
Iktatószám: 131-33/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 
2011. május 17-ei soros ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay 
termében) 
 
Jelen vannak: a bizottság tagjai, az intézmények vezetői, képviselői, dr. Surján Orsolya, dr. 
Dérer István meghívott vendégek (5-ös 14-es napirendnél), dr. Barta László főjegyző (11-es 
napirendnél), Telek Nándorné főosztályvezető (12-es napirendnél), dr. Juhász Kinga (11-es 
napirendnél), Almádi Katalin (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 11-es, 14-es napirendnél) Kovács 
Erika (7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 14-es napirendnél), Szlovacsek Gyuláné (1-es, 2-es, 3-as, 
4-es, 5-ös, 11-es, 14-es napirendnél) a hivatal munkatársai, Zsolnai Béla mb. referens, Tóth 
Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető. (Jelenléti ívek másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 
    
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy jelen van 8 fő. A bizottság 
határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének rugalmas 
kezelésére. 
 
A bizottság a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
1. Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Fülöpné Gálik Erika igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs.  
 
Látkóczki Bálint képviselő úr kérdezi, hogy melyek azok az intézmények és települések, 
amelyeket érint a nevelő és nevelőszülői munkakörök megszüntetése, valamint a 
balassagyarmati külső férőhely megszüntetésével kapcsolatban az ingatlan további sorsa felől 
érdeklődik.  
 
Fülöpné Gálik Erika  igazgatónő válaszában elmondja, hogy 3 fő nevelő és 2 fő hivatásos  
nevelőszülői munkakör megszüntetésére tettek javaslatot. Az intézmény strukturális változás 
előtt áll. A közgyűlés döntött a fenti munkakörök megszüntetéséről. Olyan javaslatot 
dolgoztak ki, amely szerint a jogszabályi kereteknek megfelelően tud működni az intézmény. 
(Lakásotthonok gyermekotthonokká történő átszervezése.) Érinti a balassagyarmati Ipolyparti 
Fészek Lakásotthont, valamint két bátonyterenyei lakásotthon és a tari lakásotthon fog egy 
gyermekotthonná szerveződni. A hivatásos nevelőszülői munkakör esetében a körülmények 
és a gyermeklétszám miatt történt a megszüntetés. Ők tovább működnek hagyományos 
nevelőszülőkként.  
Több kérdés, észrevétel nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
14/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: a Megyei Gyermekvédelmi 

Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosításának 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. melléklet II. 3.b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a 
Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a 
határozat 1-8. számú mellékletei szerint, 2011. június 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

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

intézmény vezetőjét. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Meló Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 
 

3. A bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot 
a módosítással foglalja egységes szerkezetbe, és küldje meg a fenntartó részére. 
Határidő: 2011. június 15. 
Felelős: Fülöpné Gálik Erika igazgató 

 
Salgótarján, 2011. május 17. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete – tekintettel terjedelmére –  nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.) 
 
2. Javaslat a Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
által működtetett Külső férőhely, Nevelőszülői Hálózat, valamint a „Százszorszép”, a 
„Háromszínvirág” és a „Biztos Kiút” Gyermekotthonok  Szakmai programjainak 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Fülöpné Gálik Erika igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
15/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: a Megyei Gyermekvédelmi 

Központ (a továbbiakban: MGYVK) 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 
által működtetett Külső férőhely, 
Nevelőszülői Hálózat, valamint a 
„Százszorszép”, a „Háromszínvirág” és a 
„Biztos Kiút” Gyermekotthonok szakmai 
programjainak 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. június 1-jei hatállyal – az MGYVK Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata által működtetett Külső férőhely (3078 
Bátonyterenye, Makarenkó út 24.) szakmai programját a határozat 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 

 
2. 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. június 1-jei hatállyal – az MGYVK Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata által működtetett Nevelőszülői Hálózat (3100 
Salgótarján, Ruhagyári út 9.) szakmai programját a határozat 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
3. 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. június 1-jei hatállyal a „Százszorszép” Gyermekotthon 
(2656 Szátok, Kossuth út 70.) szakmai programját a határozat 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
4. 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. június 1-jei hatállyal a „Háromszínvirág” 
Gyermekotthon (3073 Tar, Szondi u. 140.) szakmai programját a határozat 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
5. 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. június 1-jei hatállyal a „Biztos Kiút” Gyermekotthon 
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(3162 Ságújfalu, Kossuth u. 16.) szakmai programját a határozat 5. sz. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 

6. Jelen döntés hatályba lépésével egyidejűleg a  
- 20/2010. (V.27.) SZEB sz. határozat 3., 4. pontjai;  
- 6/2006. (III.28.) SZEB határozat 1.,2.,3. pontjai;  
- 9/2004. (XI.16.) SZEB sz. határozat 12. pontja  

hatályukat veszítik. 
 

7. A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről az intézmény 
igazgatóját tájékoztassa. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: Meló Ferenc a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. május 17. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete – tekintettel terjedelmére – nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.) 
 
3. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott gyermekvédelmi 
feladatokat ellátó intézmények szakmai munkájának értékelésére 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztő szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
Látkóczki Bálint képviselő úr az ideiglenes működési engedélyekkel kapcsolatban kérdezi, 
hogy többször is kiadható? (pl. Pásztó) 
 
Almádi Katalin  válaszában elmondja, hogy igen. Új eljárás keretében kell kezdeményezni, és 
úgy kell kezelni, mintha új intézmény lenne. Minden szakhatóságot be kell vonni.  
 
Több kérdés, észrevétel nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, és a következő 
határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
16/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzata 

által fenntartott gyermekvédelmi 
feladatokat ellátó intézmények szakmai 
munkájának értékelésére 
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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. fejezetének 3.d) pontjában foglaltak alapján – átruházott 
hatáskörben – a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények: 

a. Megyei Gyermekvédelmi Központ 
b. Reménysugár Otthon  
c. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
szakmai munkájáról szóló önbeszámolókat megtárgyalta és a határozat 1-3. számú 
melléklete szerint tudomásul veszi.  
 
A bizottság megállapítja, hogy az intézmények – a rendelkezésükre álló személyi és tárgyi 
feltételrendszer mellett és a számukra megállapított költségvetési kereteken belül – 
szakmai munkájukat az ágazati jogszabályokban megfogalmazott elvek szerint látják el.
  
 

2. A bizottság felkéri a gyermekvédelmi intézmények vezetőit, hogy a szakmai munka 
hatékonyságának növelése, és a források bővítése érdekében továbbra is fordítsanak 
kiemelt figyelmet a pályázati lehetőségek és egyéb külső források feltárására, 
kiaknázására. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: az érintett intézmények igazgatói  
 
3. A bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatot – mellékleteivel együtt – küldje 

meg a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala vezetőjének. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 
 

Salgótarján, 2011. május 17. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 

A határozatról értesül: 
1. Holecz Józsefné dr., a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

vezetője – Helyben 
2. Irattár 

 
(A határozat melléklete – tekintettel terjedelmére– nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.) 
 
5. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
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Dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr szóbeli kiegészítésében a kórházak kettős kihívásairól 
szól. Az egyik a Semmelweis tervből adódó nagytérségi ellátó központok megszervezése, a 
másik, az egészségügyben a humán erőforrás szerepe és hiánya. 
Elmondja, hogy sajnálatos módon a szív és tüdőbetegek száma Nógrád megyében az országos 
átlagnál jobban emelkedik, és az elöregedés is nagyobb, ezért az ellátást specializálni 
szükséges.   
 
Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, és a következő 
határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
18/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

 
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/3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott 
hatáskörben – a Szent Lázár Megyei Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a határozat melléklete szerint, 2011. június 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

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

intézmény főigazgatóját. 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős: Meló Ferenc, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

 
3. A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja az intézmény főigazgatóját, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot a módosítással foglalja egységes szerkezetbe, és 
küldje meg a fenntartó részére. 

 Határidő: 2011. június 15. 
 Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 

 
Salgótarján, 2011. május 17. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
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a 18/2011. (V.17.) HSZB. határozat melléklete 
 
 

Szent Lázár Megyei Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának  
(a továbbiakban: SZMSZ) módosítása 

 

Az SZMSZ „Az intézet szervezeti tagozódása” című II. fejezete 3.1.1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 

„3.1.1 Belgyógyászat 

3.1.1.1. Belgyógyászat – Gasztroenterológia 
Tevékenysége: 

a) Alapellátási feladatain kívül gasztroenterológiai és nefrológiai ellátást 
biztosít 

b) Ambulanciája keretében speciális szakkonzíliumot nyújt járóbetegek 
részére. 

c) Működteti a belgyógyászati és a gasztroenterológiai szakrendelést. 
 

3.1.1.2. Belgyógyászat – Kardiológia 

Tevékenysége: 

a) Általános alapfeladatain kívül speciális működési területe a kardiológia, 
endokrinológia, diabetológia és ezek járóbeteg ellátása, valamint konzílium 
biztosítása. 

b) Működteti a központi EKG-ergometriás, valamint a szívultrahang 
laboratóriumot.” 

 
 
14. Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről, javaslat a 
további feladatokra  
Előterjesztő: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr szóbeli kiegészítésében 
elmondja, hogy elfogadhatatlannak tartja azt a tényt, hogy Nógrád megye az OEP által 
biztosított egy főre eső egészségügyi költségek tekintetében az országban az utolsó helyet 
foglalja el. 
 
Szól az ellátó központok, szervező központok un. szükséglet alapú finanszírozás felméréséről. 
Kiemeli az előterjesztésből a pályázatok fontosságát, (Rehabilitációs pályázat, strukturális 
pályázat, PIC pályázat). Jó eső érzéssel szól arról az államtitkári dicséretről, amellyel Nógrád 
megyét illették, egy Balassagyarmat, Salgótarján és Pásztó  közös pályázati lehetőségben. 
 
Meló Ferenc elnök úr a Szent Lázár Kórházban tett látogatásának pozitív tapasztalatát 
mondja el, valamint a teljesítmény volumen korlát alakulásával kapcsolatban kérdez.  
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr Salgótarján Megyei Jogú Várossal közös pénzügyi helyzet 
rendezésével és a VIP kórtermekkel kapcsolatban tesz fel kérdést.   
A feltett kérdésekre dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr válaszol. 
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Dr. Dérer István az OEP Észak-magyarországi Területi Hivatalának igazgatója felhívja a 
bizottság figyelmét, hogy az alapproblémák egyáltalán nem csökkentek az elmúlt időszakban 
és ez nem a kórház menedzsmentjének a hibája. Komoly munkát jelentett az, hogy a 
beszámolóban ezt a fajta relatív stabilitást biztosítani lehetett. Nem az OEP szabályozza a 
kapacitások kiadását. Szól az alaptevékenység lecsökkentett és méltánytalan 
finanszírozásáról, a járó beteg szakellátás kistérségi ellátásáról (Bátonyterenye).  
 
Több észrevétel, kérdés nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
 
11. Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító 
okiratainak módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, 
valamint az intézmények és a hivatal közötti együttműködési megállapodások 
jóváhagyására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az ülésen Becsó Zsolt elnök urat dr. Barta László főjegyző úr képviseli. Szóbeli 
kiegészítésében az alapító okiratok módosításának szükségességéről, a gazdasági központok 
kialakításáról, működéséről, a hivatal átszervezéséről, a technikai háttérről, a költségvetés 
helyzetéről, folyószámlahitelről, az ÖNHIKI-s pályázatról, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény kihelyezett osztályainak megszüntetéséről, illetve 
szüneteltetéséről (Nógrádsáp, Magyarnándor, Drégelypalánk, Patak) szólt. Kihangsúlyozza, 
hogy az osztályok megszüntetését nem a megyei önkormányzat kezdeményezte, hanem a 
települési önkormányzatok nem vállalták a megállapodásban megkötötteket.   
 
dr. Juhász Kinga a hivatal munkatársa tájékoztatja a bizottságot arról, hogy az 
intézményvezetők visszajeleztek az előterjesztéssel kapcsolatban. Egy-két intézmény formai 
változtatást jelzett, illetve a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium az alapító okirat azon részében, ahol a szakfeladatok tényleges 
felsorolása található, a szakközépiskolai, illetve kollégiumi tevékenységhez kapcsolódó két 
szakfeladatnak a beillesztését kérte. A módosítási javaslatot elfogadták és ennek megfelelően 
került kidolgozásra az új, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.    
 
Észrevétel, kérdés a bizottság tagjai részéről nincs. 
 
A bizottság az I. rendelet tervezetet 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett támogatta, a II.  
rendelet tervezetet 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett támogatta. 
(A rendelet tervezet támogatáshoz 5 igen szavazat szükséges.) 
 
Az I. határozati javaslatot 6 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett támogatta, a II.  
határozati javaslatot 6 igen szavazat 2 tartózkodás mellett támogatta. 
  
12. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. 
számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban Telek Nándorné főosztályvezető a költségvetés elfogadását 
követő időszak változásait ismerteti. Ezek döntő többsége központi pótelőirányzatok 
átvezetése, melyek a hiány módosítására nem voltak hatással. Pl.: bérkompenzációval 
kapcsolatos pótelőirányzatok, Arany János Programmal kapcsolatos átvett pénzeszközök, 
illetve pályázati pénzeszközök. Elmondja, hogy a hiány mérséklésére csak minimális 
csökkentést javasoltak. Az önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra is nehéz és súlyos.   
Szól az Állami Számvevőszék áprilisi vizsgálatáról, mely valamennyi megyei 
önkormányzatot érint. A vizsgálat fő szempontja a megyei önkormányzatoknál kialakult 
adóság állomány kezelése és az erre tett intézkedések elemzése. Technikai jellegű bejelentést 
tesz a rendelet tervezet 1. § (1) bekezdésére vonatkozóan, ahol egy szám elütésre került, 
melyet kijavítottak. Kéri a bizottságot a rendelet tervezet és a határozati javaslat  
támogatására. 
 
A bizottság a rendelet tervezetet 6 igen és 2 nem szavazattal támogatta. 
(A rendelet tervezet támogatásához 5 igen szavazat szükséges.) 
   
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen és 2 nem szavazattal támogatta.     
 
(Megérkezik dr. Szabó József aljegyző úr, akit Meló Ferenc a bizottság elnöke bemutat a 
jelenlévőknek.)  
 
4. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézmények 
2010. évi szakmai munkájának értékelésére 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
17/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzata 

által fenntartott szociális intézmények 
2010. évi szakmai munkájának 
értékelésére 

 
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. e) pontjában foglaltak alapján – átruházott 
hatáskörben – a szociális ellátást biztosító intézmények: 

 
- Ezüstfenyő Idősek Otthona – Bátonyterenye, 
- „Baglyaskő” Idősek Otthona – Salgótarján 
- Reménysugár Otthon – Balassagyarmat, 
- Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon – Bercel, 
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- Ipolypart Ápoló, Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet – Ludányhalászi, 
- Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon – Diósjenő 
szakmai munkájáról szóló beszámolókat megtárgyalta és a határozat 1-6. számú 
melléklete szerint tudomásul veszi.  
A bizottság megállapítja, hogy a szociális intézmények a rendelkezésükre álló 
személyi és tárgyi feltételrendszer mellett munkájukat megfelelő színvonalon, az 
ágazati jogszabályokban megfogalmazott elvek és követelmények szerint látták el.
  

2. A bizottság felkéri a szociális intézmények vezetőit, hogy a feladat ellátás 
hatékonyságának növelése, és a források bővítése érdekében továbbra is fordítsanak 
kiemelt figyelmet a pályázati lehetőségek és egyéb külső források feltárására, 
kiaknázására. 

  Határidő: folyamatos 
  Felelős: az érintett intézmények igazgatói 
 

3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről az intézmények vezetőit tájékoztassa. 
  Határidő: 2010. május 29. 
  Felelős: Melo Ferenc, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. május 17. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete – tekintettel terjedelmére – nincs csatolva. A Humánszolgáltatási Csoportnál 
megtekinthető.) 
 
6. Javaslat szakvélemény kiadására a Rózsavölgyi Márk Alapfokú M űvészetoktatási 
Intézmény átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr azt kérdezi, hogy Nógrádsáp rendezte-e már tartozását és, 
hogy Magyarnándor meddig szünetelteti a kihelyezett oktatást? Valamint a szakértői 
vélemény azon megállapítását, hogy Nógrádsápról a zeneiskola központjába (Balassagyarmat) 
történő megközelítés nem jelent nagyobb terhet akár a szülő, akár gyermek számára. Vitatja.   
 
Zsolnai Béla az előterjesztés előkészítője hozzászólásában elmondja, hogy négy településről 
van szó, ebből kettő valóban felmondta a megállapodást. Egy település (Nógrádsáp) az, ahol 
önkormányzatunk kezdeményezte a felmondást. Tulajdonképpen egyetlen alkalommal sem 
teljesítette az önkormányzat a megállapodásban foglaltakat. A tavalyi és az idei év sincs még 
rendezve anyagilag.  
Magyarnándor esetében az előző közgyűlésen elfogadták a megállapodás tervezetet, mely 
tartalmazza, hogy maximum két évig szüneteltetheti az oktatást. Két év után automatikusan 
megszűnik, ha az önkormányzat nem kéri. A szüneteltetés azért megengedett, mert az 
alapfokú művészetoktatásban nem tankötelezettség teljesítése folyik.    
  
Ember Csaba igazgató úr szerint tisztázni kellene, hogy a szakértőnek mennyire van a 
területhez hozzáértése, és hogy Nógrád megye ezt a feladatát hogyan látja el úgy, hogy 
valamelyik intézményében minden gyermek hozzájuthasson a képzéshez. Ezt a közoktatásról 
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szóló törvény biztosítja. Nem kötelező iskolatípus.  A megyében az oktatáshoz a pedagógusok 
rendelkezésre állnak.  
 
Több kérdés, észrevétel nincs.  
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
19/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására a 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
átszervezéséről 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezéséről az alábbi 
szakvéleményt adja: 
 
Nógrád Megye Önkormányzata a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (továbbiakban: Intézmény) nógrádsápi, pataki és drégelypalánki 
kihelyezett osztályainak megszűntetését, magyarnándori kihelyezett osztálya 
tevékenységének szüneteltetését tervezi 2011. szeptember 1-jétől oly módon, hogy a 
kihelyezett osztályokban korábban ellátott feladatokat a továbbiakban az Intézmény 
székhelyén látja el. 
Az Intézmény 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 {5.1. h) pont}, 
hogy a fenntartók törekedjenek arra, hogy az akár évenként változó finanszírozási 
rendszerhez való igazodási kényszert úgy kezeljék, hogy gyermekek, tanulók számára a 
közoktatási szolgáltatások megfelelően biztosítva legyenek, elérhetőségük változása 
esetén az arra jogosult tanulók és szülők megfelelő információt kapjanak. 
Az alapfokú művészetoktatás céljai között szerepel (4.5 pont): 
− A művészetoktatás intézményhálózatának ésszerűsítése, a költséghatékonyság 

javítása, a többcélú intézmények adta lehetőségek jobb kihasználása. 
 
A tervezett intézkedések az előzőekben ismertetett célok elérésének irányába 
mutatnak, és a megyei fejlesztési terv más részeivel sincsenek ellentmondásban. 
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Megállapítható tehát, hogy az átszervezés összhangban van a megyei fejlesztési 
tervvel.  

A feladatról történő további gondoskodás vizsgálata: 
 

A megszűnő és a működésében szünetelő kihelyezett osztályok tanulói számára biztosított 
az Intézmény székhelyén a megkezdett tanulmányok folytatása. Ehhez az Intézmény 
rendelkezik a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel. 
Megállapítható tehát, hogy a feladatról való további gondoskodás megfelelő 
színvonalon történik. 
 

A gyerekekre, szülőkre háruló teher vizsgálata: 
 

A tanulók számára az oktatás a kihelyezett osztályok helyett a székhelyen kerül 
biztosításra, amelynek az igénybevétele kétségkívül nehezebb, mint korábban volt, de 
semmiképpen nem jelenti azt, hogy a szolgáltatás elérése lényegesen nehezebb 
körülmények között történik vagy jelentős költségnövekedéssel jár, tehát az átszervezés 
nem ró aránytalan terhet a tanulókra és szüleikre. 
 
A felkért független közoktatási szakértő véleményében kiemelte: „A Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i döntése, véleményem szerint nem sért 
tanulói, szülői jogokat. A további lehetőségek biztosítása, a székhelyen történő tanulási 
lehetőségek felkínálása a megszűnt és szüneteltetett kihelyezett osztályok gyermekeinek, 
tanulóinak, szülőinek nem jelent aránytalan terhet. A Megyei Önkormányzat javasolt 
megoldása biztosíthatja az alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulók további 
ellátását, a szolgáltatás zavartalan folytatását.” 
 

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, Mócz Ferenc 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. május 17. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
7. Javaslat szakvélemény kiadására pedagógiai szakszolgálati intézmény alapításáról 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nincs. 
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A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
20/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására 

pedagógiai szakszolgálati intézmény 
alapításáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által létesítendő pedagógiai 
szakszolgálati intézmény alapításáról az alábbi szakvéleményt adja: 

A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. Az 
új egységes pedagógiai szakszolgálat működésének megkezdéséhez szükséges 
személyi és tárgyi feltétel, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve 
megteremthető. 

 
Indokolás: 

 
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 

 
A tervezett intézmény alapítás a megyei fejlesztési terv alábbi rendelkezéseivel van 
közvetlen összhangban: 
A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitűzések között szerepel a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének előmozdítása [4.1. d) pont], valamint a 
többcélú kistérségi társulások stratégiai szerepvállalásának megerősítése a vállalt 
közoktatás-szolgáltatások szervezésében [4.1 j) pont]. 
A közoktatási feladatellátás tervezésében és az együttműködésekben kitűzött célok egyike 
a következő (4.2 pont): 
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó 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 segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű 
elérhetőségét. 
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- A kistérségi és intézményfenntartó társulások tudatosan használják ki a társulás 
által kínált szakmai fejlesztési lehetőségeket.   

A sajátos nevelési igény megfelelő színvonalú kielégítése megjelenik az óvodai ellátás 
[4.3. j) pont] és az általános iskola ellátás [4.4 p) pont] célkitűzései között egyaránt. 
A pedagógiai szakszolgálatok területének célkitűzései (4.6 pont):    

- A joggyakorlás feltételeinek - az érvényes jogszabályoknak megfelelő - 
megteremtése, és az ezt szolgáló intézményrendszer szakszerű működtetése. 

 
- A sajátos nevelési igény minél korábbi felismerése, s a gyermekek megfelelő 

szakvizsgálatra irányítása. 
- A pedagógiai szakszolgálatok szakszerű működtetése, személyi és tárgyi 

feltételeinek jó színvonalú biztosítása. 
- A különleges ellátás intézményrendszerének teljessé tétele - beleértve a 

gyógytestnevelési, logopédiai ellátást, törekedve arra, hogy - különösen az 
iskoláskor előtti korosztály - lehetőleg a lakóhelyén kapja meg a különleges 
gondozást. 

- Az iskolák és a pedagógiai szakszolgálatok közötti szorosabb együttműködés 
kialakítása a sajátos nevelési igényű tanulók minél szakszerűbb fejlesztése 
érdekében. 

A pedagógiai szakszolgálatok feladatai között szerepelnek a következők (5.6 pont): 
- Azok a többcélú kistérségi társulások, amelyeknél ez még nem történt meg, 

haladéktalanul szervezzék meg az általuk felvállalt pedagógiai szakszolgálati 
ellátásokat. 

- A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével lehetővé kell tenni, hogy a 
pedagógiai szakszolgálatok teljes körűen ki tudják elégíteni az igényeket. 

- Az általános iskolák lehetőleg önállóan szervezzék meg - a törvényben 
biztosított órakeret felhasználásával - a „kiszűrt" tanulók részére a gyógy- vagy 
könnyített testnevelési órákat. 

- A logopédiai ellátást a településeken – megfelelő számú igénylő esetén – 
célszerű nevelési, oktatási intézmény alapfeladataként, vagy – a gazdaságosság 
és a szakemberek kapacitásának jobb kihasználása érdekében – társulásban 
megszervezni. 

- Az utazó pedagógus hálózatot fejleszteni kell. 
A tervezett intézkedések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétes lenne a megyei 
fejlesztési tervben foglaltakkal. 

 
A feladatellátás feltételeinek  vizsgálata 

 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény székhelye a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Magyar út 15. szám alatti 
épületében kerül elhelyezésre. Az intézmény működéséhez, a szakfeladat ellátásához 
szükséges – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 3. sz. melléklete szerinti – eszközöket az 
intézmény székhelyén, valamint ellátási helyein lévő eddig is a logopédia és a 
gyógytestnevelés ellátását biztosító vagyontárgyak, valamint a Szécsényi Kistérség 
Többcélú Társulás tulajdonában lévő vagyontárgyak együttesen biztosítják. Ezeket a 
vagyontárgyakat az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatának elvégzéséhez minden 
ellátási helyen ingyenesen átadják használatra.  

A folyamatos működéshez szükséges költségek fedezetét a fenntartó biztosítja a központi 
költségvetési normatívákból, kiegészítő normatívákból és az önkormányzatok kiegészítő 
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hozzájárulásaiból, melyre vonatkozó kalkuláció már elkészült. A szolgáltatási igények 
felmérése megtörtént, a személyi feltételeket ezekhez igazítva állapították meg, és 
kívánják biztosítani.  

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

bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Vitányiné dr. Velenczei Édua,  
Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása munkaszervezetének 
vezetője 1080/2011. számú levele, az új intézmény alapító okiratának tervezete, 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 munkaszervezetének vezetőjét. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2011. május 27. 

 
Salgótarján, 2011. május 17. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
 A Bizottság határozatáról értesül: 
Vitányiné dr. Velenczei Édua, Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
munkaszervezetének vezetője - 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 
 
8. Javaslat szakvélemény kiadására a ceredi Gesztenyéskert óvoda átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
21/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására a ceredi 

Gesztenyéskert óvoda átszervezéséről 
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a ceredi 
Gesztenyéskert óvoda átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja: 
 
A Cered, Szilaspogony és Zabar községek által intézményfenntartó társulásban 
működtetett id. Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Körzeti Könyvtár ceredi 
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Gesztenyéskert óvodájának átszervezését tervezik 2011. szeptember 1-jétől oly 
módon, hogy a két csoportos óvoda egyik (egységes bölcsődei, óvodai) csoportját 
megszüntetik, és a telephely egy óvodai csoporttal működik tovább.  
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. A 
feladatról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik, oly módon, 
hogy a gyermekeknek és szülőknek nem okoz aránytalan terhet. A meglévő 
pedagógiai szolgáltatások továbbra is biztosítottak.  

 
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 közoktatási feladatellátás tervezésében és az együttműködésekben fontos célok (4.2 
pont): 
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó 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 segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű 
elérhetőségét. 

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



 17 

Alapvető célkitűzés az óvodai ellátásban, nevelésben (4.3 pont) 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. A 
jelenlegi óvodai hálózat megtartása indokolt [5.3 a) pont]. 
A tervezett átszervezés nem tartalmaz olyan elemet, mely ellentétes lenne a megyei 
fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 

 
A feladatellátásról történő további gondoskodás és  az aránytalan teher vizsgálata 

 
A ceredi Gesztenyéskert óvoda jelenleg 2 csoporttal, 43 fő gyermeklétszámmal működik. 
Az egyik csoport egységes bölcsődei, óvodai csoport, mely jelen nevelési év elejétől 
működik. A bölcsődei feladatvállalás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Igény 
hiányában ez – az érintett önkormányzatok számára nem kötelező, nem közoktatási – 
feladatellátás megszűnik. Szeptembertől 13 kisgyermek lesz iskolás, 21 gyermek marad az 
óvodában. A beiratkozás során 1 fő jelentkezett az óvodába, így a várható létszám 22 fő 
lesz. A hatályos jogszabály szerint az óvodai csoport maximális gyermeklétszáma 25 fő. 
Az óvodában minden igényt ki tudnak elégíteni, elutasított gyermekük nincs.  

Király Istvánné közoktatási szakértő megvizsgálta, hogy az óvoda kapacitása hosszabb 
távra is elegendő, mivel a csoportszoba nagysága, illetve a jogszabályok lehetőséget adnak 
a maximális létszám túllépésére 10%-kal, illetve – a fenntartó engedélyével – 20%-kal.  

Véleménye az alábbiakban foglalható össze: 

Az összevonás továbbra is biztosítja az óvodáskorú gyermekek nevelésének megfelelő 
színvonalon történő ellátását, úgy, hogy annak igénybevétele nem jelent a gyermekeknek 
és a szülőknek aránytalan terhet. Az óvoda helyi nevelési programja szerint érvényesülnek 
a szakmai szempontok, a nevelésben részt vevők jogai nem sérülnek, a gyermeklétszám a 
közoktatásról szóló törvény maximális létszáma alá esik. 

 
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, Czene Árpád polgármester 
1099/2011. számú levele, Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. 
(III. 9.) számú, Szilaspogony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. 
(III. 9.) számú, Zabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (III. 9.) 
számú határozatai, Király Istvánné közoktatási szakértő véleménye, Szurok Sándorné 
körjegyzőtől kapott szóbeli információk, 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 Cered polgármesterét. 

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

 
Salgótarján, 2011. május 17. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
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A Bizottság határozatáról értesül: 
Czene Árpád, Cered polgármestere – Székhelyén 

 
9. Javaslat szakvélemény kiadására Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Várszegi István képviselő úr hozzászólásában elmondja, hogy az előterjesztésen május 11-ei 
dátum szerepel, ezért nem érti, hogy miért nem szerepel az anyagban az is, hogy 
Bátonyterenye Önkormányzata egyházi iskolát akar létrehozni? Akkor viszont pontosan 
fordított helyzet alakul ki. Nem azért fog megváltozni a bátonyterenyei Bartók Béla Általános 
Iskola tanulói létszáma, mert az Erkel Ferenc Általános Iskola beolvad, hanem inkább még 
eljönnek az intézményből tanulók az egyházi iskolába.  
 
A kérdésre Kovács Erika válaszol képviselő úrnak és elmondja, hogy ez a két dolog nem 
kapcsolódik össze. A megyei önkormányzatnak szakvéleményt kell adnia intézmények 
átszervezése esetén. Az előterjesztés mellékleteiben szerepel Bátonyterenye Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása kérelme, hogy mire kért szakvéleményt. A mi 
szakvéleményünk erre vonatkozik.     
Intézmény alapításakor illene kikérni a megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített 
szakvéleményét, de ez nem kötelező, ha egy egyházi intézményt alapítanak.  
 
Várszegi István véleménye szerint a szakértőt illett volna tájékoztatni az egyházi iskola 
alapításának tervéről, mert a tanulói létszám változni fog. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazat 2 tartózkodás mellett támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
22/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására 

Bátonyterenye Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
közoktatási intézményeinek 
átszervezéséről 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága 

Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása közoktatási 
intézményeinek átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja: 

 
a) Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a 

fenntartásában lévő Bátonyterenyei Kistérségi Óvoda mátraterenyei Szivárvány 
Tagóvodája Fészek Óvoda elnevezésű telephelyének megszüntetését tervezi oly 
módon, hogy feladatait a Szivárvány Tagóvoda veszi át.  
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
A feladatbővítés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete 
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rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. A feladatellátásról történő további 
gondoskodás megfelelő színvonalon történik, az eddigi szolgáltatások 
rendelkezésre állnak. Az átszervezés a gyermekeknek, szülőknek nem okoz 
aránytalan terhet. 
 

b) Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a 
Bátonyterenye Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat bátonyterenyei Erkel Ferenc Általános 
Iskola tagintézményének megszüntetését tervezi oly módon, hogy feladatait a 
szintén bátonyterenyei Bartók Béla Általános Iskola tagintézmény veszi át.  
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
A feladatbővítés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete 
rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. A feladatellátásról történő további 
gondoskodás megfelelő színvonalon történik, az eddigi szolgáltatások 
rendelkezésre állnak. Az átszervezés a gyermekeknek, szülőknek nem okoz 
aránytalan terhet. 

 
Indokolás: 

 
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 

 
Mindkét átszervezés 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 szerepelnek a következők (4.1 pont): 

- 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. 

- Az egyenlő bánásmód követelményeinek általános érvényesítése a közoktatás 
rendszerében. 

- A hátrányos, a halmozottan hátrányos és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
esélyegyenlőségének előmozdítása. 

A közoktatási feladatellátás tervezésében és az együttműködésekben fontos célok (4.2 
pont): 
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó 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 segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű 
elérhetőségét. 
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- Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek érdekei 
és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg. 

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 stratégiai célokhoz kapcsolódó általános feladatok között szerepelnek a következők (5.1  
pont): 

- A közoktatási intézményfenntartók és intézményeik készítsék el közoktatási 
esélyegyenlőségi helyzetelemzésüket és tervüket, majd hajtsák végre az abban 
foglaltakat. 

- 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].   

 
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].  
 
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. 

Fontos feladat, hogy hatékony intézkedéseket kell tenni a több iskolai feladatellátási 
hellyel rendelkező településeken az intézmények közötti szegregáció felszámolására, 
kialakulásának megakadályozására [5.4 d) pont]. 
 
A tervezett átszervezések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétes lenne a megyei 
fejlesztési tervben foglaltakkal. 

 
 

A feladatbővülés feltételei, a feladatról történő további gondoskodás és  az aránytalan 
teher vizsgálata 

 
a) Mátraterenye településen két épületben működik az óvoda. Ebben a nevelési évben a 
Szivárvány Tagóvodában 25, telephelyén, a Fészek Óvodában 18 gyermek neveléséről 
gondoskodnak. A következő nevelési évre összesen 49 óvodai igény várható, az azt 
követő években pedig csökkenő tendenciát mutat az óvodás korosztály létszáma.  
A Szivárvány Tagóvoda épülete, melynek részleges felújítása 2009-ben megtörtént, 
alkalmas két csoport ellátására, két csoportszobával rendelkezik. Mindkét 
csoportszobához külön bejárat, öltöző és vizesblokk tartozik. A Fészek Óvoda óvodásai 
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gondozóikkal együtt kerülnek át a Szivárvány Tagóvodába, és továbbra is ugyanúgy 
részesülnek mindazon nevelési kínálatban, szolgáltatásban, amelyet a közös Nevelési 
Program meghatároz. A szakmai és tárgyi feltételek továbbra is biztosítottak lesznek a 
feladatellátáshoz.  
A Fészek Óvoda és a Szivárvány Tagóvoda közötti távolság mintegy 2,5 km. Tekintettel a 
korosztályra, a helyi önkormányzat szándéka, hogy a 2011/2012. nevelési évben a saját 
tulajdonában lévő autóbusszal megoldja a gyermekek és szüleik szállítását, s a 
továbbiakban - anyagi lehetőségeinek függvényében - ily módon, vagy az iskolai 
tanulókat szállító buszközlekedés lehetőségét is megvizsgálva támogatja az óvodába való 
eljutást. E megoldással a gyermekekre, szülőkre nem hárul aránytalan teher. 
 
b) A Bátonyterenye Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és 
Intézkedési Tervben szerepel, hogy a bátonyterenyei Erkel Ferenc Általános Iskola 
szegregációs gyakorlatát meg kell szüntetni. Ennek megfelelően az iskolában már két éve 
nem indult első osztály. A Bartók Béla Általános Iskola egyik épületszárnyának felújítása 
megtörtént, így az Erkel Ferenc Általános Iskola teljes tanulói létszámával és 
tantestületével átköltözhet a felújított épületbe. Ebben az esetben egy iskola lesz 
Nagybátonyban, a szegregációs gyakorlat megszüntethető, amennyiben azt is 
megteremtik, hogy egy évfolyamon belül az osztályok között a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók arányának eltérése ne legyen nagyobb 25%-nál. 
Harmosné Végh Mária közoktatási szakértő elemezte az osztálylétszámokat és a Bartók 
Béla Általános Iskola befogadóképességét, és megállapította, hogy az átszervezés után a 
25 tanulócsoport (kb. 570 tanuló) megfelelően elhelyezhető. A Bartók Béla Általános 
Iskolában kedvezőbb feltételek várják a diákokat: tornaterem, jobb eszközellátottság, saját 
konyha. (Az Erkel Ferenc Általános Iskolában csak tornaszoba áll a tanulók 
rendelkezésére, étkező nincsen.)  
A megszüntetni kívánt tagiskola tanulói továbbra is ugyanúgy részesülnek mindazon 
nevelési-oktatási formában, kínálatban, szolgáltatásban, amelyet a közös Pedagógiai 
Program meghatároz. Az Erkel Ferenc Általános Iskola számára az ének-zene oktatásához 
a fenntartó által eddig biztosított 9 többletóraszámot változatlanul megkapják az érintett 
tanulócsoportok. A szakmai és tárgyi feltételek továbbra is biztosítottak lesznek a 
feladatellátáshoz. A két intézmény közötti távolság mindössze néhány száz méter, így az 
oktatási intézmény eléréséhez szükséges időtartam növekedése elenyésző, nem okoz 
aránytalan terhet. 

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

(6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Fényszarusy Zsuzsanna 
munkaszervezet vezető 1107/2011. számú levele, Bátonyterenye Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 29./2011. (V. 03.) és 31./2011. 
(V. 03.) számú határozatai, Harmosné Végh Mária 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 Bátonyterenye Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása munkaszervezetének vezetőjét. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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Salgótarján, 2011. május 17. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
A Bizottság határozatáról értesül: 
Fényszarusy Zsuzsanna, Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
munkaszervezetének vezetője - Székhelyén 
 
10. Javaslat szakvélemény kiadására Rimóc, Nógrádmegyer és Kishartyán közoktatási 
intézményeinek átszervezéséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
23/2011. (V. 17.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására Rimóc, 

Nógrádmegyer és Kishartyán közoktatási 
intézményeinek átszervezéséről 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága Rimóc, 

Nógrádmegyer és Kishartyán közoktatási intézményeinek átszervezéséről az alábbi 
szakvéleményt adja: 
 
Rimóc, Nógrádmegyer és Kishartyán község – 2011. július 1-jei hatállyal – 
közoktatási intézményeinek integrációját határozta el Rimóc székhellyel, változatlan 
telephelyek működtetésével oly módon, hogy az intézmény fenntartását Szécsény 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása veszi át.  
A tervezett átszervezés összhangja aggályos a megyei fejlesztési terv azon 
célkitűzésével, mely szerint a költséghatékonyság javítását célzó intézkedések 
minden esetben kapcsolódjanak közép- vagy hosszú távú közoktatási feladatellátási 
stratégiához. Egyéb tekintetben a tervezett intézkedések összhangban állnak a 
megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.  
A feladatbővülés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete 
rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. A meglévő pedagógiai szolgáltatások 
továbbra is biztosítottak. A feladatról történő további gondoskodás megfelelő 
színvonalon történik, oly módon, hogy a gyermekeknek, tanulóknak és szülőknek 
nem okoz aránytalan terhet.  

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 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]. 
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].   
 
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. 
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 tervezett átszervezés összhangja aggályos a megyei fejlesztési terv stratégiai célokhoz 
kapcsolódó általános célkitűzéseinek egyikével, mely szerint a költséghatékonyság 
javítását célzó intézkedések minden esetben kapcsolódjanak közép- vagy hosszú távú 
közoktatási feladatellátási stratégiához [4.1 k) pont]. A nemrégiben felülvizsgált, a megyei 
önkormányzat által szakvéleményezett Szécsényi kistérség közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve javaslatot tartalmaz a közoktatási 
feladatok kistérségi térszerkezetére, mely 4 mikrotérség kialakítását tartja logikusnak a 
meglévő együttműködések, a földrajzi elhelyezkedés és a közlekedési adottságok 
figyelembe vételével.  
A tervezett átszervezés nem illeszkedik ehhez a modellhez. 
 

A feladatbővülés feltételei, a feladatellátásról történő további gondoskodás és  az 
aránytalan teher vizsgálata 

 
Az integráció után székhellyé váló rimóci intézmény szempontjából az átszervezés 
feladatbővülésnek minősül. Tekintettel arra, hogy az új feladatok átvétele a meglévő 
tárgyi és személyi feltételekkel együtt történik, a feladatbővülés feltételei adottak. A 
költségvetési fedezet biztosítása az új fenntartó, Szécsény Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása feladata.   
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A megszűnő intézmény feladatáról a rimóci intézmény gondoskodik tovább. Az 
átszervezés a vezetési szerkezet megváltozásával jár, és nem érinti a gyerekekkel, 
tanulókkal történő foglalkozás közvetlen körülményeit. A közoktatási szakértő a személyi 
feltételekben minőségi javulásra lát lehetőséget azzal, hogy a mindkét intézményben 
egyszerre jelenlévő szakos hiányt és többletet úgy ki lehet használni, hogy az mindkét 
településen javíthassa a feladatellátás színvonalát. Ezt a munkaszervezést megkönnyíti, 
hogy a pedagógusok jó része mindkét településre Szécsényből jár ki, ahonnan mindkét 
település jól megközelíthető.  
Egyetlen érintett gyermeknek, tanulónak és szülőnek sem okoz az átszervezés új terhet, 
mert az ellátási helyek változatlanok. A meglévő pedagógiai szolgáltatások továbbra is 
biztosítottak. 
Megállapítható tehát, hogy a feladatbővülés személyi és tárgyi feltételei, valamint 
költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. A feladatról történő 
további gondoskodás – ahogyan azt Kovács Ottó független közoktatási szakértő 
megállapította – megfelelő színvonalon történik, oly módon, hogy a gyermekeknek, 
tanulóknak és szülőknek nem okoz aránytalan terhet.  

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

(6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Beszkid Andor és Verbói 
Gábor polgármesterek 1100/2011. számú levele, Rimóc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 44/2011. (IV. 14.) számú, Nógrádmegyer Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 17/2011. (III. 10.) számú, Kishartyán Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 16/2011. (V. 3.) számú határozatai, Kovács Ottó 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 Rimóc és Nógrádmegyer 

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

 
Salgótarján, 2011. május 17. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
A Bizottság határozatáról értesül: 
Beszkid Andor, Rimóc polgármestere – Székhelyén 
Verbói Gábor, Nógrádmegyer polgármestere – Székhelyén 
 
13. Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása 
módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, észrevétel, kérdés nincs. 
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A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
15. Egyebek napirenddel kapcsolatban nem merül fel megtárgyalandó kérdés.  
 
A bizottság 13 órától a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal együttes zárt ülés keretében  folytatja 
munkáját. 
 
 
 
 

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


