
Iktatószám: 131-87/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. 
november 15-ei 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  tag (később érkezett), Tisza Attila tag, Gácsi Péter tag, Csach Gábor (később 
érkezett), Tóth Zoltán (később érkezett), Kollár László külső tagok. (jelenléti ív másolata papíralapú 
jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
Dr. Szirácsik Éva, Molnár Éva, Gembiczki Ferenc ig.h., Filkor Lajos, Herczegné Varga Ilona,  
Kopcsányi Ottó, Lavaj Árpád, Magyar Zoltán, Címerné Domonkos Mária, Tariné Becskereki 
Erzsébet ig. h; dr. Bercsényi Lajos, dr. Fehér Edit, Fülöpné Gálik Erika, Szvorád Andrásné, 
Bereczné Kelemen Éva, Kondriczné Pontyos Ildikó, Szepes Péter  megyei fenntartású intézmények 
igazgatói, igazgatóhelyettesei (jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve), 
Kovács Erika, a Hivatal munkatársa, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 8-as napirendi pontoknál 
Szlovacsek Gyuláné, a Hivatal munkatársa, 2-es napirendi pontnál 
Zsolnai Béla főosztályvezető-helyettes 
Almádi Katalin, a Hivatal munkatársa, 1-es napirendi pontnál 
Laczkóné Kovács Anita, a Hivatal munkatársa a 4-es napirendi pontnál 
Szőllősiné Telek Ildikó, a Hivatal munkatársa, a 2-es napirendi pontnál 
Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa, 7-es, 8-as és 9-es napirendi pontoknál 
dr. Handó Beatrix, a Hivatal munkatársa, 6-os napirendi pontnál 
Vágvölgyiné dr. Bene Orsolya, referens 
Murányi Kármen jegyzőkönyvvezető  
 
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy 6 fő 
van jelen, a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend következők 
szerinti tárgyalási sorrendjére: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9. 
 
A bizottság a módosított napirendet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház Egységes Szerkezetű Szervezeti és Működési 

Szabályzatával összefüggő intézkedések jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

2. Tájékoztató az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél 2011. májusában 
elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására hozott intézkedések 
végrehajtásáról 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
Pásztói Gyermekotthon intézményegysége szakmai programjának jóváhagyására 

 Előterjesztő: Koós Istvánné, az intézmény igazgatója 
 

4. Javaslat az Európai Unió által megítélt támogatások felhasználása tárgyában a Nógrád Megyei 
Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézetnél, a Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumnál, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégiumnál, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnél végzett 
pénzügyi vizsgálatok megállapításairól szóló ellenőrzési jelentések tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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5. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Szirácsik Éva, az intézmény igazgatója 

 
6.  Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatójának 

nyugdíjazására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. 
módosítás), az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről 
 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
9. Javaslat a 2012. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
10. Egyebek 
 
 

1. Javaslat a Szent Lázár Megyei Kórház Egységes Szerkezetű Szervezeti és Működési 
Szabályzatával összefüggő intézkedések jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző, távollétében Almádi Katalin 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 

 

Almádi Katalin az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tesz. A bizottság tagjai részéről 
észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
 

A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 

 
53/2011. (XI. 15.) HSZB. Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház Egységes 

Szerkezetű Szervezeti és Működési 
Szabályzatával összefüggő intézkedések 
jóváhagyása 
 

  
HATÁROZATA 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.)  Kgy. rendelet I/b. 
mellékletének 2/3. b) pontjában foglaltak  alapján átruházott hatáskörben a Szent Lázár Megyei 
Kórház egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésével összefüggő 
javaslattal  a határozat 1-2. számú melléklete szerint egyetért, a megtörtént jogtechnikai átvezetéseket 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

Utasítja a főjegyzőt, hogy – a kórház főigazgatójával szükség szerint egyeztetve – gondoskodjon az 
egységes SZMSZ rendelkezésre állásáról.  
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: szöveg szerint. 
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Salgótarján, 2011. november 15. 
 
                   Meló Ferenc s.k. 
                  a bizottság elnöke 
 
2. Tájékoztató az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél 2011. 

májusában elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására 
hozott intézkedések végrehajtásáról 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 

 
Szlovacsek Gyuláné az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tesz. A bizottság tagjai részéről 
észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 

 
54/2011. (XI. 15.) HSZB. Tárgy: az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 

Rehabilitációs Intézetnél 2011. májusában 
elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt 
szabálytalanságok felszámolására hozott 
intézkedések végrehajtása 
 

  
HATÁROZATA 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága az Ipolypart 
Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél (Ludányhalászi) elrendelt soron kívüli 
ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására hozott intézkedések végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és tudomásul veszi. 

 
2. A bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy – elsődlegesen az intézkedési tervben foglalt 

határidőket figyelembe véve – a feltárt hiányosságok teljes körű megszüntetése érdekében soron 
kívül járjon el. 

Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Bereczné Kelemen Éva igazgató 

 
Salgótarján, 2011. november 15. 
 
                   Meló Ferenc s.k. 
                  a bizottság elnöke 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon Pásztói Gyermekotthon intézményegysége szakmai programjának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Koós Istvánné, az intézmény igazgatója 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 

 
Címerné Domonkos Mária az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tesz. A bizottság tagjai 
részéről észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
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A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 

 
55/2011. (XI. 15.) HSZB. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon Pásztói Gyermekotthon 
intézményegysége szakmai programjának 
jóváhagyása 

  
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága (a 
továbbiakban: bizottság) – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/b. számú melléklet II/3. b) pontja szerinti átruházott 
hatáskörben – a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon Pásztói Gyermekotthon intézményegysége szakmai programját a határozat 
melléklete szerint, egységes szerkezetben 2011. november 15-ei hatállyal jóváhagyja. 
Ezzel egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 12/2009. (VI. 16.) SZEB. számú 
határozata és a Humánszolgáltatási Bizottság 5/2011. (XII. 6.) HSZB. számú határozata 
hatályát veszti. 
 

2. A bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját tájékoztassa. 
Határidő: 2011. november 21. 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. november 15. 
 
                   Meló Ferenc s.k. 
                  a bizottság elnöke 
 

4. Javaslat az Európai Unió által megítélt támogatások felhasználása tárgyában a Nógrád 
Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézetnél, a Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumnál, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közművelődési Intézetnél végzett pénzügyi vizsgálatok megállapításairól szóló ellenőrzési 
jelentések tudomásul vételére 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző, távollétében Laczkóné Kovács Anita 

 
Laczkóné Kovács Anita szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a helyszíni vizsgálatok a négy 
intézménynél a nyári hónapokban zajlottak. Összességében kedvező megállapítások születtek. A 
szeptember 6-ai bizottsági ülésre azért nem tudták az előterjesztést előkészíteni, mert a Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium észrevételt tett a jelentés tervezetre, amelyben kérték, 
egészítsék ki a jelentést olyan megállapításokkal, amelyeket a helyszínen nem tudtak részükre 
prezentálni.  
 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
 
A bizottság a jelentésben foglaltakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal tudomásul vette.  
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5. Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Szirácsik Éva, az intézmény igazgatója 

(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 

Dr. Szirácsik Éva az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tesz. A bizottság tagjai részéről 
észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 

 
56/2011. (XI. 15.) HSZB. Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet  

Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának jóváhagyása 

  
HATÁROZATA 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a közgyűlés 

24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 3. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 
átruházott hatáskörben – megtárgyalta és 2011. december 1-jei hatállyal jóváhagyja a Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
3. A Bizottság utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 

módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, és küldje meg a fenntartó részére. 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Dr. Szirácsik Éva igazgató 

 
Salgótarján, 2011. november 15. 
 
                   Meló Ferenc s.k. 
                  a bizottság elnöke 
 

6. Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatójának 
nyugdíjazására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében dr. Handó Beatrix 
 

Dr. Handó Beatrix az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tesz.  
Meló Ferenc elnök a bizottság nevében kifejezi gratulációját és kellemes, boldog nyugdíjas éveket 
kíván az igazgatónőnek, egyben elismeréssel adózik a hosszú évek alatt kifejtett munkájáról. 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatja. 

7. Egyebek 
 
Meló Ferenc elnök átadja a szót Gácsi Péternek. 
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Gácsi Péter kérdése dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvoshoz szól: az Országos Mentőszolgálat nem 
minden autója kapott még mágneskártyát. Történt-e már ebben az ügyben előrelépés?  
 
dr. Bercsényi Lajos főigazgató válaszában elmondja, hogy az előrelépés pénzfüggő. Ha tudják a 
szervert bővíteni, akkor még többet tudnak adni. Tárgyalt a mentőszolgálat országos vezetőjével, 
illetve a megyei vezető mentőtiszttel. Nem kérdés számára, hogy a mentők közlekedését elősegíteni 
szükséges.  
 

Megérkezett a bizottsági ülésre Látkóczki Bálint és Csach Gábor így a bizottság létszáma 8 főre 
emelkedett. 

 
8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. 

módosítás), az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében Bácskai Katalin 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 

 

A könyvvizsgálói jelentés az ülés előtt kiosztásra került.  
 

Bácskai Katalin szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az ÖNHIKI-s támogatással kapcsolatban 
még nem kaptak választ arra a kérdésükre, hogy a 84 millió forintos tétel visszafizetendő tétel lesz-e, 
így kiadásként is betervezték. Január 1-jétől jelentős feladatváltozás várható. Ezen ok alapján is a 
normatív állami támogatások elszámolását előrébb hozták, így azt még 2011-ben eszközölnék. 
Elsősorban a közoktatási intézményi kört érinti a nagyarányú létszám-csökkentés. Kiemelendő a 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mely intézménynek 19 millió forintot 
meghaladó az állami támogatás visszafizetésének tétele. A szociális intézményi körben az állami 
gondozotti kört emeli ki, ahol szintén magas a visszafizetési tétel. A Balassagyarmat Város 
Önkormányzatától átvett intézményekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a középiskoláknál 8-9 milliós 
tétel jelentkezik negatív egyenlegként. Egyeztetés alatt áll a visszafizetés technikája, amely még nem 
ismert.  
Az önkormányzat folyószámla-hitel igénybevétele november utolsó időszakában, illetve decemberben 
jelentősen meg fog ugrani a pedagógus minőségi kereset- kiegészítés és a 2%-os kereset-kiegészítés, 
illetve a BGF támogatása következtében. Jelenleg a javaslat 1 milliárd 900 millió forint fölötti hiányt 
jelez. Tekintettel a jelentős kintlévőségre (kötvény le nem hívás okán) közel 2 milliárd forinthoz 
fognak közelíteni a folyószámla-hitel vonatkozásában.  
A rendelet-tervezet 3. §-a tartalmazza - a jelenleg a Parlament előtt lévő konszolidációs 
törvényjavaslat alapján - a folyószámlahitel-keret forgóeszköz hitellé történő minősítését. Ennek 
technikája még nem ismert. A törvényjavaslatban az szerepel, hogy december 1-jén át kell alakítani 
forgóeszköz hitellé a folyószámlahitelt. A bankkal már megkezdték a tárgyalást. A pénzintézet azt az 
álláspontot képviseli, hogy a teljes 2 milliárdos nagyságrendet alakítsák át forgóeszköz hitellé.  
A határozati javaslatban arra kérnek felhatalmazást, hogy eljárhassanak a bank felé, valamint a 
számlavezetés témaköreiben eljárhassanak a Magyar Államkincstár felé. 
A Magyar Államkincstár szinte naponta kérdezi tőlük, milyen változásokat tudnak tolmácsolni a 
számlavezetéssel kapcsolatban, hiszen január 1-jétől átállnak az államkincstári számlavezetésre. Az 
intézményekkel együtt közel 140 bankszámlával gyarapítanák az államkincstári feladatokat. Ennek 
előkészítettsége is sok munkafázist takar.  
Az elnöki jelentésben részletes tájékoztatót fognak adni a szeptember óta eltelt időszakban tett 
adatszolgáltatásaikról, megtett intézkedéseikről. Rendkívül szerteágazó adattömeget kellett 
szolgáltatni a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek a vagyoni dolgokkal, a gazdasági társaságokkal 
kapcsolatban, az Államadósság kezelő Központ felé is szinte heti rendszerességgel kell adatot 
szolgáltatni a bankszámla, hitel, kötvény témakörben, valamint a Kormányhivatal, GYEMSZI felé is. 
   

Megérkezett a bizottsági ülésre Tóth Zoltán, így a bizottság létszáma 9 főre emelkedett. 
 
Meló Ferenc elnök megkérdezi a bizottság tagjait van-e kérdés, vélemény, észrevétel?  
 



 7

Látkóczki Bálint  képviselő úr kérdezi, hogy a 84 millió forintos támogatás, ha nem térítendő vissza, 
akkor az önkormányzatot jövő évre terhelő kötelezettségként megmarad? Javaslata, el kell érni, hogy 
vissza nem térítendő legyen.  
Másik kérdése a normatív támogatás visszafizetésével kapcsolatos: mindig volt ilyen, hogy 
valamennyi összeget vissza kellett fizetni, de ez most kifejezetten magas. Intézményvezetők felé 
intézett kérdése, hogy ennyire tervezhetetlenné vált 2010 szeptemberétől a tanulói létszám vagy pedig 
taktikázást is tartalmaz, miszerint ez egy későbbi visszafizetés, majd a finanszírozás megoldja?  
Az előterjesztés tartalmazza, hogy két intézménynél („Baglyaskő” Idősek Otthona, Ezüstfenyő Idősek 
Otthona) jelentős tisztítószer beszerzést kellett eszközölni. Ez miért vált szükségessé? Olcsóbban 
lehetet beszerezni vagy pedig azért, hogy a számukra még bizonytalan Kormányhivatalhoz való 
kerülést megalapozza ennek a beszerzett mennyiségnek a folyamatos felhasználása? 
Utolsó kérdése az intézmények átadásával kapcsolatos. Költségvetési tervezés oldaláról napi szinten 
egyeztetéssel zajlik, de nem ez az oldala érdekli, hanem szakmai oldalról ezek előkészítettsége hol 
tart?  
 
Bácskai Katalin válaszában elmondja, hogy a tisztítószer beszerezés oka az volt, hogy nagyon 
komoly fertőzés történt mindkét intézményben és az összes gondozott ágyneműjét, textíliáját magas 
hőfokon kellett kimosni azért, hogy ez a fertőzés megszűnjön, ráadásul ezekben az intézményekben 
nagyszámú a gondozottak létszáma.  
 
Dr. Bercsényi Lajos főigazgató elmondja, hogy olyan fertőzés keletkezett, amely nem bejelentés 
kötelezett. Ennek ellenére az intézmények igazgatói felvették a kapcsolatot az érintett hatóságokkal. 
Az ellátottakat megfelelő gyógyszeres kezeléssel kellett ellátni, valamint az ágyneműt és a különböző 
textíliákat is fertőtleníteni kellett.  
 
Bácskai Katalin Látkóczki képviselő úr 84 millió forintos támogatással kapcsolatos kérdésére 
válaszként elmondja, hogy ez az összeg a júliusi bérhez egyszeri támogatásként érkezett. Ha a 
törvénytervezet elfogadásra kerül, akkor a folyószámlahitel, a kötvény és a forgóeszköz hitel 
gyakorlatilag „kiváltódik”. Erre a kérdésre nem tud objektív választ adni, hiszen nincsen semmiféle 
jogszabályi alap, de a tervezet szerint ez várható. Jelenleg, mint visszatérítendő támogatás szerepel a 
Kormány honlapján. A normatíva témakörben feltett kérdésre válaszként elmondja, hogy mindig 
rendkívül óvatosan próbálnak eljárni, amikor igénylési munkaszakaszban vannak.  
Látkóczki képviselő úr utolsó kérdésére reagálva elmondja, hogy ő csak pénzügyszakmai oldalról tud 
válaszolni. A Magyar Államkincstár a költségvetés tervezésében nagy munkát végez. 2010. évi 
bázisadatokból kiindulva próbálják tervezni a 2012. évet. Nem tud arra választ adni, hogy mi lesz 
ennek a vége.  
 
Gembiczki Ferenc igazgatóhelyettes úr a tanulói létszámok tervezhetőségével kapcsolatban 
válaszként elmondja, hogy a szakmák is befolyásolják a létszámokat. A tervezésnél számos pontban 
egyeztetnek a Hivatal Humánszolgáltatási Csoportjával.  
 
Herczegné Varga Ilona igazgatónő elmondja, hogy a középiskolákban a szakképzés a neuralgikus 
pont. Az ő általa vezetett intézményben a törvényi változás nagymértékben befolyásolja az érettségi 
utáni szakképzésre jelentkezőket. Ennek az eredménye az volt, hogy az emelt szintű gazdasági 
informatikus szakképzést nem tudták indítani, mert a tanulók inkább a főiskolákat, egyetemeket 
választják, mert ott ez kreditet jelent, tehát a következő évben már esélyük lehet az alapképzésbe való 
bekapcsolódásba. A szakképzést úgy kell egyelőre tekinteni, mint ingoványos területet.  
 
A bizottság tagjai részéről egyéb észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
A bizottság a rendelet tervezetet 6 igen és 3 tartózkodó szavazattal támogatta. 
A bizottság az I. határozati javaslatot 6 igen és 3 tartózkodó szavazattal támogatta. 
A bizottság a II. határozati javaslatot 6 igen és 3 tartózkodó szavazattal támogatta. 
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9. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről 

 Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében Bácskai Katalin 

Bácskai Katalin szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy nagyon tudatos és szigorú szemlélet 
következtében tudták tartani a költségvetést. A 2%-os kereset-kiegészítés és a pedagógus minőségi 
kereset-kiegészítés ki nem fizetése miatt folyamatosan biztosítani lehetett az önkormányzat likviditási 
helyzetét. Az év végéhez közeledve úgy tűnik, hogy a mindenkori fizetőképesség úgy is megőrizhető, 
hogy ezek a kereset-kiegészítések kifizetésre kerülnek. A fent jelzett költséget novemberben kifizetik, 
amennyiben a közgyűlés az előterjesztést elfogadja.  
 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
A bizottság a határozati javaslatot 6 igen és 3 tartózkodó szavazattal támogatta. 
 
10. Javaslat a 2012. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, távollétében Bácskai Katalin 

Bácskai Katalin szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a bizottságot, hogy tegnap megérkezett a 
kormánymegbízott úrtól a válasz arra a kérdésükre,  milyen emelkedést vagy stagnálást kövessenek. A 
kormánymegbízott úr azt írta, hogy: „Az élelmezési nyersanyagnorma, így az intézményi térítési díjak 
meghatározásánál országosan egységes gyakorlat kialakítására van szükség. Miután a problémát 
október 25-én kelt levele alapján már jeleztem a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 
Közigazgatásért és Választásokért Felelős államtitkárának, célszerűnek látom megvárni a 
minisztérium válaszát.”  
Elmondja továbbá, hogy tájékozódtak Salgótarján és Balassagyarmat városok nagy államigazgatási 
ellátó rendszereinél. A megyei önkormányzatnál jóval alacsonyabb a megállapított nyersanyagnorma, 
mint akár Salgótarján, akár Balassagyarmat vonatkozásában. Évek óta stagnálást követtek, illetve a 
tavalyi évben volt 5-10 forintos emelkedés. Ez alapján döntött úgy az előterjesztő, hogy a SODEXHO 
5,2%-os emelési javaslatát fogadja el, mert még az így kiszámolt összeg is alacsonyabb Salgótarján, 
illetve Balassagyarmat ez évi nyersanyagnormájánál. Amennyiben a minisztérium ez ügyben egységes 
állásfoglalást ad, akkor ezt a javaslatot módosításra terjesztik be decemberben.  
A határozati javaslatban ezért emelést javasolnak az intézményeknek 2012-től.  
A Szent Lázár Megyei Kórház esetében ez nem releváns. A kórház gazdasági főigazgatójával történt 
egyeztetés során megállapodtak abban, hogy az idei évre megállapított nyersanyagnorma a jövő évben 
is tartható, mert egy esetleges emelés jelentős költségnövekedést eredményezne az intézmény 
finanszírozásában.  
 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
A bizottság a határozati javaslatot 9 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
A bizottság elnöke megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és bezárja az ülést. 
 
 

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


