogatta,  
 
az I.C/3. határozati javaslatot 3 igen, 2 nem és 4 tartózkodó szavazattal nem támogatta.  
 
A bizottság a II. határozati javaslatot 6 igen, 3 nem szavazattal támogatta. 
 
6. Egyebek napirenddel kapcsolatban nem merül fel megtárgyalandó kérdés.    
 
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
 
Meló Ferenc s.k.       dr. Barta László s. k. 
a bizottság elnöke                   megyei főjegyző   


