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Iktatószám: 131-80/2011. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humánszolgáltatási Bizottsága 2011. 
szeptember 20-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  tag (később érkezett), Tisza Attila tag, Gácsi Péter tag, Tóth Zoltán, Kollár 
László külső tagok. (jelenléti ív másolata papíralapú jegyzőkönyvhöz mellékelve)  
 
Bratinkáné Magyar Éva, Csank István Csaba, Filkor Lajos, Herczegné Varga Ilona, Koós 
Istvánné, Kopcsányi Ottó, Lavaj Árpád, Magyar Zoltán,  Nagy Attila, Csábi István ig.h., 
Gembiczki Ferenc ig.h., (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 8-as napirendi pontoknál) Szepes Péter (7-
es napirendi pontnál) 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, 7-es napirendi pontnál 
Zsolnai Béla főosztályvezető-helyettes, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 8-as napirendi pontoknál  
Tóth Mária Ágnes jegyzőkönyvvezető  
 
Igazoltan távol van: Csach Gábor, Várszegi István külső tagok  
 
Meló Ferenc elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a bizottság ülését. Megállapítja, hogy jelen 
van 6 fő. A bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirend következők szerinti 
tárgyalási sorrendjére: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.  
 
A bizottság a módosított napirendet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 
 
Napirend: 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet éves 
beszámolójának és a 2011/2012. tanévi munkatervének jóváhagyására 

Előterjesztő: Bratinkáné Magyar Éva igazgató 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységéről szóló éves beszámoló és a 
2011/2012. tanévi munkaterv jóváhagyására  
Előterjesztő: Koós Istvánné igazgató 

 
3. Javaslat a megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben szervezhető kötelező, 

választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 2011/2012. tanévi időkereteire 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

4. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási minőségirányítási programja 
2010/2011. tanévi megvalósításáról 

Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

5. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményei minőségirányítási 
programjainak éves értékelésére és intézkedések jóváhagyására 

Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
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6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi tervének 2010/2011. 
tanévi értékeléséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
7. Javaslat a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Szervezeti és 

Működési Szabályzata jóváhagyására 
Előterjesztő: Szepes Péter igazgató 
 

8. Tájékoztató a megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményei 2011/2012. tanévi 
munkatervéről, valamint a 2010/2011. tanév pedagógiai munkájának és hatékonyságának 
nevelőtestületi értékeléséről 

a) Borbély Lajos Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 
b) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
c) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
d) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
e) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
f) Váci Mihály Gimnázium 
g) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
h) Madách Imre Kollégium 
i) Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola  

Előterjesztők: az intézmények igazgatói 
 

9. Egyebek 
 
1. Javaslat a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Szervezeti és 
Működési Szabályzata jóváhagyására 
Előterjesztő: Szepes Péter igazgató 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
(Megérkezik Látkóczki Bálint képviselő úr) 
 
Szepes Péter igazgató úr az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tesz. A bizottság tagjai részéről 
észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
51/2011. (IX. 20.) HSZB. Tárgy: a Harmónia Rehabilitációs Intézet és 

Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Szervezeti és 
Működési Szabályzata 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 Harmónia 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. 
október 1-jei hatállyal a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Ezzel egyidejűleg a 12/2010. (III. 23.) SZEB. számú határozat 1. pontja, valamint a 8/2010. 
(V. 18.) SZEB. számú határozat hatályát veszti. 
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2. A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa az intézmény 
igazgatóját. 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Melo Ferenc, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 20. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete tekintettel terjedelmére a Humánszolgáltatási Csoportnál megtekinthető) 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet éves 
beszámolójának és a 2011/2012. tanévi munkatervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bratinkáné Magyar Éva igazgató 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Bratinkáné Magyar Éva igazgatónő szóbeli kiegészítést nem tesz. A bizottság tagjai részéről 
észrevétel, kérdés nincs. 
 
Meló Ferenc elnök elismeréssel szól az előterjesztésről és az intézmény munkájáról. Megköszöni a 
munkát, amit az intézmény végez a továbbképzés, a versenyek, a szaktanácsadói feladatok terén az 
iskolák tekintetében. Tájékoztatja az intézmény vezetőjét, hogy a mai napon a Nógrád Megyei 
Közoktatási Közalapítvány megszűnt.(Korábban Bratinkáné Magyar Éva több éven át az Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke volt.)   
 
Szavazás következik. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
45/2011. (IX. 20.) HSZB. Tárgy: a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai 

Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet éves 
beszámolójának és a 2011/2012. tanévi 
munkatervének 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 I. 3.c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és 
jóváhagyta a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 
2010/2011. tanévi feladatai teljesítéséről szóló beszámolóját és a 2011/2012. tanévre vonatkozó 
munkatervét. 

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

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

Salgótarján, 2011. szeptember 20. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
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3. Javaslat a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységéről szóló éves beszámoló és a 
2011/2012. tanévi munkaterv jóváhagyására  
Előterjesztő: Koós Istvánné igazgató 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Koós Istvánné igazgatónő szóbeli kiegészítést az előterjesztéshez nem tesz. A bizottság tagjai részéről 
észrevétel, kérdés, javaslat nincs. Szavazás következik. 
 
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
46/2011. (IX. 20.) HSZB. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon pedagógiai-szakmai 
szolgáltató tevékenységéről szóló éves 
beszámoló és a 2011/2012. tanévi munkaterv 
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. számú 
melléklet I. 3. c) pontja szerint átruházott hatáskörben – a Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon pedagógiai-szakmai szolgáltató 
tevékenységéről szóló éves beszámolót és a 2011/2012. tanévi munkatervet a mellékletnek 
megfelelően jóváhagyja.  
 

2. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 
Határidő: 2011. szeptember 23. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 20. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete tekintettel terjedelmére a Humánszolgáltatási Csoportnál megtekinthető) 
 
4. Javaslat a megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben szervezhető kötelező, 
választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 2011/2012. tanévi időkereteire 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nincs. A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem 
hangzik el. Szavazás következik. 
  
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
47/2011. (IX. 20.) HSZB. Tárgy: a megyei önkormányzat nevelési-

oktatási intézményeiben szervezhető kötelező, 
választható tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozások 2011/2012. tanévi időkereteire 

 
HATÁROZAT 

 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a megyei 

önkormányzat nevelési-oktatási intézményei által ellátandó foglalkozások időkereteit a 2011/2012. 
tanévre – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 3. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben 
– a határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 
2.  A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a nevelési-oktatási intézmények költségvetésének az 

időkeretek változása miatt indokolt módosítására – az intézményi költségvetések szeptember 30-ai 
tényszámainak ismeretében – az önkormányzat 2011. évi költségvetése módosításakor szükség 
szerint tegyen javaslatot. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 20. 
 
 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 



A 47/2011. (IX. 20.) HSZB. határozat melléklete 
A nevelési-oktatási intézmények óratervi foglalkozásainak időkeretei 

(2011-2012. tanévben) 
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a) óvodai foglalkozások száma 
(a Kt. 24. § (4) bekezdése alapján) - - - - - 50 - - - 

1. 

 
 
A kötelező b) tanórai foglalkozások száma 

(a Kt. 52. § (3) - (5) bekezdései alapján számítva és 
iskolai szinten összegezve) 

1968 782 - 475 1428 285 371 1321 230 

a) eü. és ped. célú habi.  
és rehabi. tanórai fogl. a (gyógyped. 
intézményekben) 
(a Kt. 52.§ (6) bek. alapján) 

- - - - - 59 - 27 - 

2. 

A kötelező 
tanórai 
foglalkozások-
ból számított 
órakeretek 

b) a választható tanórai foglalk. 
(a Kt. 52. - 53. §-ai alapján, de az 52. § (7) bek. 
alapján kiszámított időkeretnél figyelembe venni a 
Kt. 3. sz. melléklet II. fejezet 11. pontját) 

487 132 - 239 436 62 - 193 119 

3. 
Egyéni foglalkozások órakerete 
(a Kt. 52. § (11) valamint a 129. § (10) bek. alapján) 105 27 - 57 76 34 878 41 34 

4. A napközis, tanulószobai foglalkozások órakerete 
(a Kt. 53. § (4) bek. alapján) 110 - - 20 - 30 - - - 

5. A kollégiumi felkészítő foglalkozások órakerete 
(a Kt. 53. § (7) bek. alapján) 126 28 84 56 - 84 - - - 

6. 
A kollégiumi egyéb foglalkozások órakerete 
(a Kt. 53. § (7) bek. alapján) 90 20 60 40 - 60 - - - 

7. 
A gyógytestnevelés órakerete  
(a Kt. 52. § (8) bek. alapján) 3 - - 9 9 - - - 3 
Logopédiai foglalkozások órakerete 

8. (a Kt.121. § (1) bek.  1. pontja, ill. a 4/2010.(I. 19.) OKM r. 30. § (1) 
bek. alapján) 

- - - - - 30 - - - 

9. 
A magántanulók órakerete 
(a Kt. 52. § (13) bek. alapján) 180 90 - 30 - 50 - 100 - 

10. A korai fejlesztés és gondozás órakerete  
(a 4/2010 .(I.19.) OKM rend. 25.§ (2),(3),(4) bek. alapján) - - - - - 58 - - - 

11. 
A képzési kötelezettek fejlesztő felkészítésének órakerete   
(a 4/2010 .(I.19.) OKM rend. 25.§ (2),(3),(4) bek. és a 28.§ alapján ) - - - - - 237 - - - 

12. 
Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, a tanulók felügyeletével 
összefüggő, a kötelező órákba beszámítható feladatok időkerete   
(a Kt. 1. melléklet Harmadik rész II. fejezet 7. pontja alapján)  

104 32 4 27 69 21 60 38 12 

13. 
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának órakerete  
(a Kt. 1. melléklet Harmadik rész II. fejezet 8. pontja alapján) - - - - - 26 - - - 

14.  ELLÁTANDÓ HETI ÓRÁK SZÁMA ÖSSZESEN a 2011/2012. 
tanévben (1-13.  összesen) 3173 1111 148 953 2018 1086 1309 1720 398 

15. 
Ellátott heti órák száma összesen  
a 2010/2011. tanévben  
óra/hét 

4149 1108 nincs adat 987 nincs adat 1110 1312 nincs adat 444 

16. 
Változás a 2010/2011. tanévhez képest 
                                                                      
óra/hét 

-976 +3 nincs adat -34 nincs adat -24 -3 nincs adat -46 
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5. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási minőségirányítási programja 
2010/2011. tanévi megvalósításáról 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nincs. A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem 
hangzik el. Szavazás következik. 
  
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
48/2011. (IX. 20.) HSZB. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 

közoktatási minőségirányítási programja 
2010/2011. tanévi megvalósításáról 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága – a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/b. 
melléklet I. 7. pontja alapján – elfogadja a Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási 
intézményrendszere működésének minőségirányítási programjában (a továbbiakban: ÖMIP) 
kitűzött minőségi célok megvalósításának értékeléséről készült, a 2010/2011. tanévre vonatkozó 
beszámolót a melléklet szerint. 
 

2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy – az ÖMIP 2.5.4. pontjában rögzített feladat alapján – a 2012. 
februári közgyűlésen tegyen javaslatot az ÖMIP módosítására.  
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
Határidő: szöveg szerint 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 20. 
 
 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                   a bizottság elnöke 
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A 48/2011. (IX. 20.) HSZB határozat melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

a Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményei számára kitűzött minőségi célok 
megvalósulásáról 

 
- 2010/2011. tanév - 



A közgyűlés 9/2011. (II. 17.) Kgy. határozatával elfogadott Nógrád Megye Önkormányzata 
közoktatási intézményrendszere működésének módosított minőségirányítási programja (a 
továbbiakban: ÖMIP) 2.5. pontjában mérési, értékelési feladatokat határoz meg. Ennek keretében 
előírja, hogy a fenntartó elégedettségi kérdőívet küld a fenntartásában működő közoktatási 
intézményeknek, amely a következőket tartalmazza: 

 - a Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói tevékenységével kapcsolatos elégedettség 
mérésére alkalmas kérdéscsoportot, 
- a fenntartó által kitűzött minőségi célok megvalósítása érdekében végzett intézményi munka – 
eredmények és problémák – mérésére alkalmas kérdéscsoportot, 
- a fenntartó által meghatározott minőségfejlesztési rendszer esetleges nem megfelelőségeinek 
feltárására alkalmas kérdéscsoportot. 

A fenti szempontok alapján összeállított, az intézmények által kitöltött kérdőívek összegzését a 
beszámoló 1-10. számú mellékletei tartalmazzák.  

A véleménynyilvánítás pontszámokkal történt 1-5-ig terjedő skálán. A pontszámok a következőket 
jelentik: 

 
1 nem teljesült 
2 csekély mértékben teljesült 
3 közepes mértékben teljesült 
4 teljesült 
5 maradéktalanul  teljesült 
 

 
Elégedettség a fenntartói tevékenységgel 

 
A megyei fenntartású intézmények összességében úgy ítélték meg, hogy a fenntartói feladatok 
teljesültek (4,12). A számszerűen kifejezhető elégedettségi átlag megegyezik az előző évivel.  
Az intézmények a megadott szempontok közül – a tavalyihoz hasonlóan – a jogi, szakmai és a 
kapcsolatok koordinálásában nyújtott fenntartói segítséget értékelték a legmagasabbra (4,59-4,4), de 
jónak ítélték a gazdálkodásban nyújtott segítséget is (4,15). Az elégedettségi sorrendben a tárgyi 
feltételek biztosítása következik 3,86 pontos átlaggal, majd a dologi feltételeké (3,79), végül a sort a 
személyi feltételek megítélése zárja (3,5). A megelőző évihez képest javult a szakmai segítségnyújtás 
megítélése, a többi mutató változatlan, vagy csekély mértékben romlott. 
Az egyes intézmények közötti összehasonlításban a fenntartói tevékenységgel összességében a 
legelégedettebb továbbra is a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a 
továbbiakban: RMAMI) (4,6), a legkevésbé a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium (3,57), a többi intézmény átlaga 4 pont feletti. Az előző tanévihez 
képest két intézmény átlagos elégedettsége a fenntartóval kissé romlott, másik négyé javult, egyé 
változatlan. Kiemelkedő a javulás (3,8 pontról 4,2-re) a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium esetében.  A tárgyévben a fenntartóval legelégedettebb intézményegységek a 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: BLSZSZK) kollégiumai 
(5), a legelégedetlenebb pedig az EGYMI Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-Szakmai 
Szolgáltató Intézet (4).  A korábbi évekhez hasonlóan elégedetlen a személyi feltételekkel a Nógrád 
Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (a továbbiakban: NMPI) (2,5), 
valamint a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (a 
továbbiakban: EGYMI) a pedagógiai-szakmai feladatokat illetően (1). A személyi feltételek három 
intézményben romlottak, másik háromban javultak, egyben változatlanok. A BLSZSZK Fáy András 
Szakképző Iskola és Kollégiuma az életveszélyes állapota miatt nem használható tornacsarnok miatt 
értékelte 2 pontra a tárgyi feltételeket.  A tárgyi feltételek két intézményben javultak.  
A dologi feltételek romlását két intézmény jelzi, ezzel együtt valamennyi intézmény közepesnél 
jobbnak ítéli. 
 

Elégedettség az intézmények számára kitűzött minőségi célok megvalósításával 
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Nevelési-oktatási intézmények 
 
Valamennyi megyei fenntartású középfokú nevelési, oktatási intézmény felvett minden olyan tanulót, 
aki a felvételi követelményeknek megfelelt. Az EGYMI-ben is biztosított volt minden olyan sajátos 
nevelési igényű tanuló nevelése, oktatása, akinek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság (a továbbiakban: TKVSZRB) ezt az intézményt jelölte ki a tankötelezettség 
teljesítésének helyéül. A tanulók felvétele minden intézményben jogszerűen történt.  
A tanulóbalesetek megelőzése érdekében összintézményi szinten javult a veszélyforrások rendszeres 
felmérése, tervek készültek azok megszüntetésére. Az intézmények helyiségei, felszerelései 
alapvetően biztonságosak.  
Az iskolák a folyamatos ismeretszerzésre buzdítanak, a legtöbb intézményben rendszeresek a 
kapcsolaterősítő, közösségi, tanulói tevékenységek. Javult a diákönkormányzat működésének 
biztosítása. 
A partnerek elégedettsége az intézmény külső-belső esztétikájával a legalacsonyabb a BLSZSZK Fáy 
András Szakképző Iskola és Kollégiumban (2). Az intézmények túlnyomó többsége ezt a mutatót 
közepesre értékeli.  
Örvendetes, hogy összintézményi szinten kis mértékben ugyan, de javult a deviáns tanulók aránya. A 
rongálások számát a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban és az EGYMI-
ben sikerült visszaszorítani. A rongálások egyáltalán nem jellemzőek a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban, és az intézményben nincsenek deviáns tanulók. 
A káros szenvedéllyel élő tanulók számának csökkentésére vonatkozó cél valamennyi 
intézményünkben a legalacsonyabb elégedettségi mutatót kapta (többnyire 2-3 pontot), és ez az érték a 
tavalyihoz képest stagnál, vagy kis mértékben csökkent. 
Az iskolai agresszió megelőzésére, illetve visszaszorítására a tárgyévben alkalmazott intézkedéseket a 
10. számú melléklet összegzi. 
A szülők és az iskola nevelési szemlélete közötti eltérés továbbra is kirívóan nagy az EGYMI 
esetében, de a középiskolák többsége is csak közepes mértékben elégedett a két szemlélet közelítésére 
vonatkozó törekvés megvalósulásával. 
Az intézmények általában elégedettek a nevelőtestületükben uralkodó, a tanulók 
személyiségfejlesztésére vonatkozó elvek egységességével.   
Általában megtörtént az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi tervek értékelése, teljesültek a 
bennük lévő lejárt határidejű feladatok. A fenntartói esélyegyenlőségi terv megvalósításáról külön 
beszámoló készült. 
A középiskolákban sokat javult az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi 
intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal az információáramlás a tanulók érdekeit 
veszélyeztető problémák megoldása érdekében (3,2 pontról 4,2-re).   
Nem változott, hogy a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban, valamint a 
BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium iskolájában gyakorlatilag nem működik 
tehetséggondozó program. E téren javulás tapasztalható azonban az utóbbi tagintézmény 
kollégiumában. 
 
A pedagógusok számára valamennyi intézményben, a tanulók számára minden középiskolában 
megfelelő az internethez való hozzáférés.  
Valamennyi középfokú intézményünkben kissé csökkent az elégedettség a nyelvvizsgát tett tanulók 
számát illetően. Intézményeink tanulói rendszeresen részt vesznek versenyeken, vetélkedőkön, és 
eredményesen szerepelnek. Az intézmények - munkatervükben meghatározottan - maguk is 
szerveznek, rendeznek iskolai tanulmányi versenyeket, vetélkedőket, kulturális és művészeti 
bemutatókat tanulóik számára, melyek keretében a diákoknak lehetősége nyílik a megméretésre, 
bemutatkozásra. 
A középiskolák úgy ítélik meg, hogy jó szintű a végzős tanulók önálló ismeretszerzési képessége, a 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban kiváló.   
A szakképző intézmények elégedettek a végzőseik tudásának piacképességével. Kiemelkedően 
elégedett a BLSZSZK székhely iskolája, melynek megalapozottságát azonban a tanulmányi 
eredmények nem igazolják.  
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Az EGYMI-ben  úgy ítélik meg, hogy a végzősökben fogyatékossági szintjüknek megfelelően közepes 
mértékben kialakult az önálló ismeretszerzés képessége.   
Az intézmények elégedettsége – a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium kivételével – a kollégiumok kihasználtságával javult, melynek realitását a kihasználtsági 
adatok nem támasztják alá (lásd: 1. számú melléklet).  
Az Arany János Kollégiumi Programba (a továbbiakban: AJKP), valamint Kollégiumi-Szakiskolai 
Programba (a továbbiakban: AJKSZP) történő beiskolázással elégedettek az érintett intézmények. 
Mindkét programban cél, hogy a lemorzsolódás 10 % alatt maradjon. Az AJKP-ban, mely már 7 tanév 
óta folyik, egy-egy tanuló esetében a programban való részvétel 5 tanévet jelent. Az eddig végzett 3 
évfolyamban az 5 év alatti lemorzsolódás 62 %, 59 %, valamint 67 % volt. Sajnos a jelenleg utolsó 
évfolyamot kezdők már csak 20 %-át képviselik a négy évvel ezelőtti létszámnak.  
A 3 éve indult AJKSZP lemorzsolódási adatai sem jobbak: a 3 évvel ezelőtti csoport tanulóinak már 
csak fele vesz részt a programban. Részletes adatokat a 12. számú melléklet tartalmaz. 
A 2010/2011. tanév során a két Arany János program szerint működő 8 csoport közül 3-ban 
meghaladta a lemorzsolódás a 10%-ot. (21-24%). 

 
A pedagógiai szakszolgálatok  

 
A TKVSZRB elégedett a szakértői vélemények jogszerűségével. Kiadványban történő tájékoztató 
tevékenységük változatlanul közepes. A bizottság munkáját megnehezítette, hogy nőtt a késve érkező 
vizsgálati kérelmek száma. A szakvéleménnyel rendelkező gyerekek adatairól készült adatbázis a 
vizsgálat évében naprakész, a megye összes, a közoktatási rendszerben jelen lévő szakvéleménnyel 
rendelkező gyermekeiről, tanulóiról azonban továbbra sincs adatbázis. A korábban hiányos 
feltételekkel működő, sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó helyek ismételt 
vizsgálatára nem volt szükség, mivel a jegyzők jelezték, miként pótolták a korábban észlelt 
hiányosságokat. Beiskolázási értekezletet a tárgyévben nem tartottak.  
A TKVSZRB és a nevelési tanácsadók között a hasonló célú vizsgálatok szakmai követelményeinek 
közelítésére tervezett értekezlet egyelőre elmaradt.  
Az EGYMI-ben a pedagógiai szakszolgálatok területén kitűzött minőségi célok teljesülésével 
összességében ugyanolyan mértékben elégedettek, mint a megelőző évben (4,2). 
A fejlesztő felkészítés és a korai gondozás keretében a tanulók a szakvéleményükben foglalt 
időkeretben és helyszínen megkapják a fejlesztést. A szakszolgálati feladatok eszközellátása általában 
Balassagyarmaton jó, Pásztón közepes, mindkét helyen biztosított a megfelelő infrastruktúra, a 
rendszeres szakmai team-munka és a külső tapasztalatszerzés lehetősége. A nevelési tanácsadásban a 
minőségi célok általában teljesültek, elégedetlenek azonban a terápiás ellátásban részesülők számával. 
A logopédiai ellátásban, mely az utóbbi években már csak Balassagyarmaton folyik, a minőségi célok 
teljesülésével összességében elégedettek, a szükségleteknek megfelelő vizsgálatokat azonban csak 
közepes mértékben sikerül elvégezniük a személyi feltételek szűkössége miatt. 
 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás intézményei 
 
Az NMPI – hasonlóan a tárgyévet megelőző időszakhoz, annak ellenére, hogy a fenntartó által 
biztosított személyi feltételek tekintetében az egyik legszűkösebben ellátott intézmény – kiemelkedő 
színvonalon tett eleget a fenntartói minőségi céloknak azzal együtt, hogy az önmagával való 
elégedettsége kissé csökkent. 
Az EGYMI-ben a szakmai szolgáltatással elégedettek voltak az azt igénybe vevők. Bár szükségük 
lenne a szolgáltatások szélesebb körére, az intézmények – anyagi források hiányában – leginkább csak 
az ingyeneseket veszik igénybe. A továbbképzési kínálat – TÁMOP pályázat segítségével – bővült. 
 

A minőségi célok megvalósulásának intézmények közötti összehasonlítása 
 

A kérdőívet kitöltő 16 feladatellátási hely közül – a tavalyihoz hasonlóan – 11 értékelte összességében 
úgy, hogy teljesültek a kitűzött célok (4 pont felett). Évek óta kiemelkedő az elégedettség a RMAMI-
ban (4,7) az NMPI pedagógiai-szakmai intézményegységében (4,6) és a Mikszáth Kálmán 
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Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban, mely elégedettség összhangban van a 
tanulók eredményességével, illetve az intézmény munkáját jellemző valós statisztikai adatokkal.  
A BLSZSZK tagintézményeiben is magas az elégedettségi mutató átlaga (4-4,69), három 
tagintézményében ez az utóbbi négy tanévben nőtt, azonban a tanulók eredményességére vonatkozó 
adatok ezt sok esetben nem támasztják alá (kompetenciamérés eredményei, AJKP-ből lemorzsolódás, 
évfolyamismétlők).  
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a legönkritikusabb intézményünk az egyébként országos 
viszonylatban is kiemelkedő eredményeket felmutató, minőségi oktatást biztosító Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium.  
Kissé javult az elmúlt értékelés óta a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
(4,06) és a Váci Mihály Gimnázium (4,24) átlagos elégedettsége a számára kitűzött célok 
megvalósulásával, az EGYMI-é (3,72) kissé csökkent. 
Lényegesen nőtt a TKVSZRB átlagos elégedettsége (2,7-ről 3,8-ra).  
A RMAMI pásztói és balassagyarmati intézményegységei úgy ítélik meg, hogy maradéktalanul 
teljesültek a minőségi célok (5). A székhely intézmény is magas elégedettségi szintű (4,2), de az 
elégedettség a partnerek részéről az épület külső-belső esztétikájával csak közepes. 

Javaslatok a fenntartói minőségfejlesztési rendszer módosítására 
 

Intézményeink többsége továbbra is változtatás nélkül alkalmasnak tartja az ÖMIP-et a fenntartói 
minőségirányítás szabályozására. A TKVSZRB vezetője javaslatot tett saját intézményegységük 
minőségi céljainak módosítására, melyek így alkalmasabbak lennének a bizottság tartalmi munkájának 
megítélésére. A javaslat befogadásra érdemes, az ÖMIP ilyen irányú módosítását 2012. februárjában 
tartom aktuálisnak. 
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény újra hozzáfűzte, hogy a minőségcélok 
teljesítését csak akkor látja lehetségesnek, ha a fenntartó biztosítja a költségvetési fedezetet.  

6. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményei minőségirányítási 
programjainak éves értékelésére és intézkedések jóváhagyására 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nincs. A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem 
hangzik el. Szavazás következik. 
  
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
49/2011. (IX. 20.) HSZB. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 

közoktatási intézményei minőségirányítási 
programjainak éves értékelésére és 
intézkedések jóváhagyására 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság megtárgyalta a 

a. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1. számú melléklet), 
b. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (2. számú 

melléklet), 
c. Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (3. számú melléklet), 
d. Váci Mihály Gimnázium (4. számú melléklet),  
e. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 

(5. számú melléklet), 
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f. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6. számú melléklet), 
g. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (7. számú melléklet), 
h. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola (8. számú melléklet) 

és 
i. Madách Imre Kollégium (9. számú melléklet) 
intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos 2010/2011. tanévi értékelését. 
Felkéri a Bizottság elnökét, hogy az értékelésről és a Bizottság döntéséről tájékoztassa az 
érintett intézmények igazgatóit. 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 

2. A Bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontban jóváhagyott 
dokumentumoknak a fenntartó honlapján történő közzétételéről. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 
Határidő: 2010. október 10. 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 20. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                                                                                          a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete tekintettel terjedelmére a Humánszolgáltatási Csoportnál megtekinthető) 
 
7. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi tervének 2010/2011. 
tanévi értékeléséről 
Előterjesztő: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nincs. A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem 
hangzik el. Szavazás következik. 
  
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
50/2011. (IX. 20.) HSZB. Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzata 

közoktatási esélyegyenlőségi tervének 
2010/2011. tanévi értékeléséről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
 

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 I. 9. pontja alapján – elfogadja a Nógrád Megye Önkormányzata 
közoktatási esélyegyenlőségi terve 2010/2011. tanévi megvalósításának értékeléséről készült 
beszámolót a melléklet szerint. 
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2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy – a közgyűlés elnöke útján – tájékoztassa a közgyűlést az 1. 
pontban elfogadott értékelésről. 
Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2011. november 24. 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 20. 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
(A határozat melléklete tekintettel terjedelmére a Humánszolgáltatási Csoportnál megtekinthető) 
 
8. Tájékoztató a megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményei 2011/2012. tanévi 
munkatervéről, valamint a 2010/2011. tanév pedagógiai munkájának és hatékonyságának 
nevelőtestületi értékeléséről 

a. Borbély Lajos Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 
b. Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
c. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
d. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
e. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
f. Váci Mihály Gimnázium 
g. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
h. Madách Imre Kollégium 
i. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola  

Előterjesztők: az intézmények igazgatói 
(min. 5 igen szavazat szükséges) 
 
Zsolnai Béla főosztályvezető-helyettes szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a bizottság minden 
évben meghallgatja, illetve elolvassa az intézmények tájékoztatóit az előző évi munka értékeléséről, 
valamint a munkatervekről. Ezek tájékoztató jellegű anyagok. A bizottság arról hoz határozatot, hogy 
megtárgyalta és adott esetben tudomásul veszi azt.   
 
A bizottság tagjai részéről észrevétel, kérdés nem hangzik el. Szavazás következik. 
  
A bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
52/2011. (IX. 20.) HSZB. Tárgy: a megyei önkormányzat nevelési-

oktatási intézményei 2011/2012. tanévi 
munkatervéről, valamint a 2010/2011. tanév 
pedagógiai munkájának és hatékonyságának 
nevelőtestületi értékeléséről szóló 
tájékoztatóról 

 
HATÁROZATA  

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága megtárgyalta és 
tudomásul vette 
 

a) Borbély Lajos Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 
b) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
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c) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
d) Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
e) Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
f) Váci Mihály Gimnázium 
g) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
h) Madách Imre Kollégium 
i) Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 
 

2011/2012. tanévi munkatervéről, valamint a 2010/2011. tanév pedagógiai munkájának és 
hatékonyságának nevelőtestületi értékeléséről szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 20. 
 
                   Meló Ferenc s. k. 
                  a bizottság elnöke 
 
Meló Ferenc elnök elmondja, hogy a beszámolók olvasásánál különösen tetszett, hogy az 
intézmények vezetői bátran szólnak a nehézségekről, problémákról. A bizottság objektív képet kapott 
arról, hogy egy-egy intézményben milyen munka folyik és milyen nehézségekkel. A fenntartó nevében 
megköszöni, hogy ilyen nehézségek között is helyt tudnak állni.     
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Nógrád Megye Veres Pálné Díjának egyik díjazottja a pásztói 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium pedagógus közössége. 
Úgy érzi egy tapsot mindenképpen megérdemel az intézmény.  
 
3. Egyebek napirenddel kapcsolatban nem merült fel megtárgyalandó kérdés. 
 
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   


