
 
Iktatószám: 131-6/2011. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
2011. február 08-ai 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  
Tóth Zoltán , a bizottság külső tagja 
Várszegi István, a bizottság külső tagja 

 
   László Tünde, a bizottság referense 
   Tóth Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető 
    
Hiányzik:  Csach Gábor, a bizottság külső tagja  
 
[Az ülésen jelen vannak az aktuális napirendnél az intézmények vezetői, képviselői (jelenléti ív 
másolata píralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve), dr. Barta László főjegyző, valamint a hivatal 
munkatársai: Almádi Katalin, Bácskai Katalin, dr. Handó Beatrix, Kovács Erika, dr. Sárközi Judit, 
Szlovacsek Gyuláné, Szőllősiné Telek Ildikó, Telek Nándorné, dr. Horváth Zoltán, Zsolnai Béla.]   
 
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy jelen van 8 fő, tehát a 
bizottság határozatképes.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok meghívó szerinti sorrendjének elfogadására, valamint a 
sorrend menetközben szükség szerinti megváltoztatására.    
A bizottság a napirendet és a javaslatot 8 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodással 
egyhangúlag elfogadja. 
 
Csank István Csaba a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója 
kéri a bizottságot, hogy az 5-ös napirendet [„Javaslat a Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumnál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól 
szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére”] – személyiségi jogokra hivatkozva – zárt ülés 
keretében tárgyalják. 
 
A bizottság 6 igen szavazat, 0 nem ellenvélemény és 2 tartózkodás mellett támogatja 
igazgató úr kérését. 
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1. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási 
Bizottságának 2011. évi üléstervére 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs.  
 
Látkóczki Bálint  javasolja, hogy az ülésterv kerüljön kiegészítésre azzal, hogy évente 3 
alkalommal kihelyezett ülést tart a bizottság. 
 
A határozati javaslatot – a javasolt kiegészítéssel – 8 igen szavazattal, 0 nem 
ellenvéleménnyel és 0 tartózkodással támogatja a bizottság. 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
 
1/2011. (II. 8.) HSZB.  Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

             Humánszolgáltatási Bizottságának 2011. évi üléstervéről 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. évi 
üléstervét a határozat melléklete szerint elfogadja. A bizottság felkéri elnökét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 

2. A bizottság utasítja elnökét, hogy az ülésterv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség 
szerint tegyen javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjessze a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2011. február 8.  
 
 
 
         Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
 
(A határozat melléklete a közgyűlés hivatalánál lefűzve.)  
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2. Javaslat a Nógrád Megyei Levéltár Kutatási Szabályzatának jóváhagyására 
Előterjesztő: Tyekvicska Árpád igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban az intézmény igazgatója szóbeli kiegészítést nem tesz. A 
bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nincs. 
 
 
A határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel, 0 tartózkodással 
támogatja a bizottság. 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
 
2/2011. (II. 8.) HSZB.      Tárgy: a Nógrád Megyei Levéltár Kutatási 

 Szabályzatának jóváhagyására 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a köz-

gyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 1/b. mellékletének I. 3. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott ha-
táskörben – a Nógrád Megyei Levéltár Kutatási Szabályzatát a határozat melléklete szerint 
2011. február 8-ai hatállyal jóváhagyja. 
 

 

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

Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. február 8.  
         Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
(A határozat melléklete a közgyűlés hivatalánál lefűzve.)  
 
 
3. Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
(Diósjenő) Szakmai Programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs. A bizottság részéről észrevétel, 
kérdés nem merül fel.   
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel,                         
0 tartózkodással támogatja. 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
3/2011. (II. 8.) HSZB.     Tárgy: a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 

 Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)  
 Szakmai Programjának jóváhagyásáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/b. melléklet II. 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott 
hatáskörben – a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Szakmai Programját a határozat Melléklete szerint 2011. március 1-jei hatállyal 
jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 15/2009. (VI.16.) SZEB. sz. határozat 2. pontját 
hatályon kívül helyezi. 

 
2. A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az 

intézmény igazgatóját. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. február 8.  
         Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnök 
(A határozat melléklete a közgyűlés hivatalánál lefűzve.)  
 
 
 
4. Javaslat szakvélemény kiadására Rétság Kistérség Többcélú Társulása felülvizsgált 
közoktatási intézkedési tervéről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs, kérdés, észrevétel nem merül fel. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel,                         
0 tartózkodással támogatja. 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
4/2011. (II. 8.) HSZB.     Tárgy: szakvélemény kiadására Rétság Kistérség 

     Többcélú Társulása felülvizsgált közoktatási 
 intézkedési tervéről 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága 

megállapítja, hogy Rétság Kistérség Többcélú Társulása felülvizsgált közoktatási 
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intézkedési 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, 
Rétság Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete vezetőjének 2415/2010. számú 
levele, az „Előterjesztés a Rétség Kistérség Közoktatási Intézkedési Terv és 
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv felülvizsgálatáról” című 
dokumentum, Rétság Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 
és Intézkedési Terv, 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 Rétság Kistérség Többcélú 

Társulása munkaszervezetének vezetőjét. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2011. február 20. 

 
Salgótarján, 2011. február 8.  
 
         Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
 
6. Javaslat az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál (Bátonyterenye) és a „Baglyaskő” Id ősek 
Otthonánál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól szóló 
ellenőrzési jelentés tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Bácskai Katalin főosztályvezető-helyettes szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az 
ellenőrzés alkalmával egy időben rovancsoltak és a folyamat szabályozottságát vizsgálták. A 
vizsgálat a szabályszerűségre, és a pénzkímélés oldalára fókuszált. A megállapítások 
kettősséget tartalmaznak, ezeket jegyzőkönyvben rögzítették. 
 
Látkóczki Bálint  véleménye szerint az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történt. Az ismételt 
ellenőrzés időszerű volt. Fontosnak tartja, hogy az önkormányzat intézményei megfelelő 
pénzkezelési szabályzattal rendelkezzenek, melyben szabályozni kell azt is, hogy pénztárzárás 
alkalmával mennyi összeg maradhat az intézménynél. Az ellátmány kezelésével 
kapcsolatosan elmondja észrevételét.    
 
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel,                         
0 tartózkodással támogatja. 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
5/2011. (II. 8.) HSZB. Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál (Bátonyterenye) 

és a „Baglyaskő” Idősek Otthonánál  (Salgótarján)   
elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól 
szólóellenőrzési jelentés tudomásul vételére 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága az 

Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) és a „Baglyaskő” Idősek Otthona 
(Salgótarján) soron kívüli ellenőrzésének megállapításairól szóló ellenőrzési jelentést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltak hasznosítása 
érdekében gondoskodjon a tapasztalatok éves intézményvezetői értekezlet keretében 
történő ismertetéséről. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2011. február 8.  
 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítására (VI. 
sz.  módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Bácskai Katalin szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés utolsó 
módosítását a ténylegesen teljesült adatok indokolják. A 2010. évi költségvetési beszámoló 
egyik munkafázisának tekinthető, mely megalapozza az utolsó módosított előirányzatot.  
Az illetékbevétel a javasolt csökkentés ellenére sem teljesült, így bevétel kiesést 
eredményezett, ami meghatározó a 2011. évi költségvetésre is. A „kézi vezérlésű” 
finanszírozás ellenére, gyakorlatilag a költségvetési elszámolási számla egyenlege -1,2 
milliárd forint volt. Ezzel indul a 2011. évi költségvetés.     
 
A bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel, 2 
tartózkodással támogatja. 
 
11. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
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Szlovacsek Gyuláné az alábbi szóbeli kiegészítést teszi: A rendeletmódosítás két rendeletet 
érint. Az egyik az előterjesztés címében szereplő rendelet, valamint a Nógrád Megye 
Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak 
megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet, mely e rendelet elfogadásával 
hatályát veszti.  Március 1-jétől a rendelet beolvad a szociális rendeletbe.  
A módosítás legfőbb indoka az ágazati jogszabályok és az intézményi térítési díjak változása.   
2011. január 1-től új elem a térítési díj számításánál, hogy figyelembe kell venni az ellátottak 
nevén fennálló jelentős pénzvagyont, illetve ingatlanvagyont.  
 
Látkóczki Bálint  kérdése, hogy az intézményvezetők javaslatánál miért alacsonyabb az 
előterjesztő által javasolt összeg?  
 
Szlovacsek Gyuláné válaszában elmondja, hogy a szociális törvény értelmében a számított 
összegnél magasabb összeget nem lehet meghatározni, csak alacsonyabbat. A fenntartónak a 
törvény erre lehetőséget ad.  
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A 
személyi térítési díj megállapításánál az ellátott jövedelmét, valamint jelentős pénz és 
ingatlanvagyonát is figyelembe kell venni. 
 
A bizottság a módosításról szóló rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal,                                    
0 nem ellenvéleménnyel, 0 tartózkodással támogatja, az egységes szerkezetbe foglalt 
rendelet-tervezetet szintén 8 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel, 0 tartózkodással 
támogatja 
 
 
12. Javaslat a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs, észrevétel, kérdés nem merül fel.  
 
A bizottság a módosításról szóló rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal,                                    
0 nem ellenvéleménnyel, 0 tartózkodással támogatja. 
 
13. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat közoktatási minőségirányítási programja 
módosítására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a humánszolgáltatási bizottság elnöke  

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs. 
 
Ember Csaba igazgató úr hozzászólásában megjegyzi, hogy a minőségirányítási program és 
a költségvetés között nincs kapcsolat. Az iskola állami támogatása fog elveszni akkor, amikor 
lejár a minősítésük (2012-ben), és a fenntartó által előírt minőségirányítási feladatokat 
pénzhiány miatt nem tudják teljesíteni.  
 
Kovács Erika véleménye szerint konkrét mennyiségi elvárások nem fogalmazódnak meg a 
minőségirányítási programban.  
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Herczegné Varga Ilona igazgatónő szerint ebben a nagyon jó minőségirányítási programban 
ott vannak a mennyiségi célok is. Például, hogy csökken a deviáns magatartású, valamint a 
káros szenvedéllyel élő tanulók száma. Ez mennyiségi mutató, mely csak akkor csökken, ha a 
pedagógiai munka megfelelő és minőségi. Ehhez viszont szükség van segítő személyzetre, 
pszichológusra, pedagógiai asszisztensekre stb.  
Véleménye szerint a megye minden mutatójában az utolsó helyen van és egyetlen egy 
reménye, hogy ebből a helyzetből kitörjön a művelt emberfők. Ezek pedig nem az utcán 
„képződnek”, hanem az iskolákban és az intézményekben.   
 
A bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel,                       
0 tartózkodással támogatja. 
 
 
14. Tájékoztató a kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére 2010. évre 
meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséről 
Javaslat az intézményvezetői teljesítménykövetelmények meghatározására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
dr. Handó Beatrix tájékoztatójában elmondja, hogy a tavalyi évben határozta meg a 
közgyűlés az intézményvezetők prémiumfeladatait az akkor hatályos Kjt. szabályai alapján.   
Jelzi, hogy időközben a Kjt. hatályos szabályai már nem teszik lehetővé a közgyűlés számára 
a prémiumfeladatok meghatározását, mert 2011. január 1-től ezek a szabályok hatályon kívül 
helyezésre kerültek. Az előterjesztő úgy ítélte meg, hogy szükséges fenntartani az 
intézményvezetők részére meghatározott teljesítménykövetelményeket, ezért általánosságban 
valamennyi intézményvezetőtől elvárható elveket fogalmazott meg a II. sz. határozati 
javaslatban.    
 
Látkóczki Bálint  egyetért azzal, hogy az intézményvezetők részére a ténylegesen végzett 
munka alapján a prémium meghirdetésre kerüljön. Az előterjesztésből látható, hogy az előírt 
feladatoknak megfelelően lett százalékosan meghatározva az értékelés. Látható az is, hogy 0 
%-os mérték is van. Azt kérdezi, hogy ez azt jelenti abból a feladatból semmi nem valósult 
meg?      
 
dr. Handó Beatrix tájékoztatása szerint az értékelés szakmai szempontok alapján, az 
intézményvezetők által készített önbeszámolókat figyelembe véve készült. Sajnos vannak 
olyan feladatok, amelyek nem az elvárásnak megfelelően lettek teljesítve. 
 
Látkóczki Bálint  további kérdése, hogy ezeknél objektív vagy szubjektív indokok játszottak 
szerepet?  
   
dr. Handó Beatrix szerint kizárólag objektív indok, és a szakmaiságra figyelemmel kerültek 
értékelésre az elvégzett feladatok. 
 
A bizottság az I. sz. határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel, 0 
tartózkodással támogatja. 
A II. sz. határozati javaslatot szintén 8 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel, 0 
tartózkodással támogatja. 
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15. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak 
térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosításának 
jóváhagyására  
Előterjesztő: dr. Bercsényi Lajos főigazgató  
 
Az előterjesztő rövid szóbeli kiegészítése után a bizottság a határozati javaslatot 8 igen 
szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel, 0 tartózkodással támogatja. 
 
16. Tájékoztató a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztőt Szolnoki-Takács Eszter képviseli. Szóbeli kiegészítése nincs. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 0 nem ellenvéleménnyel,                      
2 tartózkodással támogatja. 
 
10. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
dr. Barta László főjegyző úr szóbeli kiegészítést tesz az írásbeli előterjesztéshez.  
 
Ember Csaba igazgató úr az intézmény bevételének növelésével kapcsolatban tesz fel 
kérdést főjegyző úrhoz, dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr az intézmények energia 
felhasználásával kapcsolatosan a digitalizált mérés lehetőségének pályázati úton történő 
megvalósításához kéri a fenntartó támogatását, valamint dr. Fehér Edit igazgatónő és 
Herczegné Varga Ilona igazgatónő mondja el az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételét. 
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr szintén elmondja észrevételét, kifejti véleményét az 
előterjesztéssel kapcsolatban.   
 
dr. Barta László főjegyző úr a feltett kérdésekre, észrevételekre válaszol.   
 
A bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, 3 nem ellenvéleménnyel, 0 
tartózkodással támogatja. 
 
Az I. sz. határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 3 nem ellenvéleménnyel, 0 tartózkodással 
támogatja. 
 
A II. sz. határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 3 nem ellenvéleménnyel, 0 tartózkodással 
támogatja. 
 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi ciklusra szóló gazdasági 
programjára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs. 
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Látkóczki Bálint  képviselő úr véleménye szerint az előterjesztés az általánosságok szintjén 
fogalmaz. Úgy gondolja, hogy az előterjesztő is nyitott lesz arra, hogy későbbi időpontban a 
közgyűlés újratárgyalja.  
A leírtakból következtet arra, hogy az előterjesztésben foglaltak egyeztetése az érintettekkel 
nem történt meg. Javaslatot tesz az előterjesztés kiegészítésére, szól az intézmények 
differenciáltságáról, az egészségügyi szakellátásról, Salgótarján Megyei Jogú Város és a 
Nógrád Megyei Önkormányzat között a szociális ellátás és könyvtári ellátás helyzetének 
rendezéséről, a megszűnt intézmények ingatlanjainak hasznosításáról, a turisztikai feladatok 
fontosságáról. 
 
Herczegné Varga Ilona jelzi, hogy a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium 2012-2013-ra vonatkozó fejlesztési, felújítási tervezete 
kimaradt, ugyanúgy a 2011. évi költségvetési tervezetnél is.  
 
Főjegyző úr ígéretet tesz, hogy tolmácsolni fogja az elhangzottakat az előterjesztő felé, 
valamint válaszol Látkóczki Bálint képviselő úr azon felvetésére, mely a Salgótarján Megyei 
Jogú Város és Nógrád Megye Önkormányzata között létrejött együttműködéssel kapcsolatban 
hangzott el.      
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 2 nem ellenvéleménnyel, 0 
tartózkodással támogatja. 
 
8. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
dr. Horváth Zoltán  képviseli az előterjesztőt. Szóbeli kiegészítést nem tesz.  
 
Látkóczki Bálint  ismételten módosító javaslatot tesz arra, hogy valamennyi frakcióvezető 
tanácsnoki tisztséget töltsön be.  
 
dr. Horváth Zoltán  a módosító javaslattal kapcsolatban kéri képviselő urat, hogy írásban 
nyújtsa be, mivel a módosító javaslatot szövegszerűen kell megtenni. Ennek ismeretében tud a 
bizottság határozni arról, hogy adott esetben támogatja-e a javaslatot. Képviselő úr önállóan is 
megteheti ezt a módosító indítványt úgyis, hogy bizottsági ülés keretein kívül írásban 
benyújtja javaslatát, és erről a közgyűlés határozni fog.  
 
(Mivel a módosító indítványt Látkóczki Bálint képviselő úr nem szövegezte meg a bizottság 
nem tudott szavazni róla.) 
 
A bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, 2 nem ellenvéleménnyel, 0 
tartózkodással támogatja. 
A határozati javaslatot szintén 6 igen szavazattal, 2 nem ellenvéleménnyel, 0 tartózkodással 
támogatja. 
 
17. Egyebek napirenddel kapcsolatban nem merül fel megtárgyalandó kérdés.    
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A bizottság elnöke megköszöni a meghívott vendégeknek és a hivatal munkatársainak a 
részvételt és bejelenti, hogy a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 
 
Tóth Mária Ágnes        László Tünde  
jegyzőkönyvvezető      bizottsági referens 
 
 
 
 

Meló Ferenc  
            a bizottság elnöke   

 
 
 
 


