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Iktatószám: 131-46/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 
2011. június 14-ei soros ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) 
 
Jelen vannak a bizottság tagjai: (jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
Meló Ferenc, Dudás Vilmos, Csach Gábor(később érkezett),Gácsi Péter, Kollár László, Látkóczki 
Bálint (később érkezett), Tisza Attila, Tóth Zoltán (később érkezett)  
 
Igazoltan távol van: Várszegi István  
 
Megyei fenntartású intézmények vezetői: (jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
dr. Bercsényi Lajos főigazgató (11-es napirendi pont), Ember Csaba igazgató (13-as,  14-es 
napirendi pont), Fülöpné Gálik Erika  igazgató (4-es napirendi pont), Koós Istvánné igazgató (1-es 
napirendi pont), Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató (2-es napirendi pont), Szvorád Andrásné 
igazgató (3-as napirendi pont) 
 
Meghívott intézmények képviselő: Lavaj Árpád  Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola igazgatója (12-es napirendi pont), Magyar Zoltán Madách Imre Kollégium AJTP felelőse 
(12-es napirendi pont) 
 
A hivatal részéről: 
dr. Barta László főjegyző (10-es, 12-es napirendi pont), dr. Szabó József aljegyző (10-es, 12-es 
napirendi pont), dr. Horváth Zoltán  főosztályvezető-helyettes (10-es, 12-es napirendi pont), Almádi 
Katalin munkatárs (4-es, 11-es napirendi pont), dr. Juhász Kinga munkatárs (10-es 12-es napirendi 
pont), Kovács Erika munkatárs (1-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es napirendi pont), Szlovacsek 
Gyuláné munkatárs (2-es, 3-as napirendi pont), Telek Nándorné főosztályvezető (10-es, 12-es 
napirendi pont), Zsolnai Béla mb. referens, Tóth Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető.  
    
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy jelen van 5 fő. A bizottság 
határozatképes. 
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének rugalmas kezelésére. 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja 
módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Koós Istvánné igazgató 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést az intézmény igazgatója nem tesz. Észrevétel, 
kérdés a bizottság tagjai részéről nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, és a következő 
határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
24/2011. (VI. 14.) HSZB. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon Szervezeti és Működési 
Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai 
Programja módosításának jóváhagyására 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága – a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. számú melléklet I. 3. a) pontja szerinti átruházott 
hatáskörben – a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon (a továbbiakban: intézmény) SZMSZ-ének módosítását a határozat 1. számú 
melléklete szerint 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.  

 
2. A Bizottság – a közgyűlés és szervei SZMSZ-éről szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 

számú melléklet I. 3. b) pontja szerinti átruházott hatáskörben – az intézmény Házirendjének 
módosítását a határozat 2. számú melléklete szerint 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.  

 
3. A Testület – a közgyűlés és szervei SZMSZ-éről szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 

számú melléklet I. 3. b) pontja szerinti átruházott hatáskörben – az intézmény Pedagógiai 
Programjának módosítását a határozat 3. számú melléklete szerint 2011. július 1-jei hatállyal 
jóváhagyja. 

 

4. A Bizottság utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a módosított SZMSZ, 
Házirend, valamint Pedagógiai Program egységes szerkezetbe foglalásáról, majd a 
fenntartónak történő megküldéséről. 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: Koós Istvánné, igazgató 

 
5. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 

Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. június 14. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete – tekintettel terjedelmére –  nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.) 

 
2. Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 
Szervezeti és Működési Szabályzata és Szakmai Programja módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató  
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató jelzi, hogy a határozati javaslat 2. sz. mellékletének 3. pontjában 
elírás történt, a „170 férőhelyen” helyett „172 férőhelyen” kerüljön a szövegbe. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
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A bizottság a határozati javaslatot – a javasolt javítással – 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta 
és a következő határozatot hozta:     
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
25/2011. (VI. 14.) HSZB. Tárgy: a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 

Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 
Szervezeti és Működési Szabályzata és 
Szakmai Programja módosításának 
jóváhagyására 

 
HATÁROZAT 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a 
továbbiakban: SZMSZ) szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete II. 3. b) 
pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (a továbbiakban: Intézmény) Szervezeti és Működési 
Szabályzata (a továbbiakban:Intézmény SZMSZ-e) módosítását a határozat 1. számú 
melléklete szerint 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A Bizottság az SZMSZ-ről szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet 3. b) 

pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – az Intézmény Szakmai Programjának 
módosítását a határozat 2. számú melléklete szerint 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
3. A Testület utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az Intézmény igazgatóját. 

Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
4. A Bizottság utasítja az Intézmény igazgatóját, hogy gondoskodjon a módosított Intézményi 

SZMSZ, valamint a Szakmai Program egységes szerkezetbe foglalásáról, majd a fenntartó 
részére történő megküldéséről. 
Határidő: 2011. július 10. 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
 
 

Salgótarján, 2011. június 14. 
 
 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
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a 25/2011. (VI. 14.) HSZB. sz. határozat 1. számú melléklete 
 

  A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szervezeti és Működési 
Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ), amelyet a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 17/2010.(IV.18.) SZEB. számú határozatával hagyott 
jóvá, a következők szerint módosítom: 

 
1 A Tartalomjegyzék III. 4./D. „Kertészet” szöveg törlésre kerül. 
2 Az SZMSZ I. 5./ pontjának első mondatában a „közszolgáltató” és „közintézmény” szöveg 

törlésre kerül. 
3 Az SZMSZ I.7./ pontjában a „Szociális és Egészségügyi Bizottsága” szövegrész helyére a 

„Humánszolgáltatási Bizottsága” szövegrész kerül. 
4 Az SZMSZ I. 9.1. a) pontjában a „(125 férőhelyen)” szöveg helyére „(130 férőhelyen)” 

szöveg kerül, míg a b) pontban a „(10 férőhelyen)” szöveg helyére az „(5 férőhelyen)” szöveg 
kerül. 

5 Az SZMSZ I. 9.1. h.) pontjában a „kiegészítő” szöveg és az „562917 – Munkahelyi 
étkeztetés” törlésre kerül, illetve kiegészül az alábbi bekezdésekkel: 

- „890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” 
- „890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása” 
- „890443 – Egyéb közfoglalkoztatás” 

6 Az SZMSZ I. 9.2. e.) pontjában a „kisegítő” törlésre kerül.  
7 Az SZMSZ II. 1.1. pontjában a „határozatlan időre nevez ki” szövegrész helyére a 

„meghatározott időre bíz meg” szövegrész kerül.  
8 Az SZMSZ II. 1.3. pontjában a „kinevezett” szöveg helyére a „megbízott” szöveg kerül. 
9 Az SZMSZ II. 3.1. pontjának 2. bekezdésében a „gyógypedagógiai asszisztens” szöveg 

törlésre kerül. 
10 Az SZMSZ II. 3.2. pontjának 2. bekezdésében a „kertészet” szöveg törlésre kerül.  
11 Az SZMSZ III. 1. C. pontjában a „gyógypedagógiai asszisztens” szöveg törlésre kerül. 
12 Az SZMSZ III. 3./ A. c./ pontja törlésre kerül. 
13 Az SZMSZ III. 3./ d./ pontjában a „(3 fő)” helyére „(4 fő)” kerül, illetve a 4. mondat a 

következők szerint módosul: 
„A munka-rehabilitációban segítőként is foglalkoztatott dolgozók és a szocioterápiás 
foglalkoztatásban részt vevők egymást helyettesítik.”  

14 Az SZMSZ III. 4./ D. pontja törlésre kerül. 
15 Az SZMSZ VII. Záró rendelkezések 1. pontja a következők szerint változik:  

„1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a ……./2011.(VI.14.) HSZB. 
határozatával 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyta.” 
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25/2011. (VI. 14.) HSZB. sz. határozat 2. számú melléklete 
 
A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (továbbiakban: Intézmény) 
Szakmai Programja, amelyet a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága a 3/2011.(II.8.) SZEB. számú határozatával hagyott jóvá, a következők 
szerint módosul: 
 

1 A Szakmai Program I. 1.pontjában a „(125 férőhelyen)” szöveg helyett „(130 
férőhelyen)” -, illetve a „(10 férőhelyen) szöveg helyett az „(5 férőhelyen)” szöveg 
kerül. 

2 „Az Intézmény profilja és ellátó kapacitása” táblázatban a férőhelyek száma az ápoló-
gondozó részlegen 167 főről l72 főre, a rehabilitációs részlegen pedig 15 főről 10 főre 
változik 

3 A Szakmai Program II.pontja 2. mondatában a „167 férőhelyen” szöveg „172 
férőhelyen” szövegre, illetve a „15 férőhelyen” szöveg „10 férőhelyen” szövegre 
módosul. 

4 A Szakmai Program III. 6.1. pontjának 2. bekezdése a következők szerint változik: 
„Célja elsősorban a nyílt munkaerőpiacon nem foglalkoztatható, többnyire súlyosan 
vagy halmozottan fogyatékos személyek számára biztosítani a képességeiknek 
megfelelő foglalkoztatást. 
A foglalkoztatási rehabilitáció céljainak megvalósításához az Intézmény az alábbi 
területeken komplex módon kívánja a támogatást biztosítani: 

- tevékenységek kiválasztása 
- megfelelő körülmények biztosítása  
- személyi feltételek: hozzáértő szakemberek kiválasztása, 

továbbképzésük biztosítása  
- a foglalkoztatási formák, szintek átjárhatóságának biztosítása a 

szakértői bizottság véleménye alapján.” 
5 A Szakmai Program III. 6.1. pontjának 7. bekezdése a következők szerint változik: 

„Munka-rehabilitációs foglalkoztatásra az engedélyezett létszám az Intézményben 74 
fő. Jelenleg 66 főt alkalmazása történik az alábbi megoszlásban: 
Munkakör megnevezése:    Résztvevők száma: 
Kertészet       15 fő 
Parkgondozás       12 fő 
Mosodai kisegítő       6 fő 
Konyhai kisegítő       4 fő 
Takarítás        3 fő 
Kézműves foglalkoztatás     26 fő” 

6 A Szakmai Program III. 6.1. pontja a következő új bekezdéssel egészül ki: 
„A szociális foglalkoztatás keretében az Intézmény 2012. január 1-jétől tervezi a 
munka-rehabilitációs foglalkoztatás létszámának és tevékenységi köreinek a 
módosítását, illetve a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás bevezetését. 
Munka-rehabilitációs foglalkoztatásban 65 főt kíván foglalkoztatni az alábbi 
munkaterületeken: 
 
Munkakör megnevezése:    Résztvevők száma: 
Kertészet       15 fő 
Parkgondozás       15 fő 
Mosodai kisegítő       5 fő 
Kézműves foglalkoztatás     30 fő 

 
A foglalkoztatás az alábbi tevékenységi körökkel bővül: 
0230 – Vadon termő egyéb erdei termékek gyűjtése 
2229 - Egyéb műanyag termékek gyártása 
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A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás beindítását az Intézmény 5 fővel tervezi az alábbi 
tevékenységi körökben: 
0230 – Vadon termő egyéb erdei termékek gyűjtése 
2229 - Egyéb műanyag termékek gyártása 
8292 – Csomagolás” 

 
 
3. Javaslat a „Baglyaskő” Id ősek Otthona Házirendje és Szakmai Programja módosításának 
jóváhagyására és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Szvorád Andrásné igazgató  
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést Szvorád Andrásné az intézmény igazgatója nem 
tesz. Észrevétel, kérdés a bizottság tagjai részéről nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
26/2011. (VI. 14.) 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 
továbbiakban: Bizottság) a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1/b. melléklet II. 3. b) pontjában 
foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a „Baglyaskő” Idősek Otthona (a továbbiakban: 
Intézmény) Házirendje módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a határozat 1. sz. 
melléklete szerint 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 Ezzel egyidejűleg a 26/2009. (IX. 15.) SZEB. számú határozat hatályát veszti. 
 
2 Az SZMSZ 1/b). melléklet II. 3. b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – átruházott 

hatáskörben – az Intézmény Szakmai Programja módosítását és egységes szerkezetbe 
foglalását a határozat 2. sz. melléklete szerint 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 Ezzel egyidejűleg a 6/2008. (IV. 24.) SZEB. számú határozat hatályát veszti. 
 

3 A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az Intézmény vezetőjét. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. június 14. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 

 
 
(A határozat melléklete – tekintettel terjedelmére –  nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.) 
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(Megérkezett Látkóczki Bálint képviselő úr, így a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 főről, 6 főre 
emelkedett.)   
 
4. Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata által 
működtetett Külső férőhely szakmai programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Fülöpné Gálik Erika igazgató 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Fülöpné Gálik Erika  igazgatónő szóbeli kiegészítésként tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
nevelőtestület a szakmai programot június 10-én megismerte és elfogadásra javasolta. 
 
A bizottság tagjai részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
27/2011. (VI. 14.) HSZB. Tárgy: a Megyei Gyermekvédelmi Központ (a 

továbbiakban: MGYVK) Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata által 
működtetett Külső férőhely szakmai 
programjának jóváhagyására 

 
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. 
mellékletének II. fejezete 3.b) pontjában foglaltak szerint – átruházott hatáskörben – 2011. július 
1-jei hatállyal – az MGYVK Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata által működtetett Külső 
férőhely (3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24., 2656 Szátok, Kossuth út 39., 2668 Patvarc, 
Babits Mihály út 28.) szakmai programját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2. Jelen döntés hatályba lépésével egyidejűleg a 15/2011. (V.17.) HSZB határozat 1. pontja hatályát 

veszti. 
 
3. A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját 

tájékoztassa. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Meló Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 
 

Salgótarján, 2011. június 14. 
 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete – tekintettel terjedelmére –  nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.) 



5. Javaslat szakvélemény kiadására egyes salgótarjáni közoktatási intézmények átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Kovács Erika szóbeli kiegészítést nem tett. A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem merült 
fel. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta:   
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
28/2011. (VI. 14.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására egyes 

salgótarjáni közoktatási intézmények 
átszervezéséről 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Humánszolgáltatási Bizottsága egyes salgótarjáni közoktatási 
intézmények átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja: 
 

a) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Mátraszele Község 
Önkormányzata által intézményfenntartó társulásban működtetett Salgótarjáni 
Központi Általános Iskola és Diákotthon (a továbbiakban: SKÁID) Mátraszele 
községben található Gárdonyi Géza Tagiskoláját a következő tanévtől a jelenlegi 1-6. 
évfolyam helyett 1-4. évfolyammal kívánják tovább működtetni.  
A feladatról történő további, megfelelő színvonalú gondoskodás biztosítása nem 
állapítható meg. A tervezett átszervezés a tanulóknak, szülőknek nem okoz aránytalan 
terhet. 

Indokolás: 
 

A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 
 
A SKÁID Gárdonyi Géza Tagiskolájának átszervezése szoros összhangban áll a megyei fejlesztési 
terv alábbi részeivel: 

A megyei fejlesztési terv általános célkitűzéseinek egyike a közoktatás 
költséghatékonyságának javítása (4. fejezet bevezetés). A stratégiai célokhoz kapcsolódó 
általános célkitűzések között szerepel, hogy a költséghatékonyság javítását célzó intézkedések 
járjanak együtt a gyermekek, tanulók mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével [4.1 
k) pont]. A közoktatási intézmények átszervezése, feladatmódosulása esetén a feladatról 
történő további megfelelő gondoskodás mellett figyelembe kell venni, hogy a feladatellátás új 
módja a tanulónak és a szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet [(4.4 d) pont]. 
Az alapfokú oktatásban a legfontosabb feladat [(5.4 a) pont] valamennyi gyermek számára 
biztosítani a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket (iskolafenntartással, 
társulással, vagy szervezett tanulószállítással). 
Az alapfokú oktatásban fontos célkitűzések a következők (4.4 pont): 
- A megye egész területén biztosítani annak lehetőségét – az iskolahasználók jogos 

igénye alapján –, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola bevezető és kezdő 
szakaszában (1-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék 
igénybe. 

- Az 5-8. évfolyamok tekintetében – a tanuló mindenek felett álló érdekében – a 
fenntartók elsődleges szempontja az legyen, hogy a tanulók megkaphassák a 
megfelelő színvonalú nevelést, oktatást. 
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A tervezett átszervezés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétes lenne a megyei fejlesztési 
tervben foglaltakkal. 

 
 
 

A feladatról történő további gondoskodás és  az aránytalan teher vizsgálata 
 
A feladatról történő további megfelelő színvonalú ellátás biztosítása nem állapítható meg. Ennek okai: 
A szakértői vélemény nem vizsgálja a Gárdonyi Géza Tagiskola azon tanulóinak létszámát, akik 
érintettek lesznek a változásban. Nem vizsgálja azt sem, hogy melyik tagiskola felvételi körzetébe 
tartoznak majd az újonnan Mátraszeléről bejáró tanulók, és azt sem, hogy a befogadó tagiskola 
rendelkezik-e megfelelő szabad férőhellyel, a meglévő osztályok képesek-e befogadni őket, vagy 
osztálybontásra van-e szükség, amely újabb személyi és tárgyi feltételeket támasztana. 
Tekintettel arra, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata már döntött arról, hogy a 
következő tanévtől a SKÁID Bóna Kovács Károly és II. Rákóczi Ferenc Tagiskoláját megszünteti, és 
azok teljes osztályai más tagintézményekben lesznek elhelyezve, mindenképp szükséges megvizsgálni, 
hogy a Gárdonyi Géza Tagiskolából jövő 5-6. osztályosok számára is biztosítható-e megfelelő 
férőhely. 
Az átszervezéssel érintett mátraszelei tanulók mindennapos iskolába járását Salgótarjánba 
tömegközlekedési eszközzel, autóbusszal kívánják megoldani oly módon, hogy a mátraszelei 
önkormányzat fedezi a bérlet költségeit. Az iskolába járáshoz szükséges idő ugyan megnövekszik, de 
ez nem meríti ki az aránytalan teher fogalmát. 

 
 

b) A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon Kodály Zoltán és Arany János 
Tagiskoláiban – az integrált intézményben folyó munka egységesítése érdekében – az 1-4. 
évfolyamon folyó iskolaotthonos oktatás helyett áttérnek a délelőtti tanítás és délutáni 
napközis foglalkozás rendszerére.  
A tervezett átszervezés az esetben áll összhangban a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal, ha az iskolaotthonos oktatás megszüntetése kifutó rendszerben történik. Ez 
esetben valósul meg a feladatokról történő további, megfelelő színvonalú gondoskodás is. 
A tervezett intézkedés a tanulóknak, szülőknek nem okoz új terhet. 

Indokolás: 
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 

 
A SKÁID Kodály Zoltán és Arany János Tagiskoláiban az iskolaotthonos oktatás megszüntetésének 
terve közvetlen összhangban van a megyei fejlesztési terv azon általános célkitűzésével, mely a 
közoktatás költséghatékonyságának javítására vonatkozik (4. fejezet bevezetés). 
Aggályos az összhang a következő részekkel: 

 A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitűzések között szerepel, hogy a 
költséghatékonyság javítását célzó intézkedések járjanak együtt a gyermekek, tanulók 
mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével [4.1 k) pont]. A fenntartók törekedjenek 
arra, hogy az akár évenként változó finanszírozási rendszerhez való igazodási kényszert úgy 
kezeljék, hogy a gyermekek, tanulók számára a közoktatási szolgáltatások megfelelően 
biztosítva legyenek [(5.1 i) pont].   

Az iskolaotthonos oktatás megszüntetése sérti azoknak a tanulóknak a mindenek felett álló érdekét, 
akik a jelenlegi alapító okirat és hatályos pedagógiai program alapján még 1-2-3 évig ebben az oktatási 
formában részesülhetnek. Az alapító okirat módosítása szükségszerűen együtt jár a pedagógiai 
program módosításával, melyről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Kt.) 51. § (1) bekezdése kimondja: „Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a 
jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be.” 
Az átszervezési terv tehát csak akkor van összhangban a megyei fejlesztési tervvel, ha az 
iskolaotthonos oktatás megszüntetése kifutó rendszerben történik. 
 

A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher  vizsgálata 
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A SKÁID Kodály Zoltán és Arany János Tagiskoláiban az iskolaotthonos oktatás megszüntetése csak 
kifutó rendszerben jogszerű, mert a Kt. 121. § (1) bekezdés 22. pontja szerint a jelenleg iskolaotthonos 
formában oktatott tanulók számára a feladatról megfelelő színvonalon való további gondoskodás 
magába foglalja azt, hogy a meglévő pedagógiai szolgáltatások igénybevétele továbbra is biztosított.  
Mivel sem az iskolába járáshoz szükséges idő, sem a költségek nem változnak, ez az átszervezés a 
tanulóknak és a szülőknek nem jár új teherrel. 
 

c) A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola felvehető maximális tanulólétszámát 
– a nyelvi előkészítő évfolyammal indult gimnáziumi osztályok felsőbb évfolyamra lépése 
miatt – 925 főről 960 főre emelik. 
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A 
feladatokról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon, 
hogy az a tanulóknak, szülőknek nem okoz új terhet. 

 
Indokolás: 

A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 
 
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola felvehető maximális tanulólétszámának növelésére 
irányuló átszervezési terv nem tartalmaz olyan elemet, mely ellentétes lenne a megyei fejlesztési 
tervben foglaltakkal. 
 

A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher  vizsgálata 
 
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola felvehető maximális tanulólétszámának növelésére 
irányuló átszervezési terv feltételeit a közoktatási szakértő megvizsgálta. Véleményével alátámasztja, 
hogy a rendelkezésre álló 21 db osztályterem elegendő a várható osztályok befogadásra, és a székhely 
intézmény felvehető maximális tanulólétszámának 595 főről 630 főre történő emelésének feltételei 
adottak. (A Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézménybe felvehető tanulók száma nem változik.) 
A feladatról való további gondoskodás megfelelő színvonalon történik, és sem a tanulóknak, sem a 
szülőknek nem okoz új terhet. 
 

d) Ipolytarnóc Község Önkormányzata 2011. augusztus 31. napjával felmondta a 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Salgótarjáni Összevont Óvoda 
közös működtetésére kötött társulási megállapodást, ezért az intézmény alapító 
okiratából törlésre kerül az Ipolytarnóci Tagóvoda.  
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A 
salgótarjáni feladatokról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik 
oly módon, hogy az a tanulóknak, szülőknek nem okoz új terhet. 

 
Indokolás: 

A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 
 
Az Ipolytarnóci Tagóvoda törlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratából – a Salgótarjáni 
Összevont Óvoda és annak fenntartója, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
szempontjából – a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 

Az óvodai ellátás, nevelés legfontosabb célkitűzése a 3-7 éves korú gyermekek számára 
(indokolt esetben 8 éves korig) az óvodai nevelés lehetőségének megteremtése, valamennyi 5. 
életévét betöltött gyermek számára egy évig óvodai nevelésben való részvétel (kötelező 
óvodáztatás) biztosítása, lehetőleg a lakóhelyen [4.3 a) pont].  

 
A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher  vizsgálata 

 
Az Ipolytarnóci Tagóvoda törlése a Salgótarjáni Összevont Óvoda alapító okiratából nem változtat a 
salgótarjáni székhely és tagóvodák körülményein. A gyermekek ugyanabban az óvodában 
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nevelkednek, mint eddig, a velük való foglalkozás körülményei mind a személyi, mind a tárgyi 
feltételek tekintetben változatlanok. A feladatról történő további gondoskodás tehát a megszokott, 
megfelelő színvonalon történik, és sem a gyermekeknek, sem a szülőknek nem okoz új terhet. 
 
2. A Bizottság a szakvéleményt 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, Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 677-1/2011. 
számú levele, Farkasné Sajbán Zsuzsanna közoktatási szakértő „Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartásában lévő Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 
átszervezéséről” című és „Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 
Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola átszervezéséről” című szakértői véleménye, 
Hargitai Katalin közoktatási szakértő 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 Salgótarján polgármesterét. 

Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Salgótarján, 2011. június 14. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
A Bizottság határozatáról értesül: 
Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján polgármestere – Székhelyén 
 
(Megérkezett Csach Gábor, a bizottság tagja, így 6 főről, 7 főre emelkedett a jelenlévő tagok száma.)  
 
6. Javaslat szakvélemény kiadására szakiskolai oktatás megszüntetéséről a diósjenői általános 
iskolában 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Szóbeli kiegészítés nem történt. Észrevétel, kérdés a bizottság tagjai részéről nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
29/2011. (VI. 14.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására szakiskolai 

oktatás megszüntetéséről a diósjenői általános 
és szakiskolában 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a diósjenői 
Szentgyörgyi István Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai oktatásának megszüntetéséről az alábbi 
szakvéleményt adja: 
A Diósjenő Községi Önkormányzat – 74/2011. (V. 20.) számú határozatával – a fenntartásában 
lévő Szentgyörgyi István Általános Iskola és Szakiskolában a szakiskolai oktatás 
megszüntetéséről döntött.  
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A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A 
feladatellátásról történő, megfelelő színvonalú gondoskodás lehetőségei adottak, és az 
iskolaváltás a tanulókra, szülőkre nem ró aránytalan terhet.  

Indokolás: 
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 

 
Az átszervezési terv szoros összhangban áll a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel: 
A megyei fejlesztési terv általános célkitűzéseinek egyike a közoktatás költséghatékonyságának 
javítása (4. fejezet bevezetés). A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitűzések között szerepel, 
hogy a költséghatékonyság javítását célzó intézkedések járjanak együtt a gyermekek, tanulók 
mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével, és minden esetben kapcsolódjanak közép- vagy 
hosszú távú közoktatási feladatellátási stratégiához [4.1 k) pont].  
A közoktatási intézmények átszervezése, feladatmódosulása esetén a feladatról történő további 
megfelelő gondoskodás mellett figyelembe kell venni, hogy a feladatellátás új módja a tanulónak és a 
szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet [(4.4 d) pont]. 
A fenntartók törekedjenek arra, hogy az akár évenként változó finanszírozási rendszerhez való 
igazodási kényszert úgy kezeljék, hogy a gyermekek, tanulók számára a közoktatási szolgáltatások 
megfelelően biztosítva legyenek, elérhetőségük változása esetén az arra jogosult tanulók és szülők 
megfelelő információt kapjanak [(5.1 i) pont]. 
A középfokú iskoláztatás feladatait és a lehetőségeket figyelembe véve a megye egészére elérendő cél 
(4. 7 pont), hogy: 

- a 8. évfolyamot elvégző tanulók mindegyike számára biztosított legyen a 
továbbtanulás lehetősége; 

- a középfokú oktatási intézményekben biztosítottak legyenek a feltételek a tanulók 
18 éves koráig tartó tankötelezettségének teljesítéséhez. 

A megyei fejlesztési terv 27. számú melléklete szerint az általános iskolát végzett diósjenői tanulók 
számára – amennyiben a tanuló a középfokú iskolai felvételi eljárásban az általa megjelölt iskolák 
egyikébe sem nyert felvételt, a tankötelezettség teljesítésének érdekében – a kötelező felvételt a 
balassagyarmati Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola biztosítja.  
A tervezett átszervezés nem tartalmaz olyan elemet, mely ellentétes lenne a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal. 

 
 
 

A megfelelő színvonalon történő feladatellátás  vizsgálata 
 
Szakiskolai feladatok ellátása nem kötelező a települési önkormányzat számára. A diósjenői általános 
iskola szakiskolai oktatásának megszüntetése után a feladatról történő további gondoskodás 
lehetőségét a közeli településeken működő szakiskolák jelentik. Mint azt Vincze Imre közoktatási 
szakértő megállapította, a diósjenői tanulóknak 35 kilométeres körzetben a legközelebbi három 
városban (Vác, Balassagyarmat, Rétság) összesen 7 olyan intézmény áll rendelkezésére, melyben 
szakiskolai tanulmányaikat folytathatják. Ezek közül választhatnak, amennyiben azonban a választott 
iskolába nem nyernének felvételt, iskoláztatásukat a balassagyarmati Szondi György Szakközépiskola 
és Szakiskola kötelezően biztosítja.  
 

Az aránytalan teher vizsgálata 
 

Az új iskola elérése vonattal és autóbusszal lehetséges 45-70 perc alatt. Balassagyarmaton két 
kollégium áll azon tanulók rendelkezésére, akik azt igénylik. Tekintettel a tanulók életkorára, az 
iskolába járás módjai nem jelentenek aránytalan terhet a tanulóknak. A tömegközlekedés a tanulók 
számára kedvezményes. Ez ugyan költséget jelent a szülők számára, de nem ítélhető aránytalan 
tehernek. 

 
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdése, a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
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rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Repiczki Zsuzsanna jegyző 1236/2011. számú levele, Vincze 
Imre közoktatási szakértő 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 felhívja az érintett képviselő-testületek figyelmét arra, hogy – az érdemi döntés-

előkészítés érdekében – a jövőben hasonló szakvéleményt a képviselő-testületi döntések előtt 
kérjenek. 

 
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Diósjenő Községi Önkormányzat 

jegyzőjét. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: június 30. 

 
Salgótarján, 2011. június 14. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
A Bizottság határozatáról értesül: 
Repiczki Zsuzsanna, a Diósjenő Községi Önkormányzat jegyzője – Székhelyén 
 
 
7. Javaslat szakvélemény kiadására a vizslási és mátraszelei óvoda átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Szóbeli kiegészítés nem történt. Észrevétel, kérdés a bizottság tagjai részéről nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
30/2011. (VI. 14.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására a vizslási és 

mátraszelei óvoda átszervezéséről 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a vizslási és 
mátraszelei óvoda átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja: 
 
Jelenleg Vizslás, Kazár és Rákóczibánya községek óvodai feladataikat intézményfenntartó 
társulásban, Vizslás község gesztorságával látják el. A gesztor 2011. augusztus 31. napjával 
felmondta a társulást. Mátraszele önálló óvodát tart fenn. Vizslás és Mátraszele önkormányzatai 
óvodai feladataik ellátására – 2011. szeptember 1-jei hatállyal – intézményfenntartói társulást 
hoztak létre, mely megalapította a Kerekerdő Napköziotthonos Óvodát. Az óvoda székhelye 
Vizsláson van, tagintézménye Mátraszelén. Mindkét helyszínen 1-1 vegyes óvodai csoport 
működik.   
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A feladatról 
történő gondoskodás a jövőben is megfelelő színvonalon történik, és a gyermekek, szülők 
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számára új teher nem jelentkezik. Az új intézmény működtetésének minden személyi és tárgyi 
feltétele, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre áll, illetve megteremthető.  

Indokolás: 
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 

 
Az átszervezési terv szoros összhangban áll a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel: 
A közoktatási feladatellátás tervezésében és az együttműködésekben fontos célkitűzés (4.2 pont), hogy 
a társulások, valamint az egyéb közoktatási együttműködések vegyék figyelembe a következő 
alapelveket: 

- Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje. 
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy  

 a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly módon,  hogy 
annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, 

 b) a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, 
tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos 
korszerűsítéséhez, 

 c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi 
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára 
legkedvezőbbet választva döntsenek.) 

- Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen érvényesíthető 
szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek létre. 

- Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű 
elérhetőségét, valamint a minőségi oktatáshoz történő hozzájutást. 

- Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek érdekei és a 
szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg. 

Az óvodai ellátás, nevelés célkitűzései (4.3 pont) között szerepelnek a következők: 
- A 3-7 éves korú gyermekek számára (indokolt esetben 8 éves korig) az óvodai nevelés 

lehetőségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára egy évig 
óvodai nevelésben való részvétel (kötelező óvodáztatás) biztosítása, lehetőleg a 
lakóhelyen. 

- Meg kell teremteni valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez 
szükséges feltételt. 

- A szülői igények alapján a kisebbségi, nemzetiségi kultúra megalapozásának elősegítése. 
- A sajátos nevelési igény megfelelő színvonalú kielégítése.  

Az óvodai nevelés feladatai között szerepelnek a következők (5.3 pont): 
- A jelenlegi óvodai hálózat megtartása indokolt.  
- A romák lakta településeken megalapozott a cigány kisebbségi nevelés bevezetése az 

óvodákban, valamint az erre járó költségvetési normatíva igénybevétele. 
- Ahol a feltételek adottak, ajánlott bevezetni a – 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. § 

(8) bekezdés szerinti – óvodai fejlesztő programot, és igénybe venni a hozzá kapcsolódó 
támogatási lehetőséget. 

A tervezett átszervezés nem tartalmaz olyan elemet, mely ellentétes lenne a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal. 

 
A megfelelő színvonalon történő feladatellátás  vizsgálata 

 
Az átszervezés a fenntartó megváltozását jelenti, a gyermekekkel történő közvetlen foglalkozás 
körülményeit nem érinti. Angyalné Sándor Katalin közoktatási szakértő véleményében részletesen 
elemzi a vizslási és a mátraszelei óvoda személyi és tárgyi feltételeit. Megállapítja, hogy mindkét 
helyen rendelkezésre állnak a megfelelő szakképzettségű és létszámú alkalmazottak. A tárgyi 
feltételek jók, az óvodai csoportlétszámok a jogszabálynak megfelelőek. A feladatellátás változatlan 
körülmények között, a megszokott jó színvonalon történik a jövőben is. Az eddigi pedagógiai 
szolgáltatások továbbra is rendelkezésre állnak, beleértve a cigány kisebbségi nevelést és a sajátos 
nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Az újonnan megalapított intézmény költségvetését a 
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társulási megállapodás szabályai szerint biztosítják. Megállapítható, hogy a költségvetési fedezet 
rendelkezésre áll, illetve megteremthető. 

 
Az aránytalan teher vizsgálata 

 
Mivel a gyermekek nevelésének körülményei nem változnak, semmiféle új teher nem merül fel sem a 
gyermekek, sem a szülők számára. 
 
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5) és (6) 

bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Mona Gyula körjegyző 1323/2011. számú levele, a 
Kerekerdő Napköziotthonos Óvoda közös fenntartásáról szóló társulási megállapodás, az 
intézmény alapító okirata, Angyalné Sándor Katalin közoktatási szakértő 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 felhívja az érintett képviselő-testületek figyelmét arra, hogy – az érdemi döntés-

előkészítés érdekében – a jövőben hasonló szakvéleményt a képviselő-testületi döntések előtt 
kérjenek. 

 
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Kazár, Rákóczibánya és Vizslás 

községek körjegyzőjét. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

Salgótarján, 2011. június 14. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
A Bizottság határozatáról értesül: 
Mona Gyula, Kazár, Rákóczibánya és Vizslás községek körjegyzője – Székhelyén 
 
8. Javaslat szakvélemény kiadására a rákóczibányai és kazári óvoda átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Szóbeli kiegészítés nem történt. Észrevétel, kérdés a bizottság tagjai részéről nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
31/2011. (VI. 14.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására a 

rákóczibányai és kazári óvoda átszervezéséről 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a rákóczibányai és 
kazári óvoda átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja: 
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Jelenleg Kazár, Rákóczibánya és Vizslás községek óvodai feladataikat intézményfenntartó 
társulásban, Vizslás község gesztorságával látják el. A gesztor 2011. augusztus 31. napjával 
felmondta a társulást. Kazár és Rákóczibánya önkormányzatai 2011. szeptember 1-jei hatállyal 
óvodai feladataik ellátására intézményfenntartói társulást hoztak létre, és megalapították a 
Bojtorján Napköziotthonos Óvodát. Az óvoda székhelye Rákóczibánya, Kazáron tagóvoda 
működik.   
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A feladatról 
történő gondoskodás a jövőben is megfelelő színvonalon történik, és a gyermekek, szülők 
számára új teher nem jelentkezik. Az új intézmény működtetésének minden személyi és tárgyi 
feltétele, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre áll, illetve megteremthető.  

Indokolás: 
 

A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 
 
Az átszervezési terv szoros összhangban áll a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel: 
A közoktatási feladatellátás tervezésében és az együttműködésekben fontos célkitűzés (4.2 pont), hogy 
a társulások, valamint az egyéb közoktatási együttműködések vegyék figyelembe a következő 
alapelveket: 

- Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje. 
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy  

 a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére oly módon,  hogy 
annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, 

 b) a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, 
tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos 
korszerűsítéséhez, 

 c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi 
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára 
legkedvezőbbet választva döntsenek.) 

- Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen érvényesíthető 
szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek létre. 

- Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű elérhetőségét, 
valamint a minőségi oktatáshoz történő hozzájutást. 

- Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek érdekei és a 
szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg. 

Az óvodai ellátás, nevelés célkitűzései (4.3 pont) között szerepelnek a következők: 
- A 3-7 éves korú gyermekek számára (indokolt esetben 8 éves korig) az óvodai nevelés 

lehetőségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára egy évig 
óvodai nevelésben való részvétel (kötelező óvodáztatás) biztosítása, lehetőleg a 
lakóhelyen. 

- Meg kell teremteni valamennyi óvodai neveléssel összefüggő szülői igény teljesítéséhez 
szükséges feltételt. 

- A szülői igények alapján a kisebbségi, nemzetiségi kultúra megalapozásának elősegítése. 
- A sajátos nevelési igény megfelelő színvonalú kielégítése.  

Az óvodai nevelés feladatai között szerepelnek a következők (5.3 pont): 
- A jelenlegi óvodai hálózat megtartása indokolt.  
- A romák lakta településeken megalapozott a cigány kisebbségi nevelés bevezetése az 

óvodákban, valamint az erre járó költségvetési normatíva igénybevétele. 
- Ahol a feltételek adottak, ajánlott bevezetni a – 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. § 

(8) bekezdés szerinti – óvodai fejlesztő programot, és igénybe venni a hozzá kapcsolódó 
támogatási lehetőséget. 

A tervezett átszervezés nem tartalmaz olyan elemet, mely ellentétes lenne a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal. 
 

A megfelelő színvonalon történő feladatellátás  vizsgálata 
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Az átszervezés a fenntartó megváltozását jelenti, a gyermekekkel történő közvetlen foglalkozás 
körülményeit nem érinti. Angyalné Sándor Katalin közoktatási szakértő véleményében részletesen 
elemzi a rákóczibányai és a kazári óvoda személyi és tárgyi feltételeit. Megállapítja, hogy mindkét 
helyen rendelkezésre állnak a megfelelő szakképzettségű és létszámú alkalmazottak. A tárgyi 
feltételek jók. Rákóczibányán az óvodai csoportlétszám kissé magas, Kazáron megfelelő. A 
feladatellátás változatlan körülmények között, a megszokott jó színvonalon történik a jövőben is. Az 
eddigi pedagógiai szolgáltatások továbbra is rendelkezésre állnak, beleértve a cigány kisebbségi 
nevelést. Az újonnan megalapított intézményben a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve 
megteremthető. 
 

Az aránytalan teher vizsgálata 
 

Mivel a gyermekek nevelésének körülményei nem változnak, semmiféle új teher nem merül fel sem a 
gyermekek, sem a szülők számára. 

 
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5) és (6) 

bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Mona Gyula körjegyző 1186/2011. számú levele, a 
Bojtorján Napköziotthonos Óvoda közös fenntartásáról szóló társulási megállapodás, az 
intézmény alapító okirata, Angyalné Sándor Katalin közoktatási szakértő 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 felhívja az érintett képviselő-testületek figyelmét arra, hogy – az érdemi döntés-

előkészítés érdekében – a jövőben hasonló szakvéleményt a képviselő-testületi döntések előtt 
kérjenek. 

 
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Kazár, Rákóczibánya és Vizslás 

községek körjegyzőjét. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

Salgótarján, 2011. június 14. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
A Bizottság határozatáról értesül: 
 
Mona Gyula, Kazár, Rákóczibánya és Vizslás községek körjegyzője – Székhelyén 
 
9. Javaslat szakvélemény kiadására a varsányi Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ 
átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr az előterjesztés előkészítőjétől azt kérdezte, hogy konkrétan mit fog 
jelenteni az, hogy az óvodai átszervezés nem áll összhangban a megyei fejlesztési tervvel, valamint, 
hogy a létszám is kezelhetetlen? 
 
Kovács Erika válaszában elmondta, hogy abban az esetben, ha nincs összhangban a megyei 
fejlesztési tervvel valamilyen átszervezési terv, akkor a közoktatási törvény annyi szankciót szab, hogy 
az ottani képviselőtestület minősített többséggel hozhatja meg ugyanezt a döntést. Dönthet úgy is, 
hogy megteremti ezeket a feltételeket. Alkalmaz még legalább ½  óvodapedagógust, de az is 
elképzelhető, hogy szeptemberre lecsökken annyira az óvodások létszáma, hogy nem lépi túl a 
csoporthatárt.   
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Látkóczki Bálint  képviselő úr kérése, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a 
polgármester tájékoztassa a bizottságot arról, hogy az óvoda megalapításáról szóló döntésének 
hatályba lépését követően megteremtették-e tervezett intézkedés összhangját a megyei fejlesztési 
tervvel.  
 
A bizottság Látkóczki Bálint képviselő úr kiegészítését 7 igen szavazattal támogatta. 
 
A bizottság a határozati javaslatot a kiegészítéssel 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a 
következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
32/2011. (VI. 14.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására a varsányi 

Hunyadi Mátyás Általános Művelődési 
Központ átszervezéséről 

 
 

HATÁROZAT 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a varsányi 
Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja: 
Jelenleg Varsányban a települési önkormányzat a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési 
Központban látja el az óvodai, általános iskolai, a közművelődési és a könyvtári feladatokat. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy 2011. július 1-jétől az intézményt megszünteti, és az óvodai 
feladatok ellátására – 60 fő maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, két csoporttal – 
megalapítja a Játékkuckó Óvodát, az általános iskolai feladatok ellátására pedig – 8 
évfolyammal – a Hunyadi Mátyás Általános Iskolát.  
Az általános iskolai feladatok tervezett átszervezése összhangban áll a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal. A feladatról történ ő gondoskodás a jövőben is megfelelő színvonalon történik, és a 
tanulók, szülők számára új teher nem jelentkezik. Az új intézmény működtetésének személyi és 
tárgyi feltétele, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre áll, illetve megteremthető.  
Az óvodai feladatok tervezett átszervezése nem áll összhangban a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal, mert a megfelelő színvonalú további ellátás nem biztosított, az újonnan alapított 
intézmény működtetésének személyi és tárgyi feltételei nem állnak rendelkezésre.  
A színvonal, valamint a személyi és tárgyi feltételek akkor lesznek megfelelőek, ha: 
- a maximális – a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának számítási szabályait is 

figyelembe vevő – számított csoportlétszám nem haladja meg a törvényben szereplő 
kereteket, és a csoportszoba mérete megfelel a létszám szerinti szabványnak; 

- az óvodapedagógusok létszáma lehetővé teszi – a kötelező órák száma, a kötelező 
óraszámba beszámítható tevékenység, az óvoda nyitvatartási ideje alapján –, hogy teljes 
nyitvatartási idő alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, 
óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési 
idővel. 

Az intézmény működtetésének költségvetési fedezete megteremthető a normatív 
támogatásokból, illetve az önkormányzat saját forrásaiból. Az óvodai feladatok átszervezési 
terve nem okoz új terhet a gyermekeknek és a szülőknek. 
Mindkét közoktatási feladatellátás tekintetében az eddigi pedagógiai szolgáltatások továbbra is 
biztosítottak lesznek. 
 

Indokolás: 
 

A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 
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Az átszervezési terv szoros összhangban áll a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel: 
A megyei fejlesztési terv stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitűzései között szerepel, hogy a 
közoktatási intézmények átszervezése, feladatmódosulása esetén figyelembe kell venni, hogy a 
feladatellátás új módja a tanulónak és a szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet [(4.4 d) pont]. 
 
Az óvodai ellátás, nevelés legfontosabb célkitűzése a 3-7 éves korú gyermekek számára (indokolt 
esetben 8 éves korig) az óvodai nevelés lehetőségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött 
gyermek számára egy évig óvodai nevelésben való részvétel (kötelező óvodáztatás) biztosítása, 
lehetőleg a lakóhelyen [4.3 a) pont]. A célok között szerepel a sajátos nevelési igény megfelelő 
színvonalú kielégítése [4.3 j) pont].  
 
Az alapfokú oktatásban a legfontosabb feladat [(5.4 a) pont] valamennyi gyermek számára biztosítani 
a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket (iskolafenntartással, társulással, vagy szervezett 
tanulószállítással). 
Az alapfokú oktatásban fontos célkitűzések a következők (4.4 pont): 
- A megye egész területén biztosítani annak lehetőségét – az iskolahasználók jogos igénye 

alapján –, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola bevezető és kezdő szakaszában (1-4. 
évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék igénybe. 

- Az 5-8. évfolyamok tekintetében – a tanuló mindenek felett álló érdekében – a fenntartók 
elsődleges szempontja az legyen, hogy a tanulók megkaphassák a megfelelő színvonalú 
nevelést, oktatást. 

- A sajátos nevelési igény megfelelő színvonalú kielégítése. 
A  pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos feladatok között szerepel [5.6 o) pont], hogy a  
logopédiai ellátást a településeken – megfelelő számú igénylő esetén – célszerű nevelési, oktatási 
intézmény alapfeladataként megszervezni. 
A megyei fejlesztési terv 11. számú melléklete azt tartalmazza, hogy a varsányi óvodában és iskolában 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, valamint logopédiai ellátás is folyik. 
 
Az óvoda átszervezési terve nem áll összhangban a megyei fejlesztési terv következő részével: 
A megyei fejlesztési terv stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitűzései között szerepel, hogy a 
közoktatási intézmények átszervezése, feladatmódosulása esetén a feladatról történő további 
gondoskodás megfelelő színvonalon történjen [(4.4 d) pont]. 
A fenntartóknak törekedniük kell arra, hogy az akár évenként változó finanszírozási rendszerhez való 
igazodási kényszert úgy kezeljék, hogy a gyermekek, tanulók számára a közoktatási szolgáltatások 
megfelelően biztosítva legyenek [(5.1 i) pont].   

 
A megfelelő színvonalon történő feladatellátás, az új intézmények működési feltételeinek  vizsgálata 

 
Márkus Róbert Zsolt közoktatási szakértő véleménye szerint az általános iskola esetében nagy 
horderejű változást nem fog hozni az önálló intézmény létrehozása, mivel ez nem befolyásolja az 
oktató, nevelő munkát. A tárgyi felszereltség és a személyi feltételek változatlanok maradnak, a 
feladatellátás ugyanolyan magas színvonalon folytatódhat tovább, mint eddig. Az új intézmény 
költségvetési fedezete a normatív támogatásokból, illetve az önkormányzat saját forrásaiból biztosított, 
illetve megteremthető. 
Az óvoda esetében sem várható változás a nevelés közvetlen körülményeiben. Mindkét intézményben 
biztosítottak lesznek az eddigi pedagógiai szolgáltatások, beleértve a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók nevelését, oktatását és a logopédiai ellátást.  
 
A szakértő az óvodai feladatok ellátása terén a következőket kifogásolja: 
 
- A maximálisan 60 fő felvehető gyermeklétszám igen magas. A törvényben előírt, 25 fő maximális 
csoportlétszám 20 %-kal történő túllépésére azonban a Kt. 3. számú melléklet II. 7. pontja lehetőséget 
ad. A szülői szervezet egyetértésével további 10%-os létszám túllépésre van lehetőség, ha az 
oktatásszervezési okokból indokolt. Mindez az esetben törvényes, ha egyúttal a csoportszoba mérete 
megfelel annak a szabványnak, miszerint egy gyermekre legalább 2 négyzetméter alapterületnek kell 
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jutnia. A szakértő véleménye szerint már az alapító okirat tervezetben szereplő, maximálisan 60 fő 
felvehető gyermeklétszám sincs összhangban a szabvánnyal. 
 
- Jelenleg a valós létszám a két csoportban 61 fő. Tekintettel arra, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyermekeket két, illetve három főként kell figyelembe venni a csoportlétszám számításnál, a 
két csoport együttes létszáma 67 fő. Ez a számított létszám már meghaladja a törvény által 
megengedett létszámot, és indokolja egy újabb, harmadik csoport létrehozását. Az új csoport 
működtetéséhez természetesen a személyi és tárgyi feltételeket is biztosítani kell. 
 
- Az önálló intézmény vezetőjének vezetői feladatai, valamint kötelező óraszámának 
csökkenése miatt a jelenlegi alkalmazotti létszámmal (4 fő óvodapedagógus) nem biztosítható 
megfelelően, hogy a teljes nyitvatartási idő (napi 10 óra) alatt mindkét csoportban óvodapedagógus 
foglalkozzon a gyermekekkel, óvodapedagógusonként napi egy-egy óra, csoportonként összesen napi 
két óra átfedési idővel. 
 
Megállapítható tehát, hogy az óvodai feladatok átszervezése terén a megfelelő színvonalú ellátás nem 
biztosított, az újonnan alapított intézmény működtetésének személyi és tárgyi feltételei nem állnak 
rendelkezésre.  
A színvonal, valamint a személyi és tárgyi feltételek akkor lesznek megfelelőek, ha: 
- a maximális – a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának számítási szabályait is 

figyelembe vevő – számított csoportlétszám nem haladja meg a törvényben szereplő kereteket, 
és a csoportszoba mérete megfelel a létszám szerinti szabványnak; 

- az óvodapedagógusok létszáma lehetővé teszi – a kötelező órák száma, a kötelező óraszámba 
beszámítható tevékenység, az óvoda nyitvatartási ideje alapján –, hogy teljes nyitvatartási idő 
alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, 
óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 

Az intézmény működtetésének költségvetési fedezete megteremthető a normatív támogatásokból, 
illetve az önkormányzat saját forrásaiból. 

 
Az aránytalan teher vizsgálata 

 
Mivel a gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának körülményei nem változnak, semmiféle új teher 
nem merül fel sem a gyermekek, tanulók, sem a szülők számára. 

 
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5) és (6) 

bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Pintérné Kanyó Judit polgármester 1322/2011. számú 
levele, Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2011. (V. 30.) számú 
határozata, a Játékkuckó Óvoda Varsány intézmény alapító okiratának tervezete, a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola alapító okiratának tervezete, Márkus Róbert Zsolt közoktatási szakértő 
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 kéri Varsány polgármesterét, hogy az óvoda megalapításáról szóló döntésének 

hatályba lépését követően tájékoztassa a Bizottságot arról, hogy megteremtették-e a tervezett 
intézkedés összhangját a megyei fejlesztési tervvel. 

 
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Varsány polgármesterét. 

Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
Salgótarján, 2011. június 14.                Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
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A Bizottság határozatáról értesül: 
Pintérné Kanyó Judit, Varsány polgármestere – Székhelyén 
 
11. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház és Bátonyterenye Város Önkormányzata között – az 
egyes egészségügyi szakellátási feladatok nyújtására, és a szolgáltatás telephelyének biztosítása 
tárgyában – kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására, a kapcsolódó intézkedések 
megtételére, valamint Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosítására   
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr megköszönte a hivatal dolgozóinak segítőkész munkáját.  
 
Almádi Katalin  az előterjesztés egyik előkészítője kiegészítést tesz, miszerint: az Együttműködési 
Megállapodás 7. pontja a következők szerint módosul: „Az Önkormányzat e megállapodás aláírásával 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 5. pontban körülírt ingatlannak – a 2. pontban 
körülírt feladat ellátásához szükséges – ingatlanhányadban kifejezhető, vagy természetben 
meghatározott területére az átvevő a használati jogot az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse. A 
bejegyzéssel kapcsolatos eljárási cselekmények és költségek a kórházat terhelik.” Tehát a közgyűlés 
elé már ezzel a szöveggel kerülne az Együttműködési megállapodás. 
 
Észrevétel, kérdés a bizottság tagjai részéről nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
A bizottság az I. rendelet tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
A bizottság II. rendelet tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
13. Javaslat Szécsény Város Önkormányzatával alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásáról 
szóló megállapodás megkötésére   
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
14. Javaslat Pásztó Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló 
megállapodások módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
15. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Déli városrésze 
közbiztonságának megszilárdítása érdekében  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
16. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ösztöndíj Kuratóriuma 
2010/2011-es tanévben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 
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A bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztés előkészítője egyéb hivatali 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottság ülésén. A feltett kérdésekre válaszolnak.  
 
Észrevétel, kérdés a bizottság részéről nem hangzott el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.   
 
A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
(Zárt ülés után öt perc szünet következett, majd a bizottság 8 fővel tovább folytatatta a napirendi 
pontok tárgyalását.) 
 
10. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 
Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
dr. Barta László főjegyző úr szóbeli kiegészítésében az intézmények és a hivatal átszervezéséről, 
feladatok átcsoportosításáról és létszámleépítéséről szólt. Ismertette az átszervezés szükségszerűségét, 
fontosságát. A hivatal működésének és szervezetének rendjét a hivatal ügyrendje tartalmazza, melyben 
rögzítésre kerülnek az új, illetve megváltozott szervezetbeli hellyel bíró egységek feladatai. 
(Vagyonhasznosítással kapcsolatos teendők a Beruházási Főosztálytól az Önkormányzati, Jogi és  
Humánszolgáltatási Főosztályhoz, illetve a Pénzügyi, Gazdasági Főosztályhoz kerülnek.)  
Jogszabályi változás miatt feladatkör átalakítást igényel a nem önkormányzati fenntartású nevelési-
oktatási intézményekkel kapcsolatos főjegyzői hatáskör megszűnése. 2011. július 1-jétől a 
Kormányhivatalok veszik át a nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények 
működési engedélyezését, módosítását. Szükségessé vált a turisztikai feladatok más formában történő 
ellátása is.  
Módosítást igényel – költségcsökkentés céljából is – a közgyűlés ünnepi üléseire meghívottak körének 
szűkítése, az előterjesztések jegyzőkönyvhöz csatolási kötelezettségének megszüntetése. 
 
A hivatal munkatásainak munkaköri leírásai – az átszervezések miatt – átírásra kerülnek, illetve 
átírásuk folyamatban van, amennyiben a bizottságok, és a közgyűlés jóváhagyja a változtatásokat, 
ezek aláírásra kerülnek. A hivatal munkájában fő szempont a munkavégzés – minőség – felelősség 
párhuzamos működése.  
 
Észrevétel, kérdés a bizottság tagjai részéről nem hangzott el.  
 
A bizottság a rendelet tervezetet 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.    
 
A 12-es napirendi pont tárgyalása előtt Csach Gábor, a bizottság tagja, Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának alpolgármestere, írásos módosító javaslatot nyújtott be. (A módosító javaslat 
mellékelve.)  
 
12. Javaslat Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére 
szóló megállapodások megkötésére, intézmények alapító okiratának megalkotására, valamint 
Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
dr. Barta László főjegyző úr tájékoztatta a bizottságot, az előterjesztés előkészületeiről, a normatív 
állami támogatás két önkormányzat közötti megosztásáról (6/12-ed, 6/12-ed), Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának kéréséről a bérek megosztásával kapcsolatban (7/12-ed, 5/12-ed).   
Főjegyző úr a közgyűlés elnöke nevében is elmondta, hogy a megyei önkormányzat érdekét az 
szolgálja, hogy a felvetett kérdésekben a két fél megállapodjon. Utalt arra, hogy a megyei 
önkormányzat érdekét nem szolgálja az, hogy a megállapodásnak egy olyan pontja legyen, ami a bérek 
tekintetében a 7/12-ed 5/12-ed megoldást tartalmazza. A Megyei Önkormányzat azt sem tartja 
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szükségesnek, hogy a munkabérek és közterheik viseléséről állásfoglalást kérjenek a 
Belügyminisztériumtól és a Nemzetgazdasági Minisztériumtól.  
A Megyei Önkormányzat arra törekszik, hogy a júniusi közgyűlésen az intézmények átadás-
átvételében ne legyenek olyan kérdések, amelyekben július 1-jét követően kelljen még egyezkedni. 
A Megyei Önkormányzat úgy ítéli meg, hogy amelyik önkormányzatnál dolgoznak június hónapban 
az alkalmazottak, annak az önkormányzatnak kell a béreket kifizetnie.  
      
Főjegyző úr szólt az átadásra kerülő intézmények tagintézményeinek állapotáról (Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola nagymarosi tagintézménye, megállapodás Nagymaros 
Város Önkormányzatával, rétsági tagintézmény), az alapító okiratok pontatlanságáról, melyek 
változtatást igényelnek (létszám, illetve tevékenység).    
 
Csach Gábor képviselő úr, Balassagyarmat Város Önkormányzatának alpolgármestere pontosítást 
tett. Elmondta, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata nem a bérek 7/12-ed, 5/12-ed osztásán 
”alapulva” áll vitában a Megyei Önkormányzattal, hanem a 6/12-ed, 6/12-ed költségmegosztás 
alapján. A Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államkincstár írásbeli, – de informális – 
állásfoglalása alapján Balassagyarmat Város Önkormányzatának határozott meggyőződése, hogy a 
6/12-ed, 6/12-ed költségmegosztás (bevétel, normatíva megosztás) kapcsán a kiadási oldal 
tekintetében is 6/12-ed, 6/12-ed megállapodásra kell jutni. A Megyei Önkormányzat álláspontja 
alapján (6/12-ed, 6/12-ed) 6/12-ed rész bevételt, ugyanakkor kiadás szinten 5/12-ed részt kell 
teljesítenie, hiszen július hónapra kifizetési kötelezettségei nem lesznek.       
Balassagyarmat Város Önkormányzata június 30-ig kifizet 6 havi bért és intézményfinanszírozást. A 
Megyei Önkormányzat azt kéri, hogy a 7. havit is tegyék meg.  
Nagymaros tekintetében nem lát semmilyen aggályt, ami a Megyei Önkormányzatot hátrányosan 
érintené. A szerződés egyértelműen Balassagyarmat Város Önkormányzatának felelősségébe helyezi 
akár a finanszírozásból eredő kötelezettségeket, akár a június 30-a előtti ügylet kapcsán szóló 
felelősséget.   
 
Kérte a bizottságot az írásos módosító javaslat megszavazására.  
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr maximálisan egyetértett a Megyei Önkormányzat álláspontjával. 
Véleménye, hogy június végéig kerüljön aláírásra a megállapodás. Szerinte a 6/12-ed, 6/12-ed  
bérmegosztás a reális, mert június hónapban gyakorlatilag a balassagyarmati önkormányzat 
intézményei  azok, amelyek az ottani feladatokat elvégzik, és csak ezt követően kerülnek át a Megyei 
Önkormányzathoz. Fontosnak tartja, hogy az elkövetkező időkben ne lehessen testületi döntés 
hiányában semmilyen beavatkozás.  
Véleménye szerint törekedni kell arra, hogy június végéig az ügy lezárásra kerüljön, és ügyelni kell 
arra, hogy a vita nehogy bérkifizetetlenséget eredményezzen. Hiányolta, hogy a leltárkimutatások nem 
kerültek át, úgy érzi ez lényeges, mert a vagyonkezelés döntő része.  
 
Csach Gábor képviselő úr válaszában elmondta, hogy a bérek tekintetében kifizetési probléma 
semmiféleképpen nem lesz. Jogszabályok alapján ellenőrizhető, hogy ilyen nem történhet meg, a vita 
nem okozhat fennakadást. 
A leltározások folyamatban vannak, a megállapodás tervezet tartalmazza, hogy június 30-ig 
befejeződnek.    
A 6/12-ed, 6/12-ed részt illetően Balassagyarmat Város Önkormányzata nem tudja miből finanszírozni 
a VII. hóban esedékes bér rendezését, a Megyei Önkormányzatnak pedig nincsen a VII. hóban 
kifizetési kötelezettsége. Jelen megállapodás tervezet értelmében a Megyei Önkormányzat 6 havi 
normatívát kap és 5 havi kifizetési kötelezettsége van,  míg Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
6 havi normatívához, 7 havi kifizetési kötelezettsége van. 
 
dr. Barta László főjegyző úr tájékoztatta a bizottságot arról is, hogy a Megyei Önkormányzat az 
átvett feladatokra csak szeptember hónapban fog központi támogatást kapni a kormánytól. Az adatok 
szerint a három érintett intézmény egy havi finanszírozása kb. 75 millió forint. Bizonyos feladatokra   
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– ez az eset is ide tartozik – a megyei önkormányzat kevesebb támogatást kap, mint a városi vagy 
települési önkormányzatok. Például a bejáró tanulók után biztosított normatíva.  
A három intézmény esetében a központi forrásokon túli (Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
képviselőtestülete, és a balassagyarmati költségvetési kimutatás alapján) az éves támogatási igény 
közel 200 millió forint. Ennyi a hiány a mostani számítások alapján. (Madách Imre Kollégium 26 
millió forint, Mikszáth Kálmán Gimnázium 120 millió forint, Szondi György Szakképző Iskola 64 
millió forint körüli összeg) Ez számítások szerint 2011. II. félévében 130-140 millió forint 
többlethiányt okoz a Megyei Önkormányzat költségvetésében.  
Főjegyző úr jogilag sem tartja helyesnek a módosító javaslatban megfogalmazottakat. A Megyei 
Önkormányzat nem tudja finanszírozni az abban foglaltakat.   
 
Szavazás következik az írásos módosító javaslatról. 
 
A bizottság a módosító javaslatot 1 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem támogatta. 
 
Több észrevétel, kérdés nem hangzott. 
 
A bizottság az I. határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
A bizottság az I. rendelet tervezetet 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta.  
A bizottság II. rendelet tervezetet 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
A bizottság a II. határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta. 
 
17. Egyebek napirenddel kapcsolatban nem merült fel megtárgyalandó kérdés. 
 
A bizottság elnöke megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és bezárja az ülést. 
 
 
 

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


