
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

5. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. július 16-án, Balassagyarmaton, a 
Vármegyeháza Dísztermében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Dudás 
Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkócki Bálint, Meló Ferenc, Palotai Szilárd, Szandai József, 
Tisza Attila, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi 
megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző, dr. Szabó József aljegyző 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Az ülésről távol maradt: Borenszki Ervin, Nagy-Majdon József és dr. Rozgonyi József  
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Tájékoztatást ad a soron kívüli ülés összehívásának indokairól, mely szerint a Balassagyarmat Város 
Önkormányzatától 2011. július 1-jétől átvételre került három közoktatási intézménynek törzskönyvi 
nyilvántartásban 2011. július 20-ig történő átvezetéséhez további közgyűlési döntés szükséges.  
 
A testületi ülést megelőzően a Gazdasági, a Humánszolgáltatási, az Ügyrendi, valamint a Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság a közgyűlés 1. napirendi pontját, az Ügyrendi Bizottság pedig külön a 2. napirendi 
pontot megtárgyalta. Jelzi, hogy a bizottságok elnökei az üléseken elhangzottakról az aktuális témák 
megtárgyalásánál fogják tájékoztatni a testületet. 
 
Tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a mai ülésen a szavazások kézfelemeléssel történnek.  
 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 12 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Kéri, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg.  
Más javaslat, kiegészítés nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a napirendet 12 
igen szavazattal elfogadta. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat  

I. Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére 
szóló módosított megállapodások megkötésére 

II.  A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi György 
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; valamint a Madách Imre 
Kollégium alapító okiratának módosítására 

III.  A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi György 
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; valamint a Madách Imre 
Kollégium alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
2. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba történő delegálásra 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
3. Egyebek 
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- . - 

 
1.   Javaslat  

I.  Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-
átvételére szóló módosított megállapodások megkötésére 

II.  A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi 
György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; valamint a Madách 
Imre Kollégium alapító okiratának módosítására 

III.  A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi 
György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; valamint a Madách 
Imre Kollégium alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A megállapodások szövege az alábbiak szerint módosul: 
1. A Madách Imre Kollégium feladat átadás-átvételi megállapodása (a határozati javaslat I. számú 

melléklete) 1. b), 7., 19., 20. pontja; 
2. A Madách Imre Kollégium ingatlanának használat joga átengedésére vonatkozó megállapodás (a 

határozati javaslat I. számú mellékletének 1. számú melléklete) 12., 13. pontja; 
3. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola feladat átadás-átvételi 

megállapodása (a határozati javaslat II. számú melléklete) 1. b), 8,. 20., 21. pontja; 
4. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola ingatlanai használatának joga 

átengedésére vonatkozó megállapodás (a határozati javaslat II. számú mellékletének 1. számú 
melléklete) 2. e), 13., 14. pontja 

5. A Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola feladat átadás-átvételi 
megállapodása (a határozati javaslat III. számú melléklete) 1. b), 7., 19., 20. pontja; 

6. A Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola ingatlanai használatának 
joga átengedésére vonatkozó megállapodás (a határozati javaslat III. számú mellékletének 1. 
számú melléklete) 12., 13. pontja. 

 
A megállapodások módosítását tartalmazó előterjesztést Balassagyarmat Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2011. július 15-ei ülésén megtárgyalta, és a 142/2011 (VII. 15.) határozatával 
elfogadta. 
 
A közgyűlés ülését megelőzően a bizottságok együttes ülés keretében megtárgyalták az előterjesztést.  
Felkéri a bizottságok elnökeit, illetve alelnökét, hogy tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a 
testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, a Humánszolgáltatási Bizottság 7 igen szavazattal, a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal és az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta 
a két rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.  
 
Becsó Zsolt: 
Mivel Szandai úr ismertette az összes bizottság véleményét, így a többi bizottsági elnök és alelnök 
tájékoztatásától eltekint. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Látkócki Bálint:  
Reméli, nem a véletlen hozta így, hogy a megyei közgyűlés a volt megyeháza épületében ülésezik. 
Lehet úgy szervezni a megyei közgyűlés munkáját, mint ahogyan a megyenapokat, hogy különböző 
településeken lennének megrendezve, így a megyei önkormányzati vezetők, képviselők még közelebb 
kerülnének választóikhoz.  
Az előterjesztésből azt olvassa ki, hogy a megyei közgyűlés álláspontja változatlan. Az a néhány 
módosítás, amelyről a bizottsági ülésen hallottak, illetve amelyről az előterjesző szólt, tulajdonképpen 
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a megyei közgyűlésnek a balassagyarmati önkormányzat irányába való kedvező lépése és ezt azért 
tartja fontosnak hangsúlyozni, mert azok akik részt vettek ezeknek az intézményeknek az átadás-
átvételében kezdettől fogva, tapasztalhatták, hogy Balassagyarmatot kevésbé a szakmai szempontok, 
elsősorban a finanszírozási és a pénz szintű szempontok motiválták. A megyei közgyűlés testülete, 
hivatala és vezetői a szakmai szempontokat tartották elsődlegesnek úgy, hogy ezeknek az 
intézményeknek a folyamatos működése az átvételt követően szeptemberben a tanévindítást követően 
is folyamatosan, zökkenőmentesen biztosítva legyen.  
Az, utolsó pillanatban ki lett véve a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
vagyonátadási listájából egy gépkocsi, az a vagyonmegtartás irányába való szándék felerősítése és 
nem a szakmai munkáé. Ez azért tölti el aggodalommal, mert ez azon intézmények részéről is 
megfogalmazódott, amelyeket nem ad át Balassagyarmat. Ők is szívesebben vették volna, ha 
átkerülnek a megyei közgyűléshez, mert úgy érzik, hogy a megyénél a szakmaiság sokkal jobban 
érvényesül.  
A júniusi bizottsági ülésen felvetette, hogy nehogy gond legyen a júniusi bérek júliusi kifizetése. Erre 
a Humánszolgáltatási Bizottság balassagyarmati tagja egyértelművé tette, hogy ilyen aggályaik ne 
legyenek, mert itt nem erről van szó. Úgy tűnik, hogy miután ebbe az előterjesztésbe egy új pontként 
beírásra került, hogy nehogy zavar legyen a bérek kifizetésénél, ezek szerint az ottani állítás csak 
bizonyos körök megnyugtatását szolgálta és nem a valós helyzetet tüntette fel.  
Véleménye szerint az eredeti megállapodások is alkalmasak lettek volna arra, hogy az intézmények 
átadás-átvétele megtörténjen. Az, hogy külön rögzítésre kerül, hogy amennyiben a 6/12-6/12 júniusi 
bér rendezésében megállapodásra nem kerül sor és Balassagyarmat Város ezt magának hátrányosnak 
tekinti, bírósági eljárás keretében kérheti, véleménye szerint enélkül is kérhette volna, ha ez nem kerül 
bele, mert ezeknek a megállapodásoknak a végén rögzítve van, hogy kikötik a Nógrád Megyei Bíróság 
illetékességét és bármilyen megállapodás külön ilyen pont rögzítése nélkül is bíróságon 
megtámadható.  
Fontosnak tartja, hogy ilyen következetes volt a közgyűlés vezetése és a bizottsági üléseken a 
közgyűlés bizottságai. Ugyanazt az álláspontot képviselik még akkor is, ha bizonyos kérdésekben 
lehetőséget biztosítanak az átadó önkormányzatnak arra, hogy adott esetben más eljárást is 
érvényesíteni tudjon. Maximálisan támogatja a megoldásokat.  
 
Becsó Zsolt: 
A vármegyeházán már került megrendezésre megyenap. Az, hogy a jövőben ez mennyire lesz gyakori, 
sok mindentől függ. Nem tartja kizártnak, hogy ezt a felvetést befogadva több Nógrád megyei 
településre fognak elvinni nemcsak ünnepi közgyűlést, hanem munkaülést. Ennek azonban 
előfeltételei vannak úgy, mint fogadóképesség az adott település részéről, illetve olyan témák, amelyek 
az adott településhez, térséghez kapcsolódnak.  
A megyei közgyűlés eljárását illetően elmondja, mindig nagyfokú rugalmasságot próbáltak tanúsítani   
a szakmaiság megtartása mellett. Jelezték Balassagyarmat Városnak, kizártnak tartják, hogy veszélybe 
kerüljön az Arany János Tehetséggondozó Program.  
Miután az átadás-átvétel nem pusztán szakmai kérdés volt Balassagyarmat Város részéről a 
költségvetési helyzetükből kiindulva, – nyilvánvalóan anyagi és egyéb megfontolások is szerepet 
játszottak – ennek tulajdonítja be, hogy még az ultolsó pillanatban egy ilyen megoldáshoz 
folyamodtak. Valószínű, hogy ez segíteni fogja Balassagyarmat Város munkájának minél 
színvonalasabb elvégzését.  
A bírósági eljárás kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy kérték Balassagyarmat Várost, hozzanak 
egy olyan döntést, amelyben ezt záradékolják.  
 
Palotai Szilárd: 
Csatlakozik Látkócki úr elmondásához, illetve elnök úr kiértékeléséhez, amely szerint rugalmassá fog 
válni a közgyűlések helyszíne.  
Udvariatlannak tartja azt, hogy Balassagyarmat Város nem megfelelő szinten képviselteti magát a 
jelenlegi közgyűlésen pedig pont a Vármegyeházán került megtartásra a munkaülés. Balassagyarmat 
Város vezetésén meglátszik a szakmaiatlanság és nagyon sajnálja, hogy jelen pillanatban a 
közgyűlésen nincs olyan képviselete a városnak, aki ezekre refrektált volna.  
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Lacsny Péter: 
Örömmel tölti el, hogy lezárul az intézmény átadás-átvétel és úgy érzi, hogy a közgyűlés teljességgel 
kiállt emellett. Külön köszönetét fejezi ki főjegyző úr és munkatársai számára, akik hatalmas munkát 
végeztek és a közeljövőben további jelentőségteljes munkát kell, hogy végezzenek annak érdekében, 
hogy ezek az intézmények megfelelően és zökkenőmentesen tudjanak működni. Kívánja, hogy az 
intézmények a közeljövőben eredményesen működjenek és úgy gondolja, hogy ehhez a Nógrád 
megyei közgyűlés mindent el fog követni. 
Kiéleződtek bizonyos problémák, amelyek Balassagyarmat Város képviselő-testülete, illetve a Nógrád 
Megyei Közgyűlés között bizonyos érdekek miatt létrejöttek. Balassagyarmat Város képviselő-
testületének tagjait, illetve a várovezetést kéri, hogy a jövőben ezzel kapcsolatban a megyei 
közgyűléssel való együttműködés legyen a domináló és ezeket a dolgokat lezártnak kell tekinteni.  
 
Becsó Zsolt: 
Egyéb kérdés, észrevétel nincs. Az előterjesztés határozati javaslatot és két rendelet-tervezetet 
tartalmaz, melyeket külön-külön fog szavazásra bocsátani.  
Szavazásra bocsátja az I. sz., Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok 
átadás-átvételére szóló módosított megállapodások megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
 
84/2011. (VII. 16.) Kgy. határozat: 

 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése rögzíti, hogy az 54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat 

mellékleteként elfogadott megállapodások Balassagyarmat Város Önkormányzatának döntése 
következtében nem kerültek aláírásra, ugyanakkor jóváhagyólag tudomásul veszi a 
balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi György 
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, továbbá a Madách Imre Kollégium által 
ellátott közoktatási feladatok Balassagyarmat Város Önkormányzatától történő átadás-átvételére 
megtett intézkedéseket.  

2. A közgyűlés a Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételéről 
szóló megállapodások megkötésére vonatkozó 54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata 2. pontjában 
megjelölten a feladat átadás-átvételére vonatkozó, a határozat I., II., III. számú mellékleteként 
beterjesztett, azok 1. számú mellékletét képező ingatlanokkal kapcsolatos megállapodások – az 
átadás-átvételre vonatkozó megállapodások további mellékletei nélkül – helyébe e határozat I., II., 
III. számú melléklete, azok 1. számú mellékletét képező ingatlanokkal kapcsolatos 
megállapodások – az átadás-átvételre vonatkozó megállapodások további mellékletei nélkül – 
lépnek. 
A közgyűlés felhatalmazza és utasítja elnökét, valamint a főjegyzőt a rendelkezésre álló 
mellékletekkel kiegészített megállapodások aláírására, az ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzés során esetlegesen előírt módosításoknak megfelelő eljárásra. 
Határidő: haladéktalanul, illetve értelem szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
        dr. Barta László főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola alapító okiratának módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a 
közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta:  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     20/2011. (VII. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

A Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, 
valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító 

okiratának módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-
tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta:  
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     21/2011. (VII. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

A Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, 
valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító 

okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanácsba történő delegálásra 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a testületet, hogy Kardos Péter a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
12.§ (4) bekezdés a) pontja alapján írásban hozzájárult a személyét érintő napirendi pont nyílt ülésen 
történő tárgyalásához, továbbá nyilatkozott arról, hogy az esetleges delegálását elfogadja, valamint 
nem tagja a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának, vagy más régió területén illetékességgel 
rendelkező Regionális Ifjúsági Tanácsnak. 
A közgyűlés ülését megelőzően az Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri a 
bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Tisza Attila:  
A bizottság 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Látkócki Bálint:  
Kéri, hogy az előterjesztésben Kardos úrról írtakon túlmenően a szakmai tevékenységéről részletesebb 
tájékoztatást kapjanak.  
 
Becsó Zsolt: 
Ismerteti Kardos Péter önéletrajzát. Egyéb kérdés, észrevétel nincs. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági 
Tanácsba történő delegálásra vonatkozó határozati javaslatot 11 igen és 1 nem szavazattal elfogadta 
és a következő határozatot hozta:  
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83/2011. (VII. 16.) Kgy. határozat: 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 18-tól az Észak-magyarországi Regionális 
Ifjúsági Tanács tagjainak sorába Kardos Pétert (lakcím: 3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 30. 3/4) 
delegálja, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
közös képviselőjét. 
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy határozatáról tájékoztassa a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot. 
Határidő: 2011. július 25. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
 
3. Egyebek 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkájával kapcsolatban kérdése, észrevétele?  
Kérdés, észrevétel nincs, a testület ülését bezárja. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 Becsó Zsolt        dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                       Nógrád megyei főjegyző 
     Közgyűlésének elnöke  
 
 


