
Iktatószám: 131-68/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. 
szeptember 06-ai soros ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) 
 
Jelen vannak a bizottság tagjai: Meló Ferenc a bizottság elnöke, Dudás Vilmos a bizottság alelnöke, 
Látkóczki Bálint  (később érkezett) tag, Tisza Attila tag, Gácsi Péter tag, Kollár László, Várszegi 
István külső tagok. (jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
Bereczné Kelemen Éva, Bóna Eleonóra, dr. Fehér Edit (13-as napirendi pontnál), Kondriczné 
Pontyos Ildikó (1-es, 13-as napirendi pontnál), Szvorád Andrásné (13-as napirendi pontnál), 
Magyar Zoltán (10-es napirendi pontnál), Kopcsányi Ottó (9-es napirendi pontnál), Lavaj Árpád 
(8-as napirendi pontnál), Szepes Péter ( 5-ös, 12-es napirendi pontnál), Filkor Lajos, Ember Csaba 
megyei fenntartású intézmények vezetői (jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve), 
 
dr. Barta László főjegyző, 2-es, 4-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 12-es, 13-as napirendi pontnál,  
dr. Szabó József aljegyző, összes napirendi pontnál, 
Telek Nándorné főosztályvezető, 3-as napirendi pontnál, 
Zsolnai Béla főosztályvezető-helyettes, 7-es, 8-as, 9-es napirendi pontnál,  
Kovács Erika, a Hivatal munkatársa, 10-es napirendi pontnál, 
Laczkóné Kovács Anita a Hivatal munkatársa, 10-es, 11-es napirendi pontnál, 
Szőllősiné Telek Ildikó, a Hivatal munkatársa, 9-es, 12-es napirendi pontnál,  
Tóthné Szép Ildikó, a Hivatal munkatársa, 8-as, 13-as napirendi pontnál, 
Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolya referens  
Tóth Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető  
 
Igazoltan távol van: Csach Gábor, Tóth Zoltán a bizottság külső tagjai 
 
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
bizottság tagjai közül jelen van 6 fő. Az ülés határozatképes.  
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 6-os és 16-os napirendi pontokat a bizottság vegye le 
napirendről, és a két napirendi pontot szeptember 15-én közgyűlés előtt, egy soron kívüli ülésen 
tárgyalja meg. 
 
A bizottság a módosított napirendi javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a következő 
tárgyalási sorrend szerint: 1, 7, 5, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 8, 9, 10.   
 
1. Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendje jóváhagyására 
Előterjesztő: Kondriczné Pontyos Ildikó igazgató 
(5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban Kondriczné Pontyos Ildikó igazgatónő szóbeli kiegészítést nem 
tesz. A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem hangzik el. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
41/2011. (IX.06.) HSZB. Tárgy: a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 

Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő), 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint 
Házirendje 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 Dr. Göllesz Viktor 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
1. számú melléklete szerint 2011. október 1-jei hatállyal jóváhagyja. 
Ezzel egyidejűleg a 25/2011. (VI.14.) HSZB. számú határozat 1. pontja hatályát veszti. 

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. 
melléklet II. 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Dr. Göllesz Viktor 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Házirendjét a határozat 2. számú melléklete 
szerint 2011. október 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 Ezzel egyidejűleg a 15/2009. (VI.16.) SZEB. számú határozat 3. pontja hatályát veszti. 
3. A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az intézmény 

igazgatóját. 
 Határidő: 2011. szeptember 30. 
 Felelős: Meló Ferenc a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 6. 

Meló Ferenc s. k. 
                                                                                                                   a bizottság elnöke 
 
 
 
 
(A határozat melléklete tekintettel terjedelmére a Humánszolgáltatási Csoportnál megtekinthető.) 
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2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
Előterjesztő: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 
 
(Megérkezett Látkóczki Bálint.) 
 
Zsolnai Béla, a hivatal munkatársa tájékoztatja a bizottságot, hogy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat kiírása még nem történt meg. A Wekerle Sándor Alapkezelő honlapján a pályázat 
kiírásához augusztus hónap volt megjelölve, melyet most szeptember hóra módosítottak. Az elmúlt 
évben is a megyei önkormányzat már csak a ráháruló adminisztrációs feladatokat látta el, támogatást 
nem tudott nyújtani. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt valószínű, hogy az idén sem tud 
támogatást biztosítani. Korábban a megállapodás már július hónapban eljutott a megyei 
önkormányzathoz. Jelenleg még nem érkezett meg, mivel a pályázat sincs még kiírva, de általában a 
döntést november elejéig meg kell hozni, és továbbítani kell a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz ezért 
nem került a napirendről levételre. Kérünk egy olyan felhatalmazást elnök úrnak, hogy amennyiben 
ugyanolyan feltételek mellett kerül kiírásra a pályázat, mint az elmúlt évben, akkor a megállapodást 
aláírhassa, és az önkormányzat csatlakozhasson.    
 
A bizottság részéről észrevétel, kérdés nem merül fel. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
3. Javaslat a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 
módosítására, és egységes szerkezetbe foglalására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztőt az ülésen dr. Szabó József aljegyző úr képviseli. Szóbeli kiegészítése az 
előterjesztéssel kapcsolatban nincs. A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem merül fel. 
 
A bizottság az I. rendelet tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, a II. rendelet tervezetet 
7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
4. Javaslat a „Baglyaskő” Id ősek Otthona (Salgótarján) utóellenőrzések megállapításairól szóló 
ellenőrzési jelentés tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
 
Meló Ferenc a bizottság elnöke megköszöni az ellenőrzést végző munkatársak munkáját. A 
jelentésekben leírtak jelentősen megkönnyítik a bizottság munkáját.  
dr. Barta László főjegyző urat az ülésen Laczkóné Kovács Anita képviseli. A bizottság elnöke 
megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Laczkóné Kovács Anita tájékoztatja a bizottságot, hogy az intézményben egy utóvizsgálat történt. A 
jelenlegi ellenőrzés során azt vizsgálták, hogy a 2010. évi rendszerellenőrzés során feltárt 
hiányosságok pótlása, megszüntetése megtörtént-e az intézményben. Az intézkedési tervet sikerült-e 
megvalósítani.   
 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem merül fel. 
 
A bizottság a jelentésben foglaltakat 7 igen szavazattal tudomásul vette. 
 
5. Javaslat a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál (Bercel) elvégzett 
rendszerellenőrzés megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
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dr. Barta László főjegyző urat Szőllősiné Telek Ildikó képviseli az ülésen. A bizottság elnöke 
megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Szőllősiné Telek Ildikó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az intézményben egy klasszikus 
ellenőrzést végeztek, szakmai referenssel, jogász munkatárssal, gazdálkodási szakemberekkel.  Az 
intézmény egész gazdálkodását, szakmai tevékenységét ellenőrizték. Az ellenőrzési időszakot a 
jelenlegi igazgató kinevezése utáni időszakra vetítették. Összességében elmondható, hogy pozitív 
tapasztalatokkal zárult az ellenőrzés. Az elmúlt időszakban kevés volt az olyan intézmény, ahol 
többször leírhattak olyan jelzőket, mint pl.: példás, példaértékű, precíz. Szimpatikus az intézményben 
dolgozók azon hozzáállása, amivel megpróbálják a megyei önkormányzat nehéz anyagi helyzetét 
figyelembe venni.  
 
Meló Ferenc elnök szintén pozitív tapasztalatait mondja el a bizottságnak az intézménnyel 
kapcsolatban. Ő a gondozottakkal való törődést, rendet, fegyelmet emeli ki, amelyet az intézményben 
– több alkalommal – tett látogatása során tapasztalt.   
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr hozzászólásában megerősíti az elhangzottakat. Az intézményben évek 
óta a kiegyensúlyozottságot, a jó színvonalú munkát tapasztalta. Fontosnak tartja ezeket kiemelni. És 
azt is kiemelendőnek tartja, hogy Szepes Péter igazgató úr véleményét is kifejti. Bátran leírja az 
ellenőrzéshez a véleményét. 
Képviselő úr itt szeretné elmondani véleményét a „Baglyaskő” Idősek Otthonával kapcsolatban is. 
Rendkívül fontosnak tartja, hogy a mostani ellenőrzés során fejlődést állapítottak meg, egy pozitív 
irányú változást. Szintén pozitív dolognak tartja, hogy a bizottság tagjai is részt vettek, és vesznek az 
intézményeknél történt ellenőrzésekben.   
 
Több észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
A bizottság a jelentésben foglaltakat 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette. 
 
6. Javaslat az intézményi térítési díjak megállapítása és annak a saját bevételre gyakorolt hatása 
tárgyában a Reménysugár Otthonnál (Balassagyarmat), az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézetnél (Ludányhalászi), az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál (Bátonyterenye), a 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál (Diósjenő) végzett 
szabályszerűségi vizsgálatok megállapításairól szóló összefoglaló ellenőrzési jelentés tudomásul 
vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
 
dr. Barta László főjegyző urat Tóthné Szép Ildikó képviseli az ülésen. 
 
Tóthné Szép Ildikó az előterjesztést a következőkkel egészíti ki: Az intézményeknél folytatott 
vizsgálatot követően külön jelentést kapott minden intézmény az ellenőrzés megállapításairól. A 
bizottság előtt egy összesített ellenőrzési jelentés kerül megtárgyalásra. A szabályszerűségi ellenőrzés 
a jogszabályok betartására utal. A szabályszerűséget ebben az esetben két szempont alapján vizsgálták. 
Az egyik szempont, hogy magát a szolgáltatási önköltséget, – ami a térítési díj számítási alapját jelenti 
– a megfelelő metodika szerint számítják-e ki, a másik szempont pedig, hogy a gondozotti napok 
számából levezetett ellátottak száma megfelel-e a jogszabályi megállapításnak, illetve a kettő 
hányadosa kellőképpen támasztja-e alá az egy főre jutó térítési díj megállapítását. Az ellenőrzés során 
megállapították, hogy a jogszabályi háttér sem egyértelmű ezen a területen, ezért főjegyző úr a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságától állásfoglalást kért a napi gondozási díjak 
megállapításával (nagyságával), valamint a gondozási költségek meghatározásával kapcsolatban. A 
Szociális Minisztérium által kiadott segédletből csak következtetni lehet, hogy a fenntartónak az 
iránymutatása szükséges ahhoz, hogy a gondozási költségek pontos megállapítása hogyan történjen.   
Az intézmények többsége az intézkedési tervet már megküldte.  
 
Észrevétel, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban a bizottság tagjai részéről nem merül fel. 
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A bizottság a jelentésben foglaltakat 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette.    
 
7. Egyebek napirendi pont keretében Meló Ferenc a bizottság elnöke ismerteti a jelenlévőkkel, hogy 
az ülésterv szerinti soron következő bizottsági ülés szeptember 20-án lesz. A mai ülésen kivett 6-os és 
16-os napirendi pontok tárgyalására a szeptember 15-ei közgyűlés előtti soron kívüli ülésen kerül sor.  
A megyenap szeptember 17-én Rétságon lesz. Kéri a bizottság tagjait, hogy a kiosztott meghívókat a 
környezetükben (város, település) terjesszék.   
     
Szünet következik.  
 
Szünet után a bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel és a meghívó szerinti 2-es 
napirendi ponttal folytatja munkáját. 
 
8. Javaslat 
I. Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, valamint 
likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására 
 
II. Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 
17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

Az ülésen Becsó Zsolt előterjesztőt dr. Barta László főjegyző úr képviseli az ülésen.  

A bizottság elnöke megkérdezi főjegyző urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az 
előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
dr. Barta László főjegyző úr szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kerül sor a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítésének a 
tárgyalására. Több más aktuális kérdés tárgyalása is szóba kerül ennél a napirendi pontnál. Főjegyző 
úr véleménye szerint a megyei önkormányzat az első félévben – az ismert költségvetési problémák 
mellett is – az intézményeket érintően igyekezett ellátni feladatát.  
Tájékoztatta a bizottságot a folyószámlahitelről (kb. 1,5 milliárd forint), a kötvénnyel kapcsolatos 
kötelezettségekről,  az intézmények feladatellátásáról, túlfinanszírozásáról. 
 
A tartozásállomány kérdéskörében a Szent Lázár Megyei Kórházat emelte ki. Több százmillió 
forintról van szó, amelynek fő oka elsősorban bizonyos pályázatok előfinanszírozása. A kórház 
tájékoztatása szerint a Nemzeti Erőforrás Miniszterhez benyújtott külön kérelem alapján 
többlettámogatásban részesült az intézmény az év végéig, amely segítséget nyújt a kórház likviditási 
helyzetének javításához.  
Néhány szociális intézménynél az eddigiekhez képest jelentős szállítói tartozás állomány mutatható ki, 
(Reménysugár Otthon, Ezüstfenyő Idősek Otthona, „Baglyaskő” Idősek Otthona), melyek az 
intézmények többségénél rendezve lettek. 
Az oktatási intézmények közül főjegyző úr kiemeli a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménynél azt a feladatellátást, amely a különböző településeken működtetett alapellátást érinti.  
Jelenleg négy olyan település van (Patak, Romhány, Nógrádsáp, Magyarnándor), akik kisebb-nagyobb 
összeggel tartoznak a megyei önkormányzatnak. 
  
Főjegyző úr szóbeli kiegészítésében – a megyei önkormányzat működéséhez és költségvetéséhez 
kapcsolódóan – tájékoztatja a bizottságot az elmúlt hónapokban történt, intézményeink többségét 
érintő gazdasági átszervezésről. Az érintett intézmények visszaszervezését egy tervezett állami 
feladatátvétel kapcsán – a közgyűlés elnökének egyetértésével – újra napirendre kell tűzni. A 
hivatalban elkezdődött az intézmények alapító okiratának szükség szerinti módosítása. Munkajogi és 
egyéb kérdések megvizsgálását követően bizonyos személyi kérdések napirendre tűzése indokolttá 
válik.  



 6 

A feladatátvétellel kapcsolatban egy előkészítő bizottság létrehozása válik szükségessé. Ez ügyben dr. 
Szabó Sándor úr Nógrád megye kormánymegbízottja megkereste a megyei önkormányzat vezetését. A 
Nógrád Megyei Önkormányzat részéről tagoknak Telek Nándorné főosztályvezetőt, Bácskai Katalin 
főosztályvezető-helyettest és dr. Barta László megyei főjegyzőt delegálták. Az előkészítő bizottság 
alakuló ülését 2011. szeptember 7-ére tervezik. 
 
A feladatátadással kapcsolatban valószínű, hogy a közgyűlés elnöke október hónapban egy rendkívüli 
közgyűlés beiktatására tesz indítványt. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Látkóczki Bálint  képviselő úr elmondja, hogy az előterjesztésben 
leírtak és a főjegyző úr által elmondottak alapján a helyzet nem egyszerű. Hangsúlyozza, hogy nem 
csak a megyei önkormányzat költségvetésének, illetve a hitelállományának nagymértékű növekedése 
jelzi ezt, hanem azoknak a tervezett, illetve elhatározott intézkedéseknek a sorozata, amelyek az 
önkormányzatokat ilyen helyzetbe hozták.      
Az, hogy visszaáll a korábbi állapot, miszerint valamennyi intézmény önálló gazdálkodó szervezetté 
válik, gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy a dolgozók ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a 
későbbiekben – esetleg egy kormányzati döntés alapján – a teljes munkahelyük ellehetetlenítését 
eredményezi.  
 
Több észrevétel, kiegészítés, kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nincs. 
  
A bizottság az I. határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta, a II. 
határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta. 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 
meghatározásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztőt az ülésen Telek Nándorné főosztályvezető képviseli. Az előterjesztéssel kapcsolatban 
szóbeli kiegészítése nincs. 
 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem hangzik el.  
 
A bizottság a rendelet tervezetet 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.   
 
10. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának 
szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
(minimum 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztőt az ülésen dr. Barta László főjegyző úr képviseli. Az előterjesztéssel kapcsolatban 
szóbeli kiegészítést nem tesz. 
 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem hangzik el.  
 
A bizottság a rendelet tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
 
11. Javaslat a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolánál 
(Balassagyarmat) végzett teljesítményellenőrzés megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés 
tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
Csach Gábor Balassagyarmat Város Önkormányzatának alpolgármestere, a bizottság tagja levélben 
kereste meg a bizottság elnökét az intézmény ellenőrzésével kapcsolatban. 
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Meló Ferenc elnök felolvassa az ülésen a levelet. A levélben képviselő úr az ellenőrzési jelentés 7. 
oldal 2. pontjához (Vármegyeháza épületének „vegyes őrzése”), 11. oldal „kis értékű 
eszközbeszerzés”, 12. oldal 3. pontja intézmény gépkocsijával, valamint a 21. oldal a 
Vármegyeházával kapcsolatban fejti ki véleményét.      
 
dr. Barta László főjegyző úr az ellenőrzésben foglaltakkal kapcsolatban elmondja a bizottságnak, 
hogy a balassagyarmati intézmények feladatátvételénél arra törekedtek, hogy több szempontból is 
megnézzék működésüket. Ezért egy soron kívüli (eredetileg nem ütemezett) vizsgálatot rendelt el, egy 
állapotfelmérés céllal. Az ellenőrzés július 11. és 22. között történt.   
Tapasztalata szerint a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola más rend szerint 
működött, mint ahogy a megyei önkormányzat által fenntartott intézményeknél ezt megszokták és 
elvárják. A szeptember 5-ei vezetői értekezleten felhívta az érintett munkatársak figyelmét, hogy 
azokat a szabálytalanságokat, amelyek a jelenleg hatályos jogszabályokkal ütköznek, ami a megyei 
önkormányzat belső szabályzataival, belső rendeleteivel nincs összhangban, a lehető legsürgősebben 
rendezzék közösen az intézmények vezetőivel. Az intézmények vezetőitől intézkedési tervet kértek. 
 
Csach Gábor képviselő úr felvetéseire főjegyző úr az alábbiakat válaszolja: 
7. oldal 2. pont szerinte Csach Gábor úr egyetértését fejezte ki az ellenőrzésben foglaltakkal, 
11. oldal nem a megyei önkormányzatra tartozik, igazgató úr és alpolgármester úr beszélhet róla, 
12. oldal 3. pontja elképzelhető, hogy a vagyonrendelet módosítása téves hivatkozásként került 
rögzítésre. Információja szerint ténylegesen módosították a vagyonrendeletet és egy határozatot is 
fogadtak el a témában. 
Főjegyző úr véleménye szerint a 21. oldalon leírtakat képviselő úr alátámasztja, hogy az ottani 
megállapítások rendben vannak. 
 
Főjegyző úr tájékoztatását követően Csach Gábor képviselő úr írásos észrevételére Lavaj Árpád  a 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója mondja el véleményét, 
észrevételét.           
 
Látkóczki Bálint  képviselő úr fontosnak tartja, hogy a három intézményt a megyei önkormányzat egy 
átfogó ellenőrzéssel vegye át. Az ellenőrzés egy jelenlegi állapotot mért fel, figyelembe véve az 
előterjesztésben felsorolt rendeleteket, és a megyei önkormányzat ellenőrzési szempontjait. Meglepő 
számára, hogy a jelentések tartalmaznak olyan elszámolási rendszert, ami teljesen más, mint amit a 
megyei önkormányzat alkalmaz. Az ellenőrzés egyiket sem minősítette jogszabály ellenessé. Az 
ellenőrök megállapításaival maximálisan egyetért. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ellenőrök 
munkáját az objektivitás jellemzi. Megköszöni az alapos, részletes értékelést, elemzést és azt, hogy a 
javaslatokra, a végrehajtandó feladatokra is konkrét utalást tettek az ellenőrzést végzők. 
  
Szeretné, ha képviselő társai is gyakrabban fejtenék ki véleményüket. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés nem merült fel.   
 
A bizottság a jelentésben foglaltakat 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette.  
 
12. Javaslat a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskolánál 
(Balassagyarmat) végzett teljesítményellenőrzés megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés 
tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést főjegyző úr nem tesz. A bizottság tagjai részéről 
észrevétel, kérdés nem merül fel. 
 
A bizottság a jelentésben foglaltakat 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette.  
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13. Javaslat a Madách Imre Kollégiumnál (Balassagyarmat) végzett teljesítményellenőrzés 
megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést főjegyző úr nem tesz. A bizottság tagjai részéről 
észrevétel, kérdés nem merül fel. 
 
A bizottság a jelentésben foglaltakat 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette.  
 
A bizottság zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 
 

k. m. f. 
 

 
 
 
 
 
  Meló Ferenc          dr. Barta László  
a bizottság elnöke                   megyei főjegyző   


