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I. 
 

A KÖZGY ŰLÉS RENDELETEI  
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
14/2007. (VI.28.) Kgy. rendelete 

a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról,  
valamint 

egyes középfokú oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 
 
 

1. § 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalmú 
okirattal – megalapítja a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégiumot. 
 

2.§ 
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola 

A Közgyűlés – a 11/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
12/1992. (VI. 11.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

3. § 
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az e rendelet 3. számú mellékletét képező okirat szerint 
– jogutódlással – megszünteti a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumot. 

4.§ 
Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az e rendelet 4. számú mellékletét képező okirat szerint 
– jogutódlással – megszünteti a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot. 

5. § 
Váci Mihály Gimnázium 

A Közgyűlés – a 9/2005. (IV. 29.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
25/1995. (XII. 21.) Kgy. számú rendeletének melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 

 
6. § 

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
A Közgyűlés – a 23/2003.(XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
39/1999. (VII. 01.) Kgy. számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú 
melléklete lép. 
 

7.§ 
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 

A Közgyűlés – a 2/2007. (II.19.)  Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
45/1999. (VII. 01.) Kgy. számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú 
melléklete lép. 
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8. § 

Záró rendelkezések 
E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba. A hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
13/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet, 24/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelet, a 23/2003. (XII. 05.) Kgy rendelet 
17.§-a, a 9/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet 1.§ és 2.§-a, a 11/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelet, a 28/2006. 
(XII. 15.) Kgy. rendelet 6.§-a, valamint a 2/2007. (II. 19.) Kgy. rendelet 3.§-a. 
 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Elnöke 

dr. Barta László s. k.  
                     Nógrád megyei főjegyző 
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1. számú melléklet 
 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépi skola és Kollégium 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

1. Alapító szerv:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:   
 
2.1. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 
Pásztó, Rákóczi út 1.) 

 
2.2. Az intézmény telephelyei:  

2.2.1. Magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat (3060 Pásztó, Fő út 58.) 
2.2.2. Tittel Pál Középiskolai Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 5.) 

 
3. Az alapítás célja:  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 
86. § (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt – a megyei önkormányzat számára 
kötelezően előírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési területe:  

Országos beiskolázású intézmény 
 

5. Az intézmény típusa:  Közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: 
összetett iskola, két tanítási nyelvű gimnáziumi tagozat, kollégium) 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
 

6.1. Az intézményben általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú 
iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítő nevelés 
és oktatás folyik, továbbá biztosítja a feltételeket az iskolai tanulmányok 
folytatásához, a szabad iskolaválasztáshoz való jogok érvényesítéséhez azoknak a 
nem pásztói lakhelyű diákoknak, akik Pásztón középfokú képesítést nyújtó 
szakoktatásban, képzésben vesznek részt:  
6.1.1. öt évfolyamos, magyar tanítási nyelvű általános gimnáziumi tantervű oktatás, 

az első évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további évfolyamokon 
emelt szintű idegen nyelvoktatással 

6.1.2. öt évfolyamos, magyar-francia két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás (a 
66.259/1991. és a 286/1993. sz. MKM közleményekkel módosított 
29.207/1987. sz. egyedi engedély alapján) 

6.1.3. öt évfolyamos magyar tanítási nyelvű szakközépiskolai oktatás az első 
évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel 

6.1.4. két évfolyamos emelt szintű gazdasági informatikus szakképzés 
6.1.5. egy évfolyamos középfokú postai üzleti asszisztens elméleti és gyakorlati 

szakképzés  
6.1.6. a tanulók felkészítése kétszintű érettségi vizsga letételére 
6.1.7. iskolai rendszerű általános gimnáziumi tantervű felnőtt oktatás 
6.1.8. középiskolai tanulók, valamint középfokú és emelt szintű szakképesítést 

nyújtó képzésben résztvevő tanulók kollégiumi ellátása, a lakhatás 
feltételeinek biztosítása 
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6.1.9. a közoktatási törvényben meghatározott kollégiumi foglalkozások szervezése, 
a kollégiumba felvett tanulók tanulmányi munkájának segítése 

6.1.10. a középfokú képzésben résztvevő tanulók étkeztetése 
6.1.11. sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása, szakvélemény alapján 

történő gyógypedagógiai ellátás. 
 

6.2. Alkalmazott szakfeladat: 
 

802144 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 
802177 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 
802241 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 
802155 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, 

oktatása 
802188 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 

oktatása 
552323 Iskolai, intézményi közétkeztetés 
802166 Gimnáziumi felnőttoktatás 
804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
551315 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtás 
552334 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
751952 Közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység 
751922 Önkormányzatok elszámolásai  

 
6.3. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 595 fő 

 
6.4. Kollégiumi férőhelyek száma (felvehető tanulólétszám): 140 fő 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:   
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

Közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.  
 

9. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely minden 
előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat 
útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört 
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében 
a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Pásztó város önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az 
ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, 
az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.  
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13. Az intézmény jogi személy. 

 
14. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2002. /VII. 30./, 154/2000. /VIII. 1./ számú, a 112/2003. /V. 26./ számú, a 192/2003. 
/IX. 18./ számú, a 113/2004. /VI. 24./ számú, valamint a 204/2005. /IX. 22./ számú 
határozatában szereplő intézményeknek. 

 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s. k.  
Nógrád megyei főjegyző 
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2. számú melléklet 
 

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég ium 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 
 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyűlése 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézmény ei, telephelye:  

 
2.1.  Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, 
Csokonai út 21-29.) 

2.2.  Az intézmény tagintézményei, telephelyei: 
2.2.1. Tagintézmény elnevezése: 

Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
Rövid név: BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
Tagintézmény címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 

2.2.2. Tagintézmény elnevezése: 
Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy 
András Szakképző Iskola és Kollégium 
Rövid név: BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium 
Tagintézmény címe: 3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39. 
Telephelye (tanműhely): 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3. 

 
3. Az alapítás célja : 

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény  
86. § (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt – a megyei önkormányzat számára 
kötelezően előírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési területe : 

Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek, 
vállalkozók megyén kívüli telephelyei.  
 

5. Az intézmény típusa:  
Közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: összetett iskola és 
kollégium) 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége:  

6.1. Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 80.22) 
6.1.1. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  

a) érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 
elektronika, elektrotechnika, informatika, közlekedésgépész, 
környezetvédelmi, faipari, ruhaipari és belügyi rendészeti pályára 
előkészítő irányultsággal; 

b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintű 
nyelvi érettségi vizsgára; 

c) pályaorientáló oktatás, képességkibontakoztató felkészítés 2 
évfolyamon. 
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6.1.2. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő oktatás: OKJ szerinti 
szakképzés informatikai, környezetvédelem-vízgazdálkodási, 
közlekedésgépészeti, könnyűipari, gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai, 
faipari, építőipari, valamint egyéb szolgáltatások szakmacsoportban a 
jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon. 

6.1.3. A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása az általános műveltséget megalapozó 
évfolyamokon, valamint szakmai vizsgára felkészítő szakképzése: OKJ 
szerinti szakképzés könnyűipari és gépészeti szakmacsoportokban a 
jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon. 

6.1.4. Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók felzárkóztató 
oktatása szakképzést előkészítő évfolyamon. 

6.1.5. Gyakorlati képzés a tanműhelyben. 
 

6.2. Felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 80.42) 
6.2.1. Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú villamosmérnök asszisztens 

szakképzés 2 évfolyamon. 
6.2.2. Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú 

felnőttoktatás: érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, 
a nappali, az esti és a levelező oktatás munkarendje szerint. 

6.2.3. Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás: 
a) felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon,  
b) OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési 

évfolyamon. 
6.2.4. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés. 
 

6.3. Diákotthoni, kollégiumi ellátás (TEÁOR 55.23) 
6.3.1. Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak  

a tanulóknak (sajátos nevelési igényű tanulóknak is),  
a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 
b) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja 

biztosítani. 
 

6.3.2. A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít. 
 

6.3.3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja 
alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai 
rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 2005/2006. tanévtől kezdődően 
felmenő rendszerben. A tanévenként felvehető, a programba újonnan 
bekapcsolódó kollégiumi tagok létszáma 25 fő. 

 
6.4. Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális 

tanulólétszám: 2150 fő. A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi elhelyezettek. 
A bentlakóként felvehető maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: 354.  

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:  
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.  
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9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  
Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének 
módja tekintetében részben önállóan gazdálkodó  

a) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény, Haynald L. 
út 11.), valamint 

b) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó, 
Rákóczi u. 1.)  

c) Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.),  
pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat 
útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört 
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében 
a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó, valamint Bátonyterenye város önkormányzatával kötött megállapodás az 
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti 
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 

 
14. Az intézmény általános jogutódja a Munkaügyi Minisztérium által alapított - alapító 

okirattal nem rendelkező - 211. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetnek; a Nógrád Megye 
Közgyűlése által, a 13/1992 (VI. 11.) Kgy. rendelettel alapított Lorántffy Zsuzsanna 
Kollégiumnak, valamint a 24/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelettel alapított Fáy András 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak. 

 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

dr. Barta László s. k.  
                Nógrád megyei főjegyző 
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3. számú melléklet 
 

Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRATA 
 
 
 

 
1. A költségvetési szerv neve:  Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39. 
 
3. Felügyeleti szerve:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 
4.  Megszüntet ő szerv neve:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 
5. Jogutódja:  Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő Borbély Lajos 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 
 
6. A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 90.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. 
 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s. k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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4. számú melléklet 
 

Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
 

MEGSZÜNTETŐ OKIRATA 
 
 
 

 
1. A költségvetési szerv neve:  Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 
 
3. Felügyeleti szerve:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 
4.  Megszüntet ő szerv neve:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 
5. Jogutódja:  Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő Borbély Lajos 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 
 
6. A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 90.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. 
 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s. k.  
Nógrád megyei főjegyző 
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5. számú melléklet 
 

Váci Mihály Gimnázium 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyűlése  

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye : 

Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) 
 

3. Az alapítás célja :  
Az 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 
86. § (3) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a megyei 
önkormányzat számára kötelezően előírt középiskolai feladatok ellátása, a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési területe :  

Nógrád megye 
 

5. Az intézmény típusa:  
Gimnázium  

 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

6.1. Általános középfokú oktatás (TEÁOR 80.21) 
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára 
és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő iskolai oktatás  
a) gimnáziumi nevelés – oktatás 4 évfolyamon, 
b) gimnáziumi nevelés – oktatás 6 évfolyamon. 

 
6.2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja alapján 

az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos Helyze-
tű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti, közép-
iskolai tanulmányokra felkészítő nevelés, oktatás az előkészítő 9. évfolyamon a 
2005/2006. tanévtől kezdődően. A felvehető tanulók létszáma évente 25 fő. 

 
6.3. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 340 fő 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége : 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá. 
 

9. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely minden 
előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
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11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat 

útján - meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében 
a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Bátonyterenye város önkormányzatával kötött megállapodás az 
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti 
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 

 
14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-

testülete által 16/1994. (II. 24.) Öh. számú határozattal alapított Váci Mihály 
Gimnáziumnak. 

 
 
Salgótarján, 2007. június 28.  
 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s. k.  
Nógrád megyei főjegyző 
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6. számú melléklet 
 

Lipthay Béla Mez őgazdasági Szakképz ő Iskola és Kollégium 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 
1. Alapító szerv :  
 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei : 
 

2.1.  Az intézmény székhelye: Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
(3170 Szécsény, Haynald L. u. 11.) 

 
2.2.  Az intézmény telephelyei: 

3170 Szécsény, Kossuth L. út 4. – Iskolaépület 
3170 Szécsény, Kossuth L. út 18. – Tankonyha 
3170 Szécsény, Varsányi út – Tanműhely 
3170 Szécsény, Külterület (0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0374, 0377, 015,  
         016 hrsz-ú Tangazdaság) 
3170 Szécsény, Rákóczi út 90. – Mosoda és Tanszálló 
 

3. Az alapítás célja : 
 Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 86. 

§ (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt - a megyei önkormányzat számára kötelezően 
előírt, - közoktatási és szakképzési feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési területe : 
 Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek, vállalkozók 

megyén kívüli telephelyei.  
  

5. Az intézmény típusa:  
 Közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: összetett iskola, kollégium) 
 

6. Az intézmény alaptevékenysége:  
6.1. Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 80.22) 

6.3.1. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  
a) érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 

mezőgazdasági és agrárinformatikus irányultsággal; 
b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintű 

nyelvi érettségi vizsgára; 
c) felzárkóztató oktatás a szakképzés megkezdéséhez; 
d) pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon. 

6.3.2. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő szakképzés 
6.3.3. OKJ szerinti szakképzés informatikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, 

valamint vendéglátás-idegenforgalom (falusi vendéglátó, szakács) 
szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon 

6.3.4. Gyakorlati képzés a tanműhelyben, a tangazdaságban, a vállalkozók 
gazdaságaiban. 

6.2. Felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 80.42) 
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6.2.1. Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú 
felnőttoktatás: érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, 
a nappali és az esti oktatás munkarendje szerint. 

6.2.2. Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
a) felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon; 
b) OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési 

évfolyamon. 
6.2.3. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerőpiaci 

igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzések. 
 

6.3. Diákotthoni, kollégiumi ellátás (TEÁOR 55.23) 
6.3.1. Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi 

elhelyezése maximum100 férőhelyen. 
6.3.2. Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt. 
6.3.3. Kollégiumi felvétellel illetve externátusi ellátással megteremti a feltételeket a 

középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak: 
a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 
b) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja 

biztosítani. 
 

6.4. Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális 
tanulólétszám: 680 fő. 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá. 
 

9. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely minden 
előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat 
útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett 
a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. 

 
12. Az intézmény vagyonának és a vagyon feletti rendelkezés jogára Szécsény Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat illetően Szécsény Város Önkormányzatának, 
a többi ingatlan vagyont és az ingatlanon felüli vagyont illetően a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének a vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete az irányadók.  
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Az ingatlan vagyont a két önkormányzat között megkötött megállapodás, az ingóvagyont az 
intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 

 
14. Az intézmény általános jogutódja a Szécsény Város Önkormányzata Képviselőtestülete 

75/1997.(V. 20.) sz. határozattal alapított Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolának. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s. k.  
Nógrád megyei főjegyző 
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7. számú melléklet 

 

Rózsavölgyi Márk M űvészeti Iskola 

 

A L A P Í T Ó   O K I R A T A 
 
1. Alapító szerv : 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, szervezeti e gységei (telephelyei) : 

Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

 
2.1.  Kihelyezett osztályai: 

Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 
a) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Kiss Árpád Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.) 
 

b) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Szabó Lőrinc Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5.) 
 

c) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Dózsa György Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.) 
 

d) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Balassi Bálint Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 17.) 
 

e) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Szent-Györgyi Albert Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

f) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
4. számú óvoda (Cseperedő) (2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 1.) 
 

g) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
5. számú óvoda (Játékvár) (2660 Balassagyarmat, Ifjúság útja 2.) 
 

h) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
3. számú óvoda (Gézengúz) (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 19.) 
 

i) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Mikszáth K. Művelődési Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

j) Diósjenői kihelyezett osztálya (2643 Diósjenő, Kossuth út 21.) 
 
k) Drégelypalánki kihelyezett osztálya (2646 Drégelypalánk, Felszabadulás út 7.) 

 
l) Érsekvadkerti kihelyezett osztálya (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149.) 

 
m) Magyarnándori kihelyezett osztálya (2694 Magyarnándor, Iskola út 1.) 
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n) Nógrádi kihelyezett osztálya  (2642 Nógrád,  Sallai út 26. ) 
 

o) Pataki kihelyezett osztálya  (2648 Patak, Rákóczi út 4.) 
 

p) Rétsági kihelyezett osztálya  (2651 Rétság, Iskola tér) 
 

 
q) Romhányi kihelyezett osztálya (2654 Romhány, Köztársaság tér 1.) 
 
r) Szurdokpüspöki kihelyezett osztálya 

Szurdokpüspöki Általános Iskola (3064 Szurdokpüspöki, Árpád út 2.)  
 
s) Szügyi kihelyezett osztálya  (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.) 

 
2.2.  Tagintézményei: 

2.2.1. Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye (3170 
Szécsény, Ady Endre út 12.) 

2.2.2. Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye 
(3060 Pásztó, Fő út 54/A.) 

 
2.3.  A 2.2.1. szerinti tagintézmény kihelyezett osztálya: 

Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye kihelyezett osztálya 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3170 Szécsény, Magyar út 15.) 

 
3. Az alapítás célja : 

Az 1993. évi LXXIX. törvény 31.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 86.§ (3) bekezdés e) 
pontjában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt, - a megyei önkormányzat számára 
kötelezően előírt – alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása, a hatályos 
jogszabályok szerint. 
 

4. Az intézmény m űködési területe : 
Nógrád megye 

 
5. Az intézmény típusa : 

Alapfokú művészetoktatási intézmény 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10) 
  6.1  Alapfokú művészetoktatási tevékenységet folytat 12 évfolyamon. 

  6.2 Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel. 

  6.3 Tevékenységét az „Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” 
szerint készült pedagógiai programja alapján végzi: székhelyén, valamint a szécsényi 
tagintézményében zeneművészet, képző- és iparművészet, színművészet-
bábművészet, valamint táncművészet művészeti ágakban; pásztói tagintézményében 
zeneművészet, képző- és iparművészet, valamint táncművészet művészeti ágakban; 
Diósjenői kihelyezett osztályában zeneművészet, képző- és iparművészet, valamint 
színművészet-bábművészet művészeti ágakban; további kihelyezett osztályain 
zeneművészet művészeti ágban. 

 
6.4 Az oktatást kiegészítő tevékenységeket folytat (pedagógus továbbképzés, zenei 

táborok és zenei versenyek szervezése). 
 
6.5. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1650 fő. 
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7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége : 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá. 
 
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat 

útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg.  Az igazgató 
felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavoná-
sa, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi bün-
tetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés el-
nöke gyakorolja. 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ren-
delete, valamint Balassagyarmat, Pásztó, és Szécsény városok önkormányzataival kötött 
megállapodások az irányadóak. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és az 
egyes városi önkormányzatok közötti megállapodások, az ingó vagyont az intézmény 
mindenkori leltára tartalmazza. 

13. Az intézmény jogi személy. 

14. Az intézmény általános jogutóda  
a) az 1963-1968. között működő Salgótarjáni Állami Zeneiskola Balassagyarmati Fiók-

jának, a Balassagyarmat Város Tanácsa által 1968-ban alapított Állami Zeneiskolá-
nak, az 1973-ban alapított Rózsavölgyi Márk Állami Zeneiskolának, az 1994-ben 
Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Rózsavölgyi Márk Zeneiskolá-
nak; 

b) a Pásztói Városi Tanács által 1988-ban, illetve Pásztó Város Képviselő-testülete ál-
tal 1992-ben alapított Rajeczky Benjamin Művészeti iskolának; 

c) Szécsény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 1998-ban alapított Műve-
lődési és Művészetoktatási Központnak. 

 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s. k.  
Nógrád megyei főjegyző 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
15/2007.(VI.28.) Kgy. rendelete 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 

Kgy. rendelet módosításáról 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

Az SZMSZ 76.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) Jelen rendelet mellékletei a szabályzat tartalmának szerves és elválaszthatatlan részei, a 
függelékek tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak. E szabályzat mellékletét és függelékét 
képezik: 
 
1. számú melléklet: a közgyűlés bizottságainak és tanácsnokainak feladat- és hatáskörei; 
2. számú melléklet: a közgyűlés elnökére átruházott feladat-és hatáskörök; 
3. számú melléklet: képviselői eskü szövege; 
4. számú melléklet: a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárásokról; 
5. számú melléklet: az aláírásgyűjtő ív mintája a helyi népszavazáshoz és népi 

kezdeményezéshez; 
6. számú melléklet a közgyűlés tagjait megillető képviselői igazolvány mintája  

 
 
1. számú függelék: a területi iroda feladatai 
2. számú függelék: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjai, valamint a bizottságok 

külső tagjainak névsora és címe 
3. számú függelék: kötelezően ellátandó, valamint önként vállalt feladatok és hatáskörök jegyzéke 

(elektronikus formában)1 
4. számú függelék: a felszólalásokra rendelkezésre álló időtartamok jegyzéke 
5. számú függelék: a szavazatszámláló rendszer használata és szolgáltatásai 
6. számú függelék: a közgyűlés alelnökeinek feladatairól, munkamegosztásáról és a kiadmányozás 

rendjéről 
7. számú függelék: a közgyűlés által létrehozott bizottságok tagjainak és megválasztott 

tanácsnokainak névsora 
8. számú függelék: főjegyzői rendelkezés a közgyűlés hivatalának ügyrendjéről 
9. számú függelék: Nógrád Megye Önkormányzata által alapított intézmények 
10. számú függelék: Az alapítványok, gazdasági társaságok, egyéb szervezeti tagság jegyzéke 
11. számú függelék: a megyei közgyűlés egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeleteinek jegyzéke” 

 
 

2.§ 
 
(1) Az SZMSZ 1/c. mellékletének 8. pontja hatályát veszti. 
 
(2) Az SZMSZ 1/f. melléklete az alábbi 13. ponttal egészül ki: 
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„13. Kezdeményezi, illetve kezdeményezheti önkormányzati biztos kirendelését figyelemmel a 
közgyűlés vonatkozó rendeletére és jogszabályokban foglalt feltételek fennállására.” 

 
3.§ 

 
Az SZMSZ 2. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép. 

 
4.§ 

 
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.                    dr. Barta László s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat                                                         Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének Elnöke 
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A 15/2007.(VI.28.) Kgy. rendelet melléklete 

 

A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörök 
 

Gyermekvédelmi területen 
 
Dönt a megyén kívül élő állandó lakosok elhelyezési kérelméről. 

12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 2.§ (1) 
 

Jogosult a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat közötti megállapodások 
megkötésére. 

12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 4.§ (5) 
 

Határozattal dönt az intézményvezető – az átmeneti gondozás igénybevételével összefüggő – 
intézkedéseinek elmulasztása, vagy az intézkedéssel összefüggő kifogás esetén. 

12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 5.§ (6) 

Elbírálja a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekben működő érdekképviseleti fórumok 
döntései elleni felszólalást.  

12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 8. § (8) 

Dönt az önkéntes gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetése elleni panaszról. 
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 9. § (4) 

 
Elbírálja az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj elleni felszólalást. 

12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 11.§ (5) 
 

Engedélyezi - az intézmény vezetőjének javaslata alapján - a személyi térítési díj és a díjhátralék 
csökkentését vagy elengedését. 

12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 11.§ (6) 
 

Intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról. 
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 11.§ (8) 

 

Szociális területen 
 
Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az 
intézmény működését érintő, lényeges döntés meghozatala előtt. 

27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 3.§ (2) 
 

Előzetes hozzájárulását adhatja Nógrád megyén kívülről érkező elhelyezési igény kielégítéséhez. 
27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 4.§ (2) 

 
Dönt a beutalás kérdéséről, ha az igénylő vitatja az intézményvezető döntését. 

27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 5.§ (3) 
 

Dönt a gondozás megszüntetéséről. 
27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 7.§ (2)-(3) 
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Dönt az előterjesztett intézményi panaszokról. 
27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 8.§ (5) 

 
Határozattal megállapítja a személyi térítési díjat, ha az ellátásban részesülő az intézményi térítési díjat 
nem tudja megfizetni. 

27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 10.§ (6) 
 

Elbírálja a személyi térítési díj elleni felszólalást. 
27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 10.§ (7) 

 
Engedélyezheti a személyi térítési díj csökkentését. 

27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 10.§ (8) 
 

Intézkedik a térítési díjhátralékok behajtásáról, a behajthatatlan térítési díj törléséről. 
27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 10.§ (9) 

 
Határozott időre, de maximum egy évre az intézményvezető véleményének kikérését követően a 
személyi térítési díjat indokolt esetben csökkentheti, vagy elengedheti. 

27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet 10.§ (10) 
 

Gazdálkodás területén 
 
Dönt az önkormányzat tulajdonát képező 5.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyon-
tárgy használatának ingyenesen, vagy visszterhesen történő átadásáról, tulajdonjogának visszterhesen 
történő átruházásáról. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (1) 
 
Dönt az önkormányzati tulajdonú 1.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy tu-
lajdonjogának vagy használatának közérdekből történő átadásáról a közhasznú szervezetekről szóló, 
mindenkor hatályos törvényben felsorolt szervezetek, a Magyar Állam és szervei, egyház és más ön-
kormányzat részére. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (2) 
 

Dönt az önkormányzat tulajdonát képező üzletrész elidegenítéséről, az üzletrészekkel kapcsolatos 
tulajdonosi jognyilatkozatok megadásáról, pénzbeli betét, apport növeléséről, értékpapírral, részvény-
nyel, váltóval kapcsolatos ügylet lebonyolításáról, amennyiben annak értéke az 1.000.000 Ft-ot nem 
haladja meg, és az ügylet során az önkormányzat vagyona nem csökken. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (3) 
 
Jogosult lemondani a behajthatatlannak minősített pénzügyi követelésről, vagy a követelést leértékelni 
300.000 Ft értékhatárig. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (4) 
 

Kiadja az önkormányzat vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatokat, a vagyonnal kapcsolatos hatósá-
gi, közigazgatási és bírósági eljárásban biztosítja a képviselet. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (5) 
 

Kijelöli a közgyűlés rendelkezése alá tartozó lakások bérlőjét, a hatáskörrel és feladattal megbízott 
bizottság javaslatára. 

5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 2.§ (3) 
 

Indokolt esetben ideiglenes bérlőkijelölésről rendelkezhet. 
5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 2.§ (3) 
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Gyakorolja a bérlőkijelölés jogát, amennyiben az intézmény rendelkezése alá tartozó lakást az 
intézmény vezetője szándékozik bérbe venni. 

5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 2.§ (6) 
 

Gyakorolja a megyei közgyűlés választott tisztségviselői esetében a bérlőkijelölési jogot. 
5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 2.§ (7) 

 
Előzetesen engedélyezi a bérlő és a bérbeadó megállapodását a bérlő által elvégzendő, a lakás kom-
fortfokozatát, az önkormányzat vagyonát növelő műszaki munkák elvégzésére. 

5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 4.§ (10) 
 

Fiatal képzett munkaerő támogatására, hiányzó szakember pótlásának elősegítésére maximum 3 éves 
időtartamra a bérleti díjat elengedheti, vagy kedvezményes bérleti díjat határozhat meg a közgyűlés 
rendelkezése alá tartozó lakások vonatkozásában. 

5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 5.§ (7) 
 

Előterjeszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó javaslatot, a hatás-
körrel rendelkező bizottság előzetes hozzájárulásával. 

5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 12.§ 
 

Kezdeményezheti, illetve kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését. Szerződést köt az önkor-
mányzati biztossal. 

9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet 3.§ (4); 4.§ 
 
Köteles vizsgálatot kezdeményezni a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági társaság vezetője 
személyi felelősségének megállapítására. 

9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet 5.§ (6) 
 

Dönt a lakáscélú munkáltatói kölcsön odaítéléséről, a bizottság javaslata alapján. 
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (1) 

 
Dönt a kölcsön összegéről, valamint a kölcsön visszafizetésének határidejéről. 

15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (2) 
 

Megköti a megállapodást a dolgozóval és a dolgozó munkáltatójával. 
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 13.§ (1) 

 
A dolgozó részletfizetési kötelezettségét szüneteltetheti, vagy a megállapított havi törlesztés összegét 
és határidejét módosíthatja. 

15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 21.§ 
 

Szükség esetén intézkedik munkabérhitel, illetve folyószámlahitel felvételére. 
mindenkori költségvetési rendelet, 

 
Kiegészítő állami támogatást igényelhet a működési hiány enyhítésére az adott évi költségvetési tör-
vényben biztosított lehetőségekre. 

mindenkori költségvetési rendelet, 
 

Intézkedhet felhalmozási célú hitel felvételére a bevételek realizálásától függően, figyelembe véve a 
hitelkorlát felső határát. 

mindenkori költségvetési rendelet, 
 

Jogosult a szabad pénzeszközök három hónapnál rövidebb idejű lekötésére. 
mindenkori költségvetési rendelet 
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Kötelezettséget vállalhat és teljesíthet a költségvetési rendeletben elkülönített Elnöki keret terhére, az 
előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására. 

mindenkori költségvetési rendelet, 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásokba polgári jogi szer-
ződés alapján bevonandó személy vagy szervezet megbízására vonatkozó, valamint az egyszerű köz-
beszerzési és tervpályázati eljárásaiban, az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló eljárás kivéte-
lével – a Közbeszerzési Szabályzat szerint – eljár és gyakorolja az ajánlatkérő (kiíró) jogait és kötele-
zettségeit. 
 
 

Díjak, elismerések területén 
 

Javaslatot tesz Nógrád Megye 
Díszpolgára Kitüntető Cím 
Szontágh Pál Díja 
Madách Imre Díja 
Bérczy Károly Díja 
Szondi György Díja 
Gazdaságáért Díj 
Sajtó Díja odaítélésére. 

14/1991. (XI.14.) Kgy. rendelet 2.;3.;5.;7.;8.;10., 11.§ 
 

Dönt a „Nógrád Megye Polgárainak Szolgálatáért” kitüntetés és „Nógrád Megye Önzetlenség Díja” 
adományozásáról. 

14/1991. (IX.14.) Kgy. rendelet 11/A.§ (5); 11/B.§ (4) 
 
 

Egyéb területen 
 

Sürgős esetben elbírálhatja a megyei önkormányzat jelképei felhasználása iránti kérelmet. 
9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet 8.§ (2) 

 
Dönt a képviselői távolmaradás igazolatlanságáról, egyidejűleg rendelkezik a tiszteletdíj-levonásról, 
illetve annak mértékéről. 

14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet 4.§ (7) 
 

Elbírálja a bizottság elnökének – a távolmaradás igazolatlanságára vonatkozó - döntése ellen benyúj-
tott kifogást. 

14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet 5.§ 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
16/2007.(VI.28.) Kgy. rendelete 

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 
tartozásállományának szabályozásáról szóló 
9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye 
Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V.31.) Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A Rendelet 3.§-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
„(1) A tartozásállomány megszüntetése érdekében a közgyűlés önkormányzati biztos kirendeléséről 

dönthet, amennyiben 

a) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy 
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az eredeti kiadási 
előirányzatának 5 %-át, vagy a 70 millió forintot,  

b) az OEP által finanszírozott intézmény esetében az átütemezett tartozásállomány meghaladja 
a 300 millió forintot.” 

 
2.§ 

 
A Rendelet 3.§ (4) bekezdésének a) pontja a következőképp módosul: 
 
(4) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1)-(2) bekezdésekben foglalt feltételek teljesítése esetén 

kezdeményezheti, illetve kezdeményezi 
„ a) a pénzügyi ellenőrző bizottság,” 

 
3.§ 

 
A Rendelet 3.§-a (6) és (7) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(6) A közgyűlés az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló eljárással összefüggésben – a 
költségvetési szerv megnevezésével – dönt: 

a) az eljárási rend meghatározásáról, 
b) a megbízatás időtartamáról; 
c) a megbízatás legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatásáról (becsült értékéről); 
d) az önkormányzati biztos feladatairól, jogköréről; 
e) a beszámolás rendjéről.  
 

(7)  Az önkormányzati biztos személyének kiválasztásakor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény és Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata rendelkezései 
szerint kell eljárni.” 

 
4.§ 

 
A Rendelet 4.§-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„(1) Az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló eljárásban az eljárást lezáró döntést a közgyűlés 
hozza meg. Az önkormányzati biztossal a közgyűlés elnöke szerződést köt és megbízólevéllel 
látja el. Ennek tényét az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni. 
A megbízólevél formáját a 2. számú melléklet tartalmazza.” 
 

5.§ 
 
A Rendelet 4.§-ának (4) bekezdésében a bevezető szövegrész az alábbiak szerint kerül pontosításra: 
 
„(4) Önkormányzati biztosként nem járhat el:” 
 

6.§ 
 
A Rendelet 7.§-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, mellyel egyidejűleg a 
Rendelet 7.§ (4) bekezdése hatályát veszti: 
 
„(3) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási, illetve vállalkozói díj összege – mely 

tartalmazza az összes járulékos költséget is – nem lehet kevesebb, mint annak a költségvetési 
szerv vezetőjének a havi járandósága, ahová a biztost kijelölték.” 

 
7.§ 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat       Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének Elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

17/2007. (VI.28.) Kgy. rendelete 
egyes intézmények alapító okiratainak módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes 
intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 
 
A Közgyűlés – a 11/2007. (V.31.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
27/1992.(VI.11.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

2. § 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon (Diósjenő) 

 
A Közgyűlés – a 11/2007. (V.31.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
28/1992. (VI.11.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

3. § 
Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján) 

 
A Közgyűlés – a 2/2007. (II.19.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
23/1997. (IX. 25.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 3.. számú melléklete lép. 
 

4. § 
Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) 

 
A Közgyűlés – a 11/2007. (V.31.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
25/1992. (VI. 11.) Kgy. számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú mellékle-
te lép. 
 

5. § 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezet (Salgótarján) 

 
A Közgyűlés – a 22/2005. (X.7.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
7/1996. (II.22.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 
 

6.§ 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. július 1. napján lép hatályba. A 

hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2007.(V.31.) Kgy. rendelet 1.§-3.§-a, a 
2/2007.(II.19.) Kgy. rendelet 2.§-a. 

(2) E rendelet 5.§-a 2007. szeptember 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a 22/2005. (X.7.) Kgy. rendelet 1.§-a. 

 
Salgótarján, 2007. június 28.  
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének Elnöke 

dr. Barta László s. k.  
                    Nógrád megyei főjegyző 
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        1. sz. melléklet 
 
 

IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
1. Alapító szerv:  

Nógrád Megye Közgyűlése 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthonai : 
 

2.1. Székhelye: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
    3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73. 
 
2.2. Lakóotthonai: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 158. 
    3188 Ludányhalászi, Kossuth út 15/17. 

 
3. Az intézmény alapításának célja:  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) 
bek., 71. §, 73. § (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított 
ellátások biztosítása.  

 
4. Az intézmény m űködési területe:  

Nógrád megye 
 

5. Az intézmény alaptevékenysége, (feladatai):  
Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31) 

 
5. 1. Ápoló, gondozó otthoni ellátás az intézmény székhelyén 372 férőhelyen 

5.1.1. 18 éven felüli, számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő, nem 
veszélyeztető állapotú, önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti gondoskodást 
igénylő pszichiátriai betegek (186 férőhelyen) részére, ezen felül ellátja a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek határozott időre szóló ellátását is, 
5.1.2. Szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem 
igénylő, önálló életvitelre időlegesen nem képes, kötelező intézeti 
gyógykezelésre nem szoruló szenvedélybetegek (50 férőhelyen) számára, 
5.1.3. Súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek 
számára (136 férőhelyen), akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, 
valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, ápoló 
gondozó otthoni ellátást nyújt. 

 
5.2. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása az intézmény 

lakóotthoniban 10, 10 és 8, összesen 28 férőhelyen 
Azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy 
akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód. 

 
5.3. Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 

elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 
 

5.4. Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi 
elhelyezésükről, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat. 

 
5.5. Segíti közösségi kapcsolataik kialakítását. Elősegíti a lakók önálló életvezetési 

képességének helyreállítását. 
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5. 6. Biztosítja az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartását és fejlesztésük 

érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. Külső foglalkoztató által 
működtetett fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosít az intézet területén. 

 
5.7. Előkészíti a lakók családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését. 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény felügyeleti szerve:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociális és egészségügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Saját pénzügyi-
gazdasági feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének módja 
tekintetében részben önállóan gazdálkodó 

a) Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2643 
Diósjenő, Kastély) 

b) Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel, Petőfi 
Sándor út 2.),  

c) Reménysugár Otthon (Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.) 
pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a 
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a 

megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete az irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja a Szécsényi Járási Tanács által 1950-ben alapított 

Ludányhalászi Szociális Otthonnak. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 

Becsó Zsolt s. k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s. k.  
Nógrád megyei főjegyző 
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2. számú melléklet 

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
2643 Diósjenő, Kastély 

 
3. Az intézmény alapításának célja:  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) bek., 
74. § (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátások 
biztosítása. 

 
4. Az intézmény m űködési területe:  
Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a siket értelmi fogyatékosok vonatkozásá-
ban valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki. 
 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
    Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31) 

5.1. Tanköteles koron túli, középsúlyos értelmi fogyatékosok (135 férőhelyen) és értelmi 
fogyatékos hallássérültek számára (32 férőhelyen) ápoló gondozó otthoni ellátást 
nyújt, akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi 
keretek között van lehetőség.  

5. 2. Tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok (5 férőhelyen) 
és értelmi fogyatékos hallássérültek számára (10 férőhelyen) rehabilitációs intézeti 
ellátást biztosít, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása 
csak intézményi keretek között valósítható meg. 

5.3. Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 

5. 4. Megszervezi a lakók intézeti életrendjét. 

5.5. Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de 
legalább szinten tartását, rendszeres munkavégzésüket, rehabilitációs célú 
foglalkoztatásukat, valamint szabadidejük célszerű felhasználását. 

5.6. Gondoskodik az orvosi, szakorvosi, kórházi gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukról és ápolásukról. 

5.7. Előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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7. Az intézmény felügyeleti szerve:   

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
 

8. Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan 

gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézet (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat 

útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott  időtartamra bíz meg.  Az igazgató 
felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

13.Az intézmény jogi személy. 
 
14.Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 

1981-ben alapított diósjenői szociális foglalkoztató intézetnek. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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3.sz. melléklet 

Megyei Gyermekvédelmi Központ 
  

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
  

 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:   
     Megyei Gyermekvédelmi Központ 

 
2.1. Székhelye:  3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

 
2.2. Intézményegységei, telephelyei:   
2.2.1. Otthont nyújtó ellátás (Összesen 128 férőhelyen) 

a. „Margaréta” Gyermekotthon 2611 Felsőpetény, Petőfi út 37. (36 férőhely)  
b. „Jövőért” Lakásotthon 3100 Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2. (12 férőhely)  
c.  „Ábel” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai út 7. (12 férőhely) 
d. „Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Határ út 7. (12 férőhely) 
e. „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 2660 Balassagyarmat, Munkás út 2. (12 

férőhely) 
f. „Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi György út 140. (12 férőhely) 
g. Nevelőszülői Hálózat (aktuális lakcímet és férőhelyszámot a működési 

engedély tartalmazza) 
h.  „Fészek” Gyermekotthon 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 férőhely) 
i. „Biztos Pont” Gyermekotthon 3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. (8 férőhely) 
j. „Kiút” Utógondozó Otthon 3142 Mátraszele, Gáborvölgy út 31. (12 férőhely) 
k. Külső férőhelyek (aktuális címet és férőhelyszámot működési engedélyük 

tartalmazza) 
 

2.2.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) és 
annak Területi Irodája (2660 Balassagyarmat, Munkás út 2.). 

 
3. Az intézmény alapításának célja : 

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 70. § (1) bekezdés b) pontjában, 
valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
(Gyvt.) 95. §-ában előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési területe:   

Nógrád megye 
 
5. Az intézmény alaptevékenységei:  

 
5.1. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31) 

Otthont nyújtó ellátás 
 

5.1.1.  Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózat 
és a külső férőhelyek igénybevételével -  biztosítja az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű 
ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket és a 
gyermek helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges 
intézkedéseket. A gyámhivatal által elrendelt szükséglethez igazodó 
utógondozói ellátásról gondoskodik a fiatal felnőttek számára. Önálló életük 
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megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való 
beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást - utógondozást – biztosít. 

 
5.1.2.  Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok 

ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást. 
 
5.1.3. A  

-  „Margaréta” Gyermekotthon 
-  „Jövőért” Lakásotthon 
-  „Ábel” Lakásotthon 
-  „Szivárvány” Lakásotthon  
-  „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 
-  „Vadvirág” Lakásotthon 
-  Nevelőszülői Hálózat  
intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják az átmeneti és tartós nevelésbe vett 
gyermekek teljes körű ellátását, a különleges szükségletűnek minősített ellátottak 
számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, egészségi 
állapotnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást. A szakmai 
egységek utógondozást biztosítanak a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 
gyermekeknek, továbbá utógondozói ellátást biztosítanak az utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőttek, szükség esetén átmeneti ellátást a fiatal 
felnőtt gyermekei számára. 
 

5.1.4.  A „Biztos Pont” Gyermekotthon biztosítja az átmeneti, vagy tartós nevelésbe 
vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve 
pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. 
életévét - betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást, és a nevelési 
felügyeletet.  
 

5.1.5.  A „Fészek” Gyermekotthon  
a) befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket, 
b) átmeneti gondozás keretében - ideiglenes jelleggel - állapotának megfelelő 

gondozást biztosít azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen 
távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak. 

 
5.1.6. A Kiút” Utógondozó Otthon és a külső férőhelyek a gyámhivatal által elrendelt 

szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodnak a fiatal felnőttek 
számára. A „Kiút” Utógondozó Otthon az önálló élet megkezdéséhez szükséges 
személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése 
érdekében segítségnyújtást - utógondozást is biztosít. Szükség esetén átmeneti 
ellátást nyújt a fiatal felnőttek gyermekei számára. 

 
5.2. Szociális ellátás elhelyezés nélkül /gyermek és ifjúságvédelem (TEÁOR 85.32) 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
 
5.2.1. A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének 
meghatározása érdekében: 

a)  a gyámhivatal megkeresésére – a megyei szakértő bizottság útján – elvégzi   
 a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre vonatkozó szak-
véleményt és elhelyezési javaslatokat, 

b) a gyámhivatal megkeresésére elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési tervét. 
 

5.2.2. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat: 
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a) gyámi hálózatot működtet, hivatásos gyámot, vagyonkezelő eseti 
gondnokokat foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti gondnok 
személyére,  

b) nevelőszülői hálózatot működtet, 
c) javaslatot tesz az ideiglenes elhelyezést biztosító otthonok, nevelőszülők 

kijelölésére, 
d) gyámi tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában, 
e) család- és utógondozást biztosít. 
 

5.2.3. A nevelőszülői hálózat működtetője  
a) a nevelőszülőt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi, 
b) szakmai tanácsadást biztosít, 
c) folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelőszülőt a nevelési díj és az ellátmány 

felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában. 
 

5.2.4 Ellátja a gyermek örökbefogadásának szakmai előkészítését, közreműködik 
az örökbefogadási eljárások lebonyolításában. Ennek érdekében:   

a) tájékoztatja és felkészíti az örökbe fogadni szándékozó személyeket, 
b) elkészítteti az örökbe fogadni szándékozók egészségügyi és pszichológiai 

alkalmasságának vizsgálatát. 
 

5.2.5. Szaktanácsadás keretében  
a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló 

szakfeladatok ellátásához, szervezi a szakmai képzést, továbbképzést, 
b) javaslatokat készít a szakellátás fejlesztésére, feladata a tudományos 

kutatómunka gyakorlati alkalmazásának elősegítése. 
 

5.2.6. Nyilvántartást vezet 
a) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekről, gondozási 

napjaikról, az üres férőhelyekről, 
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről, 

gyermekotthonokról, 
c) az örökbe fogadhatónak nyilvánított, ill. örökbe fogadható gyermekekről, 

valamint az örökbe fogadásra váró szülőkről, 
d) a vagyonkezelő eseti gondnoki, az eseti gondnoki és hivatásos gyámi 

feladatokra kirendelhető személyekről. 
 

5.2.7. Ügyeleti szolgálatot működtet. 
 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége : 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény felügyeleti szerve:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociá-
lis és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 
 
8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat 

útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg.  Az igazgató 
felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
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visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a 
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács által 1969. január 1-jével 

alapított Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetnek, a Nógrád Megyei Tanács 
által 1957-ben alapított felsőpetényi Óvoda és Nevelőotthonnak, továbbá a Nógrád Me-
gyei Tanács által 1977-ben alapított Ádám Zsigmond Nevelőotthonnak, valamint a Nóg-
rád Megye Közgyűlése 43/1993.(V.27.) Kgy. számú határozatával 1993. szeptember 1-
jével megszűnt horpácsi Nevelőotthon és Általános Iskolának. 

 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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4.sz. melléklet 
 

Reménysugár Otthon 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

1. Alapító szerv:   
Nógrád Megye Közgyűlése 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthona:  

2.1. Reménysugár Otthon 
 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
2.2. Lakóotthon (ápoló-gondozó célú) 
 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 

 
3. Az intézmény m űködési területe:   

Nógrád megye 
 
4. Az intézmény alapításának célja:  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja, az 1993. évi III. törvény 88. § (1) 
bekezdés, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. § (1) bekezdés és a hatályos 
végrehajtási rendeletekben meghatározott szakosított szociális és gyermekvédelmi 
ellátások biztosítása. 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

5.1. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31) 
 
5.2. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42) 

 
5.3. Gyermekotthoni feladatok ellátása 24 férőhelyen: 

 
5.3.1.Az intézmény gyermekotthoni részlege három csoportban otthont nyújtó 

ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és 
tartós nevelésbe vett 6 éven aluli gyermekek teljes körű ellátását  
 5.3.1.1. A gyermekotthon két csoportban biztosítja a kora miatt sajátos szük-

séglettel bíró három év alatti gyermekek számára az állapotukhoz és 
korukhoz igazodó különleges ellátást. 

 5.3.1.2. A különleges ellátást nem igénylő gyermekek csoportjában legfeljebb  
4 fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermek helyezhető el. 

 
5.3.2.Biztosítja a fogyatékos és a részterületen fejlődési elmaradást mutató 

gyermekek korai fejlesztését, gondozását, a képzési kötelezett gyermekek 
gondozását, fejlesztő felkészítését. 

 
5.3.3.Előkészíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, ápolja a családi 

kapcsolatokat, segíti az örökbefogadást és az utógondozást.  
 

5.3.4.Befogadja a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylő 
első életévét be nem töltött gyermeket. 

 
5.3.5.Átmeneti gondozást biztosít szabad férőhelyei terhére azon települési 

önkormányzatok számára – 0-6 éves korosztály tekintetében -, amelyek a 
megyei önkormányzattal a feladat ellátása érdekében megállapodást kötöttek. 
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5.3.6.Átmeneti gondozásra befogadhatja a 3 éven aluli, egészségügyi okok miatt 
ellátást igénylő gyermeket – amennyiben rendelkezik az ellátásukhoz 
szükséges feltételekkel.  

5.3.7.Az intézmény befogadja a rendőrség által bekísért 6 éven aluli gyermekeket, 
éjszakai bentlakást és átmeneti gondozást biztosít azon 0-6 éves gyermekek 
számára, akik lakóhelyükről felügyelet nélkül távoztak el, illetve ellátásuk, 
felügyeletük, törvényes képviseletük átmenetileg nem biztosított. 

 
5.4.Az intézmény 10 férőhelyen befogadja gyermekével együtt az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket, valamint az utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőttet és gyermekét. A települési önkormányzatokkal 
kötött megállapodás alapján befogadja gyermekükkel az otthontalanná vált szülőket 
és a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat. 

 
5.5.Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 78, illetve 12 férőhelyen: 

  
5.5.1. Az intézmény az 1-35 év közötti súlyos értelmi fogyatékosok, illetve 

halmozottan sérültek ápolását, gondozását biztosítja, akiknek oktatására, 
képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi 
keretek között van lehetőség. 

 
5.5.2. Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő 

környezetet, elhelyezést, élelmezést, ruházatot.  
 

5.5.3. Gondoskodik a rendszeres egészségügyi ellátásról, amely magába 
foglalja az orvosi ellátást, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátást, 
továbbá a kötelező és szükséges védőoltás elvégzését. 

 
5.5.4. A fogyatékos gyermekek esetében az ápolás, gondozás mellett biztosítja 

a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést, valamint az iskolai 
tanulmányok folytatásának segítését. 

 
5.5.5. A nagykorú fogyatékosok számára biztosítja - a fogyatékosságának 

megfelelő - szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, 
továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését. 

 
5.6. Alaptevékenységét kiegészítő tevékenységként konyhát üzemeltet, melyen 

keresztül ellátja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény balassagyarmati tagintézményének (Balassagyarmati Óvoda és 
Általános Iskola), valamint intézményegységének (Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet) étkeztetését (TEÁOR 
55.51., 55.52.). 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei:  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény felügyeleti szerve:   
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociá-
lis és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan 

gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézet (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73). 
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9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat 

útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg.  Az igazgató 
felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács V.B. által 1974-ben alapított 

Nógrád Megyei Tanács Csecsemőotthonának. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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5. sz. melléklet 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
(A 22/2005. (X. 7.) Kgy. rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege.) 
 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyűlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 

 
3. Az intézmény m űködési területe : 

Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési 
helye.   

 
4. Az intézmény alapításának célja:  

A közgyűlés, annak szervei gazdasági, műszaki és szolgáltatási szükségleteinek 
kielégítése, a használatában lévő önkormányzati vagyon üzemeltetése. 
A közgyűlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti hasznosítása. 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
 

Közigazgatást kiegészít ő szolgáltatás  (TEÁOR 75.14) 
- Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatok működésével 
összefüggő pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek 
ellátása. 
- A megyeháza és egyéb - a közgyűlés által átadott - ingatlanok üzemeltetése, 
működtetése, fenntartása, felújítása. Az ingóságok beszerzése, javítása, 
karbantartása, pótlása. 
- Az alaptevékenység kisegítő, kiegészítő tevékenységei  

• konyha üzemeltetése (TEÁOR 55.51, 55.52), 
• takarítási tevékenység (TEÁOR 74.70) 
• nyomdai tevékenység (TEÁOR 22.25), 
• stúdió tevékenység ( TEÁOR 74.81) 
• irodák bérbeadása (TEÁOR 70.20), 
• szállásférőhelyek működtetése  

kemping (TEÁOR 55.21) 
Turista szálló (TEÁOR 55.22) 
Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő] (TEÁOR 55.23) 

- Konyháján keresztül ellátja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium Lorántffy Zsuzsanna tagintézménye étkeztetését is (TEÁOR 55.51, 
55.52). 

6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége : 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
Az 5. pontban felsorolt kisegítő, kiegészítő tevékenységek kapacitásának fokozott 
kihasználása érdekében szolgáltatási, kereskedelmi tevékenységet végezhet nem 
nyereségszerzés céljából. 
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7. Az intézmény felügyeleti szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés költségvetési, gazdasági, 
területfejlesztési és EU bizottsága hagyja jóvá. 
 

8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti. Az igazgató felett a munkáltatói 

jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Az igazgatót a közgyűlés nyilvános pályázat útján, határozatlan 
időtartamra bízza meg.  

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 

13. Az intézmény általános jogutódja az 1984. január 5-én, a 8/1984. (I. 5.) sz. határozattal, 
a Nógrád Megyei Tanács V. B. által alapított Nógrád Megyei Tanács VB. Ellátó 
Szervezetének.  

 
 
Salgótarján, 2007. június 28.  
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.   
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
18/2007. (VI.28.) Kgy. rendelete 

Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a  
„Nógrád” név felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy.  

rendelet módosításáról 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye 
Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név felvételéről és 
használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:  
 

1.§ 
 
A Rendelet 4.§ k) pontja az alábbiak szerint módosul, illetve a szakasz az alábbi l) ponttal egészül ki, 
mellyel egyidejűleg a korábbi l) pont értelemszerűen m)-re változik: 
 
4. § Az önkormányzat címere külön engedély nélkül az alábbi helyeken használható: 
„k)  a megyei önkormányzat által alapított alapítványok levelezésében, kiadványain, valamint ezen 

alapítványok által támogatott szervezetek rendezvényein, kiadványain; 
l) a területi kisebbségi önkormányzatok irodájában, levelezéseiben, és kiadványain; ” 

 
2.§ 

 
A Rendelet 8.§ (3) bekezdésének bevezető része a következők szerint változik: 
 
„(3)  A bizottsághoz a kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon (1. számú függelék) kell 

benyújtani, amely a következőket tartalmazza: ” 
 

3.§ 
 
A Rendelet 8.§ (5) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(5)  Az ügyrendi és jogi bizottság indokolt esetben engedélyezheti a jelkép ingyenes felhasználását 

vagy használatát, ebben az esetben különös gondossággal kell meggyőződni a 
körülményekről. ” 

 
4.§ 

 
A Rendelet 9.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„9.§  A jelképeket kizárólag hiteles alakban, a méretarány és a színek betartása mellett lehet 

használni. Az engedélyes a jelképeket nem használhatja valamely ábrázolás részeként.” 
 

5.§ 
 
A Rendelet 14.§-a az alábbiak szerint változik: 

 „(1)  A “Nógrád” név és ennek toldalékos vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott formái 
használatához magánszemélyeknek, bármely jogi személynek és jogi személyiség nélküli 
szervezetnek tevékenységük gyakorlásához vagy folytatásához a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének előzetes engedélyét kell kérni. A kérelemhez csatolni kell a 
bejegyzés alapjául szolgáló dokumentum  (alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály, 
stb.) másolatát, valamint a bejegyzésre történő benyújtást igazoló iratot. 
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(2)  Az (1) bekezdés szerinti nevet külön engedély nélkül használhatják: 

a) az önkormányzat (közgyűlés) szervei és intézményei; 
b) a területi kisebbségi önkormányzatok; 

 c)   a megyei önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, alapítványok. 

  (3)  A “Nógrád” név használatára vonatkozóan kérelmet kell benyújtani Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez (2.sz. függelék). A kérelmet erre a célra 
rendszeresített űrlapon kell benyújtani, amely az alábbiakat tartalmazza: 

a) a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét; 
b) tevékenységi köre rövid ismertetését; 
c) a névhasználat célját, indokát, módját, előrelátható időtartamát, esetleges alkalmi 

jellegét; 
d) a “Nógrád” név tervezett használatával kiegészített megnevezés teljes megjelenési 

formáját; 
e) amennyiben dísztárgy, embléma, kiadvány, vagy termék megjelölését szolgálja az (1) 

bekezdésben meghatározott közigazgatási egységnév, úgy annak tervét a kérelemhez 
csatolni kell.” 

 
5.§ 

 
A Rendelet 15.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 „15.§ (1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésről, az 
engedély elutasításáról, a névhasználat jogának megvonásáról átruházott hatáskörben a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága dönt.  

 
(2)  A névfelvétel, illetve a névhasználat a gazdasági tevékenységet nem főtevékenységként 

folytató személyek és szervezetek számára ingyenes, egyéb esetekben a bizottság a 
névfelvétel és/vagy használat engedélyezéséért egyszeri engedélyezési díjat állapíthat meg, 
amelynek mértéke 10.000-50.000 Ft-ig terjedhet. A bizottság által megállapított díjat a 
kérelmező az engedély megadását követően előre, még a név felvételét, illetve használatát 
megelőzően köteles megfizetni a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetési 
elszámolási számlájára. 

(3) A névfelvételre és a névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 
a) a jogosult megnevezését és székhelyét; 
b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét; 
c) az engedély felvételének és használatának célját; 
d) az engedély érvényességének időtartamát; 
e) a felvétel és a használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat; 
f) a névhasználatáért fizetendő díjat és a megfizetés módját. 

 
(4) A kiadott engedélyekről a közgyűlés hivatala nyilvántartást vezet (3. és 4. számú függelék).” 

6. § 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Salgótarján, 2007. június 28. 

 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
19/2007. (VI.28.) Kgy. rendelete 

a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 
14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelete módosításáról 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 

A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet 
12.§-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„ (1) Az 5. § és 9. §-okban foglalt díjak adományozására legkésőbb az átadást megelőzően 50 nappal, 

a 2. § - 4. §-okban, a 6. § - 8. §-okban, a 10. § - 11/A. §-okban, valamint a 11/C. §-ban foglalt 
kitüntető cím és díjak adományozására a Közgyűlés júniusi ülését legkésőbb 50 nappal megelő-
zően – az e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti adatlapok megküldésével – javaslatot kell 
kérni a megyében működő valamennyi települési önkormányzattól, a közgyűlés tagjaitól, a bi-
zottságok külső tagjaitól, a megyei főjegyzőtől, a megyei önkormányzat intézményeinek vezető-
itől, a megyében működő köztestületi kamarától, a 8.§ szerinti díj esetében a rendvédelmi szer-
vek vezetőitől, valamint a 11/C.§ szerinti díj esetében a területi kisebbségi önkormányzatoktól. 
A javaslattételre legfeljebb 30 napos határidő szabható. A kitüntető cím és a díjak odaítéléséről 
az átadást megelőző testületi, illetve bizottsági ülésen kell dönteni.” 

 
2.§ 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
20/2007. (VI.28.) Kgy. rendelete 

a közművelődési szakmai tanácsadói-szolgáltatói tevékenységek ellátásának rendjéről, 
valamint a térítésmentesen, illetve részben vagy egészében térítéskötelesen igénybe  
vehető szolgáltatások köréről szóló 37/1999. (V. 31.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 86. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
a közművelődési szakmai tanácsadói-szolgáltatói tevékenységek ellátásának rendjéről, valamint a 
térítésmentesen, illetve részben vagy egészében térítéskötelesen igénybe vehető szolgáltatások köréről 
szóló 37/1999. (V. 31.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
A Rendelet 2.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„2.§ 

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása, módja 
 

Nógrád Megye Önkormányzata a számára kötelezően előírt közművelődési szakmai-szolgáltatói tevé-
kenységét – az intézmény alapító okiratában meghatározott módon – a Balassi Bálint Megyei Könyv-
tár és Közművelődési Intézet keretei között látja el.” 
 

2.§ 
A Rendelet 3.§-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3. § 

 
A közgyűlés – évenként, a költségvetéséről szóló rendeletében meghatározottak szerint és mértékben – 
a számára jogszabályokban kötelezően előírt, valamint önként vállalt közművelődési feladatainak 
ellátásához  

1. közművelődési célú alapítványt működtet egyes közművelődési tevékenységek eseti 
támogatására, 

2. együttműködik művelődési célú (alaptevékenységű) civil szervezetekkel; 
3. intézményei és a megyében működő szervezetek számára céltámogatást biztosít konkrét 

közművelődési programok, rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához.” 
 

3.§ 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
21/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelete 

a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális 
ellátásokról szóló rendelet módosításáról  

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1)  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális ellátásokról szóló 27/2000. (XII. 29.) Kgy. 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A megyei szakosított intézményekben az ellátottak egészségének védelme érdekében 
felvételre – soron kívüli sürgős esetekben is – csak a háziorvosnak a fertőző betegségekre 
vonatkozó negatív igazolása és egy évnél nem régebbi tüdőszűrő lelet alapján kerülhet sor.”   

 
(2)  A Rendelet 10. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési 
díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, amelyet a fenntartó 
határoz meg. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy 
szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai 
alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha 
azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. ” 

 
(3)  A Rendelet 10. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(5) Az ellátást igénybe vevő jogosult, a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
valamint a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy az ellátásért – annak 
kezdetétől – személyi térítési díjat fizet, amelyet a kötelezett vagyoni és jövedelmi viszonyai, 
valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.” 

 
(4)  A Rendelet 12. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
      „(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
            - az ágazatilag illetékes bizottság elnöke 
            - az Ezüstfenyő Idősek Otthona vezetője (módszertani ellátás) 
            - az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet igazgatója 
            - Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója 
            - az ellátottak megyei érdekvédelmi szervezeteinek képviselői 
            - azon civil és egyházi szervezetek képviselői, akik legalább 50 férőhellyel bentlakásos 

szociális intézményt működtetnek 
 - a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének megyei vezetője 
 - a Megyei Vöröskereszt képviselője 
 - a városok polgármesterei, vagy az általuk megbízott személy 
 - a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda képviselője.” 
 
(5)  A Rendelet 13. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézményvezetők kötelesek a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalát 
minden hó 10. napjáig tájékoztatni a férőhely kihasználtságról, a várakozók számáról. Az 
intézményben történt – a hatóság közreműködését igénylő – rendkívüli eseményről pedig az esetet 
követő 48 órán belül kötelesek jelentést adni.” 
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2. § 

 
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 

3. § 
 
(1) A Rendelet 2. sz. mellékletének 8.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„8.4. A két hónapot meghaladó távollét esetén, ha az ellátást igénybevevő egészségügyi  
intézményben tartózkodik, a személyi térítési díj 40 %-át, egyéb esetben a személyi térítési díj 
60%-át fizeti.” 

 
(2) A Rendelet 2. sz. mellékletének 8.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„8.6. A fenntartó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi XCL. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezései alapján 
intézkedik.”  

  
4. § 

 
E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet a 21/2007.(VI.28.) Kgy. rendelethez 

 

Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézményei 
 
Intézmény megnevezése Címe Szakosított ellátási forma Férőhelyszám 
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 
 
Telephelyei: 
- Mizserfa 
- Salgótarján 

3078 Bátonyterenye, Makarenkó 
út 24. 
 
3147 Mizserfa, Május 1. út 82. 
3100 Salgótarján, Füleki út 52. 

időskorúak ápolása, gondozása 
 
 
időskorúak ápolása, gondozása 
időskorúak ápolása, gondozása 

210 
 
 

156 
74 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézet, Ludányhalászi 
 
 
- Lakóotthonai 

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 
71/73. 
 
 
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 
158. 
3188 Ludányhalászi, Kossuth út 
15/17. 

- középsúlyos és súlyos fogyatékosok, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek ápolása, 
gondozása 

 
- pszichiátriai betegek rehabilitációja 

 
 

372 
 

28 

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthon, Bercel 
Telephelyei: 
- Kenderváros úti telephely 
- Lakóotthona: Csillagfény Lakóotthon 

2687 Bercel, Petőfi út 2. 
 
 
2687 Bercel, Kenderváros út 23. 

- középsúlyos értelmi fogyatékosok és vak 
értelmi fogyatékosok ápolása, gondozása 

- enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok, 
látássérült értelmi fogyatékosok ápolása, 
gondozása és rehabilitációja 

 
96 
 
 

14 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon, Diósjenő 

2653 Diósjenő, Kastély - középsúlyos értelmi és siket értelmi 
fogyatékosok ápolása, gondozása 

- enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok és 
siket értelmi fogyatékosok rehabilitációja 

 
167 

 
15 

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat 
 
- Lakóotthona 

2660 Balassagyarmat, Szontágh 
P. út 44. 

1-35 éves korú fogyatékosok ápolása, gondozása  
78 
12 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
22/2007. (VI.28.) Kgy. rendelete  

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és  
zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról,  

a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV.29.) Kgy rendelet  
módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a figyelembe vételével Nógrád Megye Ön-
kormányzata (továbbiakban: önkormányzat) költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meg-
határozásáról, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV.29.) Kgy. rendeletet 
(továbbiakban: Kvzr.) a következők szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A Kvzr. 3. §  (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ (2) Az önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkot a közgyűlés, a közgyűlés hivatala, a 
védelmi iroda, a területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladata.” 
 

2. § 
 
A Kvzr. 3. §  (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(6) A jogszabályi változásoktól, az előterjesztés jellegétől, a testület döntésétől függően a rendelet 
függelékét képező mellékletek, táblák száma, azon belül az évek, az oszlopok és sorok megnevezése, 
az intézmények köre, illetve a 4. számú mellékletben nevesített feladatok értelemszerűen 
módosulnak.” 

 
3. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a Kvzr. 9.§ (3) bekezdése hatályát 
veszti. 

   

 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
23/2007.(VI.28.) Kgy. rendelete 

Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi 
térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján és a megyei önkormányzat által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó, szakosított ellátásokról szóló 27/2000.(XII. 29.) Kgy. 
rendelet 10. § (2) bekezdésére figyelemmel a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési 
díjak megállapításáról szóló 33/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet melléklete helyébe jelen rendelet 
melléklete lép. 

 
 

2. § 
 

E rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.  dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Melléklet a  23/2007.(VI.28.) Kgy. rendelethez 
 

 
 

Nógrád Megye Önkormányzata szociális intézményeiben 
 fizetendő intézményi  térítési díjak 

 
 
       napi (Ft)  havi (Ft) 

1. Reménysugár Otthon     
Balassagyarmat     4 801.-    144 043.- 

 
2. Harmónia Rehabilitációs Intézet és 

Ápoló Gondozó Otthon, Bercel   2 944,-     88 333,- 
 

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és   
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi  1 746,-     52 395,- 

 
4. Ezüstfenyő Idősek Otthona 

Bátonyterenye 
- Bátonyterenye     2 215.-    66 453.- 
- Mizserfa     1 597.-    47 945.- 
- Salgótarján     1 901.-    57 052.- 

 
5. Dr. Göllesz Viktor 

Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő  2 316,-    69 491,- 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
24/2007. (VI.28.) Kgy. 

r e n d e l e t e  
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2007. évi költségvetésének módosításáról 

(II. számú módosítás) 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. 
évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapján Nógrád 
Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. 
(II.19.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

(1) A Kvr. 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
 

kiadási főösszegét 12.115.279 E Ft-ban 
bevételi főösszegét  11.142.313 E Ft-ban 
hiányának összegét 972.966 E Ft-ban 

  
állapítja meg.” 
 

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e 
rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő 
e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e 
rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 

 
2. § 

 
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt 

előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e 
rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. 

 
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok 

szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 
1/2.,  3/b., 3/d.,  4. sz. mellékletei tartalmazzák.  

 
(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2007. évi alkalmazotti létszámke-

ret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmaz-
za. 

 
3.§ 

 
(1) A Kvr. 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(1) a működési hiánynál:  

 
Az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, illetve 
800.000 E Ft erejéig folyószámla-hitelkeret biztosítására intézkedjen. 
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 A működési hiány nagyságára tekintettel az  évközben jelentkező esetleges működési zava-

rok esetén az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi ön-
kormányzatok egyéb támogatási keretére” pályázatot nyújtson be, valamint a létszámcsök-
kentéssel kapcsolatos kiadásokra elkülönített központosított előirányzatból lehetőség szerint 
kiegészítő állami támogatást igényeljen.” 

 
(2) A Kvr. 3.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(4) A közbeszerzési törvény alapján igénybeveendő 149,8 millió forint fejlesztési hitel el-
sődlegesen a salgótarjáni 150 férőhelyes idősek otthona megvalósítását szolgálja.„ 

 
4. § 

 
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Az 1. §, valamint a 2. § (1) és (2) bekezdései 2007. június 30. napjával, 2. § (3) bekezdés 

2007. július 1. napjával lép hatályba.   
 
 
 
Salgótarján, 2007. június 28. 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt s. k.      Dr. Barta László s. k.  
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


