
 
Iktatószám: 131-15/2011. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
2011. március 22-ei soros ülésén 

(Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) 
 
 
Jelen vannak: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
   Dudás Vilmos, a bizottság alelnöke 
   Látkóczki Bálint , a bizottság tagja 
   Gácsi Péter, a bizottság tagja 

Tisza Attila, a bizottság tagja 
Kollár László, a bizottság külső tagja  
Várszegi István, a bizottság külső tagja 

 
   Zsolnai Béla, a hivatal munkatársa 
   Tóth Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető 
    
Hiányzik:  Csach Gábor, a bizottság külső tagja (hivatalos elfoglaltság) 
                  Tóth Zoltán, a bizottság külső tagja (hivatalos elfoglaltság) 
 
 
[Az ülésen jelen vannak az aktuális napirendnél az intézmények vezetői, képviselői (jelenléti ív 
másolata papír alapú jegyzőkönyvhöz mellékelve), dr. Barta László főjegyző, valamint a hivatal 
munkatársai: Kovács Erika, Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya.]   
 
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy jelen van 7 fő. A bizottság 
határozatképes.  
 
Javaslatot tesz a napirend elfogadására.    
A bizottság a napirendi javaslatot 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodással 
egyhangúlag elfogadja. 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 2010. évi beszámolójának és 2011. évi 
munkatervének jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Szirácsik Éva igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
dr. Szirácsik Éva az intézmény igazgatónője szóbeli kiegészítést nem tesz.  
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr a múzeumi fejlesztésekkel kapcsolatosan kér tájékoztatást az 
intézmény vezetőjétől. 
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dr. Szirácsik Éva igazgatónő válaszában elmondja, hogy a pályázatok eredményei  kb. az év 
végére várhatók. A jelenlegi helyzetben az egyetlen fejlesztési útvonal a Nógrádi Történeti 
Múzeum és a Bányamúzeum tekintetében a pályázati lehetőségek kihasználása.    
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr, ellentmondást lát a jelenlegi beszámoló és a korábbi bizottsági 
ülésen tárgyalt prémiumfeladat értékelése között.  
 
A felvetett kérdésre főjegyző úr válaszol, valamint tájékoztatást ad a bizottságnak az 
intézmény átszervezésével kapcsolatban. 
 
Meló Ferenc elnök, a tudományos fokozattal rendelkező munkatársak számának 
csökkenéséről és a látvány raktár fogalmával kapcsolatosan kérdez. 
 
dr. Szirácsik Éva válaszában elmondja, hogy egy kolléganő munkahelyet változtatott, így 
csökkent 1 fővel, a tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma. A látvány raktár 
tulajdonképpen azon műtárgyak bemutatását jelenti a nagyközönségnek, amelyek jelenleg 
raktárakban vannak elhelyezve. A raktár egy földalatti részleg lesz, amely oktató jelleggel is 
funkcionál majd. Az iskolás gyerekek közelebb kerülhetnek ezekhez a tárgyakhoz. TIOP 
pályázat útján, Pásztón és Balassagyarmaton fog megvalósulni. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodással 
egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozta: 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
6/2011. (III. 22.) HSZB Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi 

Szervezet 2010. évi beszámolójának és 
2011. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b melléklet I. 3. d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet 2010. évi munkájáról készült beszámolót, valamint 2011. évi 
munkatervét. 

 
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. március 22. 
 
                   Meló Ferenc s. k.  
                  a bizottság elnöke 
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2. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet valamint a 
Palócföld című folyóirat 2010. évi beszámolójának és 2011. évi munkatervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Molnár Éva igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Molnár Éva az intézmény igazgatónője szóbeli kiegészítést nem tesz.  
 
Mizser Attila  a Palócföld folyóirat főszerkesztője rövid kiegészítésében arról tájékoztatja a 
bizottságot, hogy a szerkesztőség létszáma két főre csökkent, amely valószínű kihat a 
munkatervre, de igyekeznek minimalizálni a deficit súlyát. A megoldásra vannak terveik.  
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr elismerően szól a könyvtár munkájáról, kiemeli a Hírforrás c. 
kiadvány hasznosságát. Gratulál a Palócföld folyóirat főszerkesztőjének a színvonalas 
munkához.    
 
dr. Barta László főjegyző úr a megyei közgyűlés elnökének nevében is szól az intézmény 
rugalmasságáról, maximális szakmai munkájáról, fegyelmezettségéről. A Palócföld 
folyóirattal kapcsolatban egyetért képviselő úr véleményével, de felhívja a főszerkesztő úr 
figyelmét, hogy – a jelenlegi értékek megtartásával – a jövőben nagyobb figyelmet kell 
szentelni arra, hogy a kiadvány a helyi társadalmi, – a jó értelemben vett – közéleti politikai 
kérdésekkel is kell, hogy többet foglalkozzon. Remélve, hogy így az olvasók köre még tovább 
bővülhet.    
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr véleménye, hogy a lap irodalmi, kulturális és közéleti 
folyóirat. Véletlenül sem szabad kitenni egy esetleges politikai támadásnak. 
 
Mizser Attila  főszerkesztő úr szerint mivel a lap kéthavonta jelenik meg az aktuális közéleti 
problémák két hónap elteltével, elvesztik az aktualitásukat. Nagyon nehéz olyan közéleti 
tartalmakat belevinni a folyóiratba, amelyek kibírják ezt a két hónap „jótállást.” 
 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodással 
egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozta: 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
7/2011. (III. 22.) HSZB Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

és Közművelődési Intézet, valamint a 
Palócföld című folyóirat 2010. évi 
beszámolójának és 2011. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b melléklet I. 3. d) pontjában kapott 
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felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben - a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet, valamint a Palócföld című folyóirat 2010. évi munkájáról készült 
beszámolót és 2011. évi munkatervét jóváhagyja. 

 
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy tájékoztassa a döntésről az intézmény vezetőjét és a 

Palócföld főszerkesztőjét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. március 22. 
 
 
                   Meló Ferenc  
              a bizottság elnöke s. k. 
 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Levéltár 2010. évi beszámolójának és 2011. évi 
munkatervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Tyekvicska Árpád igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Szederjesi Cecília igazgatóhelyettes szóbeli kiegészítést nem tesz.  
 
Meló Ferenc elnök úr szerint az előterjesztés önkritikus, amiben megfogalmazódik minden 
nehézség, ami alapján az intézményben dolgozni kell, és minőségi munkát kell végezni. 
A nehéz feltételek, és körülmények között végzett munkához gratulál, és a továbbiakban 
kitartást kíván.  
Javasolja, hogy a problémák lehetséges megoldásához kérjék a közgyűlés elnökének a 
segítségét.  
 
Szederjesi Cecília elmondja, hogy elnök úr és főjegyző úr is ismeri minden évben 
göngyölődő nehézségeiket. Sajnos a levéltárak előtt infrastrukturális uniós pályázati 
lehetőségek nem nyíltak meg, ezekre nem számíthatnak. A jogszabályi változások miatt a 
levéltárakra több feladat hárul. 
Beszél a raktározási problémák helyzetéről, ami Salgótarjánban és Bátonyterenyén a 
legsúlyosabb. A szakfelügyelői jelentések alapján a raktárak nagy része nem alkalmas iratok 
őrzésére. El kellene kezdeni az önkormányzati anyagok beszállítását, de helyhiány miatt nem 
tudják megtenni. Talán Balassagyarmaton lehetséges lenne, ott viszont ember nincs, aki meg 
tudná szervezni az iratátadást. Két fővel dolgozik a részleg.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodással 
egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
8/2011. (III. 22.) HSZB Tárgy: a Nógrád Megyei Levéltár 2010. 

évi beszámolójának és 2011. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 



 5 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 3. d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád 
Megyei Levéltár 2010. évi munkájáról készült beszámolót, valamint 2011. évi 
munkatervét. 

 
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. március 22. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
4. Javaslat szakvélemény kiadására salgótarjáni közoktatási intézmények 
átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs. Észrevétel, kérdés nincs. 
 
A bizottság a szakvélemény kiadásáról szóló határozati javaslatot 4 igen, 1 nem szavazattal, 
2 tartózkodás mellett (minősített többség hiányában) nem támogatja.  
 
5. Javaslat szakvélemény kiadására a szécsényi kistérség felülvizsgált közoktatási 
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervéről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke   
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs. 
 
Gácsi Péter a bizottság tagja az előterjesztés mellékletét képező fejlesztési terv 10. oldalán a 
munkanélküliek magas számával, az 50. oldalon a „Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés-
oktatás biztosítása a kistérségben”, c. fejezet, a 64. oldalon az iskolai életmódra felkészülő 
foglalkozás, a 72. oldal a CKÖ által biztosított eszközökkel ….  stb. részekkel kapcsolatban 
fejti ki véleményét. 
 
Kovács Erika tájékoztatja képviselő urat arról, hogy a felvetett észrevételek megvitatása nem 
a bizottság hatáskörébe tartozik. A törvény olyan jogosítványt ad a megyei önkormányzatnak, 
hogy szakvéleményt adjon arról, összhangban áll-e, egyezik-e a kistérség közoktatási  
fejlesztési terve a megyei közoktatási fejlesztési tervvel, amit a megyei önkormányzat a 
települési önkormányzatok adatai alapján, közreműködésükkel készít el. A 
Humánszolgáltatási Bizottságnak átruházott hatáskörben az a feladata, hogy a települések, és 
kistérségek a hasonló jellegű közoktatási intézkedési tervét véleményezze olyan szempontból, 
hogy az összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervvel.  
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A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodással 
egyhangúlag támogatja, és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
9/2011. (III. 22.) HSZB Tárgy: szakvélemény kiadására a 

szécsényi kistérség  felülvizsgált 
közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és 
fejlesztési tervéről 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága 

megállapítja, hogy a szécsényi kistérség felülvizsgált közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve összhangban van a Nógrád megyei 
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel. 
 

2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
85. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Szécsény Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökének 321/2011. számú levele,  „A szécsényi 
kistérség közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve 
2008, felülvizsgálva: 2010” című dokumentum, 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 Szécsény Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnökét. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2011. március 31. 

 
Salgótarján, 2011. március 22. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                 a bizottság elnöke 
 
 6. Egyebek napirenddel kapcsolatban nem merül fel megtárgyalandó kérdés.    
 
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.  
 
 

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


