
  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 
május hó 31. napján 14.00 órától tartott  r e n d k í v ü l i  üléséről. 

 
JELEN VANNAK: Csach Gábor alpolgármester, Fazekas János, Lombos István, Orosz 

Bernadett, Siker Béla, Szedlák Sándor, Zolnyánszki Zsolt képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 
Csach Gábor alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét (12 
képviselőből 7 jelen van, (Medvácz Lajos polgármester, Dobrocsi Lénárd, Huszár Péter, Pulay 
László és Reznicsek Ferencné képviselők távolmaradásukat előre jelezték) és megnyitja azt. 
 
Az Alpolgármester elmondja, hogy rendkívüli ülést egyrészt az intézményátszervezésekkel 
kapcsolatos döntéseket meghozatala, másrészt Diósi László igazgatói pályázatának a véleményezése 
indokolta. 
 
Az Alpolgármester megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e valakinek kérdése, javaslata? 
Megállapítja, hogy nincs. 
 
 
Csach Gábor alpolgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület 
egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
1.) Előterjesztés a Központi Óvoda intézményátszervezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Központi Óvoda alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportjainak 
meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évben induló csoportjai maximális 
létszámtúllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának 

véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 
 
 
 



N a p i r e n d: 
 
1.) Előterjesztés a Központi Óvoda intézményátszervezésére 

Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester: Az átszervezést az indokolta, hogy szerencsésen alakultak a 
létszámok, sőt egy kicsivel többen is vagyunk, mint arra számítottunk. Ez viszont azt jelenti, hogy 
bizonyos intézményeknél, bizonyos csoportoknál a beiratkozó gyermekeket más Óvodába kellene 
áthelyezni. Annak érdekében, hogy ezt ne kelljen megtenni, tehát szeptembertől lehetőség szerint 
mindenki oda tudjon járni ahová beiratkozott, szükséges egyrészt az intézményátszervezéssel 
kapcsolatos döntések meghozatala, továbbá a csoportlétszám maximális túllépésének 
engedélyezése. Köszöntöm Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezetőt! Kérdezem, hogy a 
Központi Óvodát érintő napirendeket - akár az összes napirendet egyben is - szeretné-e szóban 
kiegészíteni? 
 
Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető: Tulajdonképpen tényleg szerencsések vagyunk, 
hiszen a városi óvodákba többen jelentkeztek, mint korábban. Az átszervezéssel megpróbáltuk a 
legoptimálisabb elhelyezést betervezni, de még így is lesznek olyan gyermekek, kb. 3-4 fő, akiket át 
kell irányítanunk. Vannak olyan termek, melyek befogadóképessége kevesebb, mint amennyi 
gyermeket maximálisan el lehet ott helyezni. A Játékvár Óvoda esetében is erről van szó, például a 
négyzetméter hiánya miatt. A Cseperedő Óvodában, ha a Bölcsődét sikerül beindítani, akkor termünk 
sincs, ahová a létszámot esetleg növelni tudnánk. Ha nem sikerül, akkor viszont rendelkezésre áll egy 
nagy terem, és a következő évben el lehet azon gondolkodni, hogy akár oda is lehet irányítani a 
gyermekeket. Szerencsés módon a Cseperedő Óvodába most sokan jelentkeztek, ahová korábban, 
éveken keresztül kevesebb gyermek jelentkezett. Most ide és a Játékvár Óvoda jelentkeztek a 
legtöbben. 
 
 
Az Alpolgármester kérdés, további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott. 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

125/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda intézményátszervezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 4.§ 11. pontja alapján, a 83.§ (3)-(5) bekezdései szerinti eljárásban, a 
fenntartásában működő Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 
19.; OM 200635), a 2019/2020. nevelési évtől kezdődő hatállyal, intézményátszervezéssel a 
feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot a következőképpen módosítja: 

 

Feladatellátási hely megnevezése Maximális gyermek-,tanulólétszám 

1. Balassagyarmati Központi Óvoda 130 fő 

2. Nyitnikék Tagóvoda 150 fő 

3. Meseerdő Tagóvoda 60 fő 

4. Cseperedő Tagóvoda 90 fő 

5. Játékvár Tagóvoda 110 fő 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 30 fő 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 30 fő 

 



2.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy gondoskodjon az intézmény 
valamennyi szakmai dokumentumának a fenntartó döntésének megfelelő módosításáról és 
nyújtsa be azokat jóváhagyásra a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményátszervezéshez 
kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
 

2.) Előterjesztés a Központi Óvoda alapító okiratának módosítására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott. 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

126/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 
a Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda alapító 

okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 

bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen 
eleget. 

 
Határidő: 2019. június 15. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportjainak 

meghatározására 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
127/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 

a Központi Óvodában a 2019/2020. nevelési évben indítható csoportok számáról 
 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d.) pontjában biztosított feladat- 
és hatáskörében eljárva, a fenntartásban működő Központi Óvodában a 2019/2020. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

2019/2020. nevelési év 

Feladatellátási hely megnevezése Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 5 csoport 



2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 

5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

ÖSSZESEN: 21 csoport 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai ellátásban részesülő 

gyermekek csoportokba történő beosztásakor, a 2019/2020. nevelési év indításánál az Nkt. 4. 
számú mellékletében foglalt csoportlétszámok szerint járjon el. Továbbá az intézményvezető 
kísérje figyelemmel a csoportlétszámok nevelési év közbeni változását és amennyiben a 
maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben történő engedélyezése szükségessé 
válik, terjessze be az intézmény kérelmét a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 

 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét 

és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes jegyző 

 
 
4.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évben induló csoportjai maximális 

létszámtúllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
 

Csach Gábor alpolgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület egyhangú 7 igen szavazattal elfogadott. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
128/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  
2019/2020. nevelési évben történő engedélyezéséről 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a 2019/2020. 
nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi 
Óvoda alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi: 

 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2019/2020. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Központi Óvoda Csillag 28 fő 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 27 fő 

Játékvár Tagóvoda 

Piros 27 fő 

Kék 27 fő 

Sárga 27 fő 



 
2.) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 

Határidő: 2019. június 10. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2019/2020. nevelési évben a 

felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a fenntartó által 
engedélyezett létszámokra alapozva járjon el. Amennyiben a Központi Óvoda jelen döntéssel 
nem érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális csoportlétszám 
túllépésének fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie kell azt a 
Képviselő-testület felé. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
 

Csach Gábor alpolgármester: Köszönöm szépen igazgató asszony részvételét! 
 
 

5.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának 
véleményezésére 
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

 
Csach Gábor alpolgármester: Köszöntöm Diósi László tagintézmény-vezetőt. Kérdezem, hogy a 
pályázatához van-e kiegészítése? 
 
Diósi László tagintézmény-vezető: Tisztelt Alpolgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Köszönöm a 
meghívást! Nagyon jó érzéssel érkeztem, hiszen már régen találkoztunk intézményes keretek között. 
Az különösen jólesik, hogy a Képviselő-testület érdeklődik, és fontosnak tartja, hogy a városban 
működő járási, vagy megyei szintű intézmények vezetőjével találkozzon. A Balassagyarmati 
Tagintézmény az elmúlt években létszámában fejlődött, ami azt jelenti, hogy 13-14 fő szakemberről 
19-re tudtunk továbblépni. A szakfeladataink közül hetet látunk el. Ezek közül folyamatos növekedést 
mutat a korai fejlesztés szakfeladat, a nullától az óvodába lépő korosztálynak a megsegítése és a 
fejlődési lemaradásának a kompenzálása. Ez többnyire egyénileg történik, és mindenhol kiemelt 
szempont az, hogy minél korábbi életszakaszban kapja meg a gyermek a segítséget azért, hogy 
később a köznevelésben kevésbé jelentkezzenek a problémák. Amit látunk, hogy egyre több a 
tanulási nehézséggel küzdő gyermek nemcsak a város iskoláiban, de mindenhol. Az ellátásukat a 
Tankerület is, és mi is nehezen tudjuk megoldani. Ezt, a sok összetevője mellett leginkább a családi 
háttér befolyásolja jelentősen. A gyógytestnevelés az, ami szintén a járási szintű ellátásunkhoz 
tartozik, itt körülbelül a fele tanulónak tudunk szakembert biztosítani. Az iskolapszichológia 
gyakorlatilag nincs ellátva, ezért ezt a nevelési tanácsadáson lévő pszichológusaink részben próbálják 
segíteni, de intézményes körben sincs iskolapszichológus. Bár megvan a jogszabályi keret arra, hogy 
Óvoda és Középiskola is alkalmazhat iskolapszichológust, azonban ezt egyre nehezebben tudják 
megtenni. A tehetséggondozás új szakfeladatunk, szakemberünk tehetségpontokon keresztül próbálja 
a helyi iskolákat segíteni, szűréssel, utókövetéssel és tehetséggondozással segítjük a térséget. A 
létszámadatok a pályázat 17. oldalán találhatóak. A tehetséggondozásba 150 tanulót tudunk bevonni, 
a gyógytestnevelésbe közel kettőszázat, a korai gondozásba ebben a tanévben 50 főt. A logopédiai 
ellátásunk egy kiemelkedő szolgáltatás. Minden településen, ahol óvoda vagy iskola van, utazó 
rendszerben vagyunk jelen. Ez 350-400 tanulót jelent. A szakértői bizottság, és a nevelési tanácsadás 
együttesen több mint nyolcszáz gyermeket érint, de ebben benne van az iskolába lépő korosztálynak 
a vizsgálata is. Szakmailag a Balassagyarmati Tagintézmény jól működik, jó szakembereink vannak, 

Zöld 27 fő 

Meseerdő Tagóvoda 
Tekergő 26 fő 

Pillangó 26 fő 

Cseperedő Tagóvoda 

Ficánka 26 fő 

Hétszínvirág 26 fő 

Micimackó 27 fő 



próbálunk építkezni létszámban, de ennek van egy felső korlátja. Eddig úgy tapasztaltuk, hogy nem a 
fenntartón múlott, hogy nem tudtunk több létszámmal indulni tanévenként, hanem azon, hogy nincs 
jelentkező pszichológus és gyógypedagógus. Ami a Balassagyarmati működésünket illeti, - és érinti a 
Képviselő-testület döntéseit – az, az infrastrukturális elhelyezkedésünk. Ha történetiségében 
visszanézzük az elmúlt húsz évet, akkor a Petőfi Iskola kiköltözése volt az a mérföldkő, amikor az Ady 
Endre útról be lehetett költöztetni a Kisegítő Iskolát, ami akkor még fejlődő ágban volt. Az azt 
megelőző időszakban a város már nem tudott az infrastruktúrára költeni, mondván, hogy majd épül az 
összevont intézmények számára a Május 1. úti iskola. Sem azóta, sem az azt megelőző 10 évben 
nem volt gépészeti, nyílászáró, és semmilyen felújítás az intézményben. Ennek oka, hogy a felújítás 
és a karbantartás költségei hogyan osztódjanak meg, valamint az, hogy mindig a Megyei 
Önkormányzat intézménye működött benne, most pedig a megyei szintű Tankerület. 
Pályázni - úgy tudom - a tulajdonos tud. Ha valamikor reális lehetőséget lát arra a Képviselő-testület, - 
és ha még ott lesz a Pedagógiai Szakszolgálat - akkor azt kérem, hogy támogassák a nyílászárók 
cseréjét valamilyen együttműködésben a Tankerülettel. Nagyon komoly veszteségei vannak a 
fűtésnek. Most például azt a feladatot kaptam, hogy próbáljak meg kisebb rezsiköltséggel egy olyan 
infrastruktúrát találni, ahová ki tudna költözni a Szakszolgálat. Igaz, ez nem napirendi téma, csak 
hozzátartozik a pályázathoz, mert elemezni kell a feltételeket és a háttértevékenységet is. Az épület 
központilag jó helyen van, akik vonattal, autóbusszal és személygépkocsival érkeznek, azoknak ez 
ideális. A termeinket, az általános iskola nagy termeit, amíg a GAMESZ-hoz tartoztunk, részben a 
város, korábban a Megyei Önkormányzat, majd a Tankerület is finanszírozta. Megvannak a 
helyiségeink, a belső tereink, jó szolgáltatást tudunk nyújtani. Egyedül a fenntartás az, ami komoly 
gond és próbálunk ötletelni, hogy hová lehetne költözni. Azt is tudom, hogy az Önkormányzatnak 
nincs erre ingatlana. Felmerült esetleg a Földhivatal épülete, ami állami tulajdon, de, ha mégis 
maradunk akkor valamilyen együttműködésben a felújításon el kellene indítani a közös gondolkodást. 
 
Csach Gábor alpolgármester: Köszönjük szépen! Ezzel egyetértünk, és ha alkalmunk adódik rá 
jelezni fogjuk a kérést. 
 
Az Alpolgármester kérdés, további kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. 

 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
129/2019.(V.31.)   h a t á r o z a t a 

a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye  
tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatos vélemény kialakításáról 

 
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Balassagyarmati Tagintézménye tagintézmény-vezetői munkakörére kiírt pályázati 
eljárásában Diósi László (született:.; lakik: 2660 Balassagyarmat, Veres Pálné u. 54.) pályázatát  

támogatja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. június 10. 
Felelős: Medvácz Lajos polgármester 

 
 
Csach Gábor alpolgármester a napirendek elhangzása után megköszöni a részvételt és az ülést 
14.20 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

       /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
        alpolgármester            jegyző 


