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I. 

A KÖZGY ŐLÉS RENDELETEI 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
17/2009. (VI. 5. ) Kgy. 

       r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények alapító okiratának 
módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı 
intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon  
A Közgyőlés – a 10/2009. (III. 30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének 6.7. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
„6.7. Szakfeladatok meghatározása 

6.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban részt vevık részére 
b) 562912 – Óvodai intézményi étkeztetés 
c) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
d) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
e) 851012 – Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, oktatása 
f) 852012 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
g) 852022 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
h) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása 

(9-10. évfolyam) 
i) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

j) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

k) 855912 – Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
l) 855922 – Nappali rendszerő oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
m) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
n) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
o) 856012 – Korai fejlesztés, gondozás 
p) 856013 – Fejlesztı felkészítés 
q) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
r) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

6.7.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
b) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
c) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
d) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység” 
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2. § 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  

(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
– 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) A 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 6.5. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„6.5. Szakfeladatok meghatározása 

6.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
b) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
c) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
d) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
e) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
f) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
g) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
h) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
i) 853131 – Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
j) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása 

(9–10. évfolyam) 
k) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
l) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 

nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
m) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
n) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 

nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
o) 869042 – Ifjúság-egészségügyi gondozás 
p) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

6.5.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
c) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás 
d) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati 

felnıttoktatás 
e) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
f) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
g) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység” 

 

3. § 
Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 

(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
– 14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

(2) A 14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 6.3. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„6.3. Szakfeladatok meghatározása 

6.3.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
b) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
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c) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
6.3.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 855935 – Szakmai továbbképzések 
b) 581400 – Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása” 
 

4. § 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet 

(1) A Közgyőlés – a 43/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt – 16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 3. számú 
melléklete lép. 

(2) A 16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 5.3. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„5.3. Szakfeladatok meghatározása 

5.3.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
b) 910122 – Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
c) 910123 – Könyvtári szolgáltatások 
d) 581400 – Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
e) 581100 – Könyvkiadás 
f) 910501 – Közmővelıdési tevékenység és támogatásuk 
g) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

5.3.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 855200 – Kulturális képzés 
b) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése” 

 

5. § 
Nógrád Megyei Levéltár 

(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
– 17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 

(2) A 17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 5.6. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„5.6. Szakfeladatok meghatározása 

5.6.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 910131 – Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
b) 910132 – Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítı 

tevékenység 
c) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

5.6.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
b) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése” 

 
6. § 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

– 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 
(2) A 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 5.b) pontjának helyébe a 

következı rendelkezés lép: 
„5.b) Szakfeladatok meghatározása 

ba) Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
baa) 910201 – Múzeumi győjteményi tevékenység 
bab) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bac) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
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bad) 910204 – Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
bae) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

bb) Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
bba) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
bbb) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése” 
 

7. § 
Szent Lázár Megyei Kórház 

(1) A Közgyőlés – az 1/2009. (II. 20.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
– 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. 

(2) A 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 5.5. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„5.5. Szakfeladatok meghatározása 

5.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
b) 861001 – Fekvıbeteg aktív ellátás 
c) 861002 – Fekvıbeteg krónikus ellátása 
d) 862211 – Járóbetegek gyógyító szakellátása 
e) 862212 – Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
f) 862213 – Járóbetegek gyógyító gondozása 
g) 862231 – Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
h) 862232 – Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
i) 862240 – Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
j) 862303 – Fogorvosi szakellátás 
k) 869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
l) 869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
m) 869035 – Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı halottszállítás 
n) 869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás 
o) 869039 – Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi szolgáltatás 
p) 869041 – Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 

5.5.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
c) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés 
d) 889943 – Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
e) 813000 – Zöldterület-kezelés 
f) 910123 – Könyvtári szolgáltatások” 

 
8. § 

Reménysugár Otthon 
(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

– 25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 
(2) A 25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 5.7. pontjának helyébe a 

következı rendelkezés lép: 
„5.7. Szakfeladatok meghatározása 

5.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 841901 - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
b) 873021 – Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
c) 873022 – Fogyatékossággal élık ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
d) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
e) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 



 6 

f) 879019 – Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
g) 856012 – Korai fejlesztés, gondozás 
h) 856013 – Fejlesztı felkészítés  

5.7.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés” 

 
9. § 

Ezüstfenyı Idısek Otthona 
(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

– 26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
  

(2) A 26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 6.3. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„6.3. Szakfeladatok meghatározása 

6.3.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 873011 – Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
b) 873013 – Demens betegek bentlakásos ellátása 
c) 881011 – Idısek nappali ellátása 
d) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

6.3.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
562917 - Munkahelyi étkeztetés” 

 
10. § 

IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
A Közgyőlés – a 14/2009. (V. 5.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének 5.9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5.9. Szakfeladatok meghatározása 

5.9.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
b) 872001 – Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
c) 872002 – Szenvedélybetegek tartós ellátása 
d) 872003 – Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 
e) 873021 – Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 

5.9.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 890431 – Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
b) 890432 – Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében 
c) 562917 – Munkahelyi étkeztetés” 

 
11. § 

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
A Közgyőlés – a 14/2009. (V. 5.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
28/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének 5.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5.8. Szakfeladatok meghatározása 

5.8.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 841901 - Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
b) 873021 - Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
c) 873024 - Fogyatékossággal élık rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 873029 - Bentlakásos ellátáshoz kötıdı utógondozás 

5.8.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 562917 - Munkahelyi étkeztetés 
b) 559099 - Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
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c) 890431 - Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
d) 890432 - Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás keretében” 

 

12. § 
HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
– 29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
  

(2) A 29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 5.7. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„5.7. Szakfeladatok meghatározása 

5.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 873021 – Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
b) 873022 – Fogyatékossággal élık ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
c) 873024 – Fogyatékossággal élık rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

5.7.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 562917 – Munkahelyi étkeztetés  
b) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás” 

 

13. § 
Váci Mihály Gimnázium 

(1) A Közgyőlés – a 11/2009. (III. 30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt – 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelete mellékletének 6.4. pontja a 
következık szerint módosul: 
„6.4. Szakfeladatok meghatározása  

6.4.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 55232-3 – Iskolai intézményi közétkeztetés 
b) 75192-2 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
c) 80214-4 – Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás 
d) 801214 – Általános iskolai nappali rendszerő, nevelés, oktatás 
e) 801225 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános 

iskolai nevelése, oktatása 
6.4.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

55241-1 – Munkahelyi vendéglátás” 
 

(2) A Közgyőlés – a 11/2009. (III. 30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt – 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelete mellékletének 6.4. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„6.4. Szakfeladatok meghatározása 

6.4.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
b) 853111 – Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
c) 853112 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
d) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
e) 852021 – Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
f) 852022 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
6.4.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
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a) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
c) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
d) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység” 

 
14. § 

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 
(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

– 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. 
(2) A 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 5.5. pontjának helyébe a 

következı rendelkezés lép: 
„5.5. Szakfeladatok meghatározása 

5.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
b) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
c) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
d) 562919 – Egyéb étkeztetés 
e) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

5.5.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 552001 – Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 
b) 553000 – Kempingszolgáltatás 
c) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás” 

 
 

15. § 
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 

A Közgyőlés – a 11/2009. (III. 30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendelete mellékletének 6.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„6.5. Szakfeladatok meghatározása 

6.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
b) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
c) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési igényő 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
d) 562913 – I skolai intézményi étkeztetés 
e) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
f) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
g) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása 

(9–12/13. évfolyam) 
h) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
i) 853131 – Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
j) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9–

10. évfolyam) 
k) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 
l) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 

nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
m) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 

gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
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n) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 
nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

o) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
6.5.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás  
b) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
c) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
d) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
e) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás 
f) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
g) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység” 

 
16. § 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

– 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendelete 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 11. számú 
melléklete lép. 

(2) A 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 6.6. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„6.6. Szakfeladatok meghatározása 

6.6.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 852031 – Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
b) 852032 – Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, 

szín-és bábmővészeti ágban 
c) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

6.6.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
b) 855931 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
c) 855935 – Szakmai továbbképzések 
d) 855937 – Máshová nem sorolt egyéb felnıtt oktatás 
e) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
f) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység” 

 
17. § 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 
(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 

19/2000. (XII. 1.) Kgy. rendelete 28. számú mellékletének helyébe e rendelet 12. számú 
melléklete lép. 

(2) A 19/2000. (XII. 1.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 4.c) pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„c) A költségvetési szerv alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

ca) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
cb) 422100 – Folyadék szállítására szolgáló közmő építése  
cc) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
cd) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
ce) 841112 – Önkormányzati jogalkotás 
cf) 841114 – Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
cg) 841115 – Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
ch) 841116 – Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
ci) 841117 – Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
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cj) 841118 – Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
ck) 841125 – Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
cl) 841126 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  
cm) 841191 – Nemzeti ünnepek programjai 
cn) 841192 – Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
co) 841401 – Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
cp) 842155 – Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 
cq) 889943 – Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
cr) 890214 – A fiatalok társadalmi részvételét segítı programok, támogatások 
cs) 890216 – Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
ct) 890301 – Civil szervezetek mőködési támogatása 
cu) 890302 – Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
cv) 890509 – Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
cw) 931901 – Sportszövetségek és szabályozó testületek mőködésének támogatása 
cx) 861001 – Fekvıbeteg aktív ellátás 
cy) 873011 – Idıskorúan tartós bentlakásos szociális ellátása 
cz) 872001 – Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
caa) 873021 – Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
cbb) 852012 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
ccc) 852022 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
cdd) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása 

(9-10. évfolyam) 
cee) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 

nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 
cff) 852031 – Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
cgg) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
chh) 853131 – Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
cii) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
cjj) 853111 – Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
ckk) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
cll) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
cmm) 910201 – Múzeumi győjteményi tevékenység 
cnn) 910131 – Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
coo) 810121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása” 

 
18. § 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 

14/2007. (VI. 28) Kgy. rendelete 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 13. számú 
melléklete lép. 

(2) A 14/2007. (VI. 28) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 6.4. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„6.4. Szakfeladatok meghatározása 

6.4.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
b) 853111 – Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
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c) 853112 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása 
(9–12/13. évfolyam) 

d) 853113 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók (két tanítási nyelvő oktatás, 
nevelés) nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) 

e) 853114 – Gimnáziumi felnıttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
6.4.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
c) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
d) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység” 

 

 
19. § 

„Baglyaskı” Id ısek Otthona 
 

(1) A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép. 

(2) A 41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelet (1) bekezdés szerinti melléklete 6.7. pontjának helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
„6.7. Szakfeladatok meghatározása 

6.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 873011 – Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
b) 873012 – Idıskorúak átmeneti ellátása 
c) 873013 – Demens betegek bentlakásos ellátása 
d) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

6.7.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
562917 - Munkahelyi étkeztetés” 

 

 
20. § 

Megyei Gyermekvédelmi Központ 
 

(1) A Közgyőlés – a 14/2009. (V. 5.) Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdésével módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt – 23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendelete mellékletének 5.2.8. pontja az alábbi e) 
ponttal egészül ki: 
„e) 551425 – Egyéb szálláshely szolgáltatás” 

(2) A Közgyőlés – a 14/2009. (V. 5.) Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdésével módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt – 23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendelete mellékletének 5.2.16. pontja az alábbi 
h) ponttal egészül ki: 
,,h) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely szolgáltatás” 
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21. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. június 1. napján lép hatályba, 

mellyel egyidejőleg hatályát veszti a(z) 
a) 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelet, 
b) 43/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelet, 
c) 1/2009. (II. 20.) Kgy. rendelet. 

(2) Az 1. §-a, a 2. § (2) bekezdése, a 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § (2) 
bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. § (2) 
bekezdése, a 10. §-a, a 11. §-a, a 12. § (2) bekezdése, a 13. § (2) bekezdése, a 14. § (2) 
bekezdése, a 15. §-a, a 16. § (2) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése, a 18. § (2) bekezdése, a 
19. § (2) bekezdése, valamint a 20. § (2) bekezdése 2010. január 1. napjával lép hatályba. 

 
 

Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 

 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének Elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete 
 

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 Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

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 Szakképzı Iskola és Kollégium 
Rövid név: BLSZSZK Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium 
Tagintézmény címe: 3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39. 
Telephelye (tanmőhely): 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3. 

 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 
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 
kötelezıen elıírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 

4. Az intézmény m őködési köre : 
Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, 
vállalkozók megyén kívüli telephelyei.  
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Közszolgáltató költségvetési szerv, közös igazgatású közoktatási közintézmény 
(intézményegységei: összetett iskola és kollégium) 
 

6. Az intézmény alaptevékenysége:  
6.1.        Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 8532 00) 

6.1.1.    Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás  
a) érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 

elektronika, elektrotechnika, informatika, közlekedésgépész, 
környezetvédelmi, faipari, ruhaipari és belügyi rendészeti 
pályára elıkészítı irányultsággal; 

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

c) pályaorientáló oktatás, képességkibontakoztató felkészítés 2 
évfolyamon. 

6.1.2.    Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı oktatás: OKJ szerinti 
szakképzés informatikai, környezetvédelem-vízgazdálkodási, 
közlekedésgépészeti, könnyőipari, gépészeti, elektrotechnikai-
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elektronikai, faipari, építıipari, valamint egyéb szolgáltatások 
szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési 
évfolyamon. 

6.1.3.   A többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő (testi-, 
érzékszervi-, enyhe értelmi- és beszédfogyatékos, a megismerı 
funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
visszavezethetı, vagy organikus okokra vissza nem vezethetı tartós 
és súlyos rendellenességével küzdı) tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása az általános mőveltséget megalapozó 
évfolyamokon, valamint szakmai vizsgára felkészítı szakképzése: 
OKJ szerinti szakképzés könnyőipari és gépészeti 
szakmacsoportokban a jegyzékben meghatározott szakképzési 
évfolyamon. 

6.1.4.    Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezı tanulók felzárkóztató 
oktatása szakképzést elıkészítı évfolyamon. 

6.1.5.      Gyakorlati képzés a tanmőhelyben. 
6.1.6.   Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-

Szakiskolai Programja 
6.1.7.  Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi 

közétkeztetés feladatát (Szakágazat: 562900). 
 

6.2.         Felnıtt- és egyéb oktatás (Szakágazat: 853200) 
6.2.1. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú villamosmérnök asszisztens   

szakképzés 2 évfolyamon [Felsıfokú oktatás (Szakágazat: 854200)]. 
6.2.2. Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő középfokú 

felnıttoktatás: érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 
évfolyamon, a nappali, az esti és a levelezı oktatás munkarendje 
szerint. 

6.2.3.    Szakmai vizsgára felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás: 
a)      felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon,  
b)     OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési        

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

igényeknek megfelelı, illetve tanfolyami rendszerő át- és továbbképzés. 
 

6.3          Diákotthoni, kollégiumi ellátás (Szakágazat: 559000) 
6.3.1. Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához 

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

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve 
b)  akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja 

biztosítani. 
 

6.3.2.  A kollégium tagjainak étkezést (Szakágazat: 562900), 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 Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi 
Program pedagógiai rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 2005/2006. 
tanévtıl kezdıdıen felmenı rendszerben. A tanévenként felvehetı, a 
programba újonnan bekapcsolódó kollégiumi tagok létszáma 25 fı. 

 
6.3.4.     Az Oktatási és Kulturális Miniszter az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 11. 

számában, 2007. május 14-én közleménye szerinti Halmozottan 
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Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 
Programja szerinti ellátás a 2008/2009. tanévtıl kezdıdıen. A 
Tanévenként felvehetı, a programba újonnan bekapcsolódó kollégiumi 
tagok létszáma legfeljebb 25 fı. 

 
6.4.     Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehetı maximális 

tanulólétszám: 1850 fı. A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi 
elhelyezettek. A bentlakóként felvehetı maximális tanulólétszám és a 
férıhelyek száma: 272. 

6.5. Szakfeladatok meghatározása 
6.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 551315 – Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 
b) 552323 – Iskolai intézményi közétkeztetés 
c) 552334 – Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
d) 802177 – Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás 
e) 802188 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai 

nevelése, oktatása  
f) 802199 – Szakközépiskolai felnıttoktatás 
g) 802214 – Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 
h) 802225 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai 

nevelése, oktatása 
i) 802241 – Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai 

oktatás 
j) 802252 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés 

megszerzésére felkészítı iskolai oktatása 
k) 802263 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolarendszerő 

felnıttoktatás 
l) 804028 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
m) 851967 – Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
n) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
6.5.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 551425 – Egyéb szálláshely szolgáltatás 
b) 552411 – Munkahelyi vendéglátás 

 
7. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:  
a)       Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b)   Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.  
Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének 
módja tekintetében önállóan mőködı  

a)       Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium (Szécsény, Haynald 
L. út 11.), 

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

c)      Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) 
pénzügyi-gazdasági feladatait. 
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10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el. 

 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
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 rendelkezı – 211. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézetnek (3104 
Salgótarján, Csokonai út 21-29); a Nógrád Megye Közgyőlése által, a 13/1992 (VI. 11.) 
Kgy. rendelettel alapított Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumnak (3100 Salgótarján, 
Kissomlyó út 2.), valamint a 24/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelettel alapított Fáy András 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak (3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39.). 

 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete 

Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Sza kszolgálati Intézet 
 

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

Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
2.1.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 

Intézet  
2.2.2.  Rövidített neve: Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet   

Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1993. évi 
LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban – a megyei önkormányzat 
számára kötelezıen elıírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 

4.  Az intézmény m őködési köre:   
Nógrád megye 
 

5.  Az intézmény besorolása, típusa:  
Közszolgáltató költségvetési szerv, többcélú közoktatási közintézmény 
(intézményegységei: területi pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézményegység, 
tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság). 
 

6. Az intézet alaptevékenysége (feladatai):  
Pedagógiai szakmai szolgáltatás és szakszolgálat (Szakágazat: 856000) 
6.1.  Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a közoktatási intézmények és 

fenntartóik, valamint a pedagógusok, tanulók számára az igényeikhez 
alkalmazkodva. A gyógypedagógiai szakterületen az alaptevékenység csak a 
6.1.1. és 6.1.7 feladatok ellátására terjed ki. 
6.1.1.  Pedagógiai értékelés: a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelı- 

és oktatómunka eredményességének mérése, értékelése, a helyi, a 
térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezésének segítése. 

6.1.2. Szaktanácsadás, az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és 
terjesztése. 

6.1.3. Pedagógiai tájékoztatás: a szakmai információk, adatok és tanügyi 
dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, 
feldolgozása, és használatba adása, tájékoztatás nyújtása – kivéve a 
pedagógiai szakkönyvtár és tankönyvbemutató hely mőködtetését. 

6.1.4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: iskolaszerkezeti tanácsadás, 
közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, 
taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, óvodai nevelési 
programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok, tantervek 
készítésének segítése. 

6.1.5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 
segítése, szervezése (Szakágazat 855900) 

6.1.6. A pedagógiai intézmények, valamint a munkaerıpiac igényének 
megfelelıen iskolarendszeren kívüli felnıttoktatás végzése, tanfolyami 
rendszerő át- és továbbképzés keretében.  

6.1.7. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
összehangolása. 
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6.1.8   A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat: a tanulók, a tanulóközösségek, 
a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges 
ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. 
információk közvetítésével. 

6.1.9  A szakmai közélet fejlesztése érdekében konferenciák, megyei pedagógiai 
napokat, pedagógus képzımővészeti kiállítások rendezése, pedagógiai 
pályázatok kiírása. 

6.1.10. Az intézeti saját, átvett, a megye intézményeiben létrehozott, a 
pedagógiai gyakorlatban jól hasznosítható munkák, kutatási, 
eredménymérési tanulmányok kiadása, terjesztése. (Szakágazat 581400) 

6.2.    Tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység. 
6.2.1.    A fogyatékosság szőrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, 

tanuló különleges gondozás keretében történı ellátására, az ellátás 
módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai 
szakszolgálatra. 

6.2.2.   A különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétének 
vizsgálata. 

6.3  Szakfeladatok meghatározása 
6.3.1.Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a)       805212 – Pedagógiai szakszolgálat 
b)       805410 – Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
c)   751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
6.3.2.Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

(3) 804017 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
(4) 804028 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

 
7. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:   
a)  Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, amely minden elıirányzata felett 

rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján, 
Ruhagyári út 9.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
11.     a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
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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 az 1986. március 26-án, a Nógrád Megyei Tanács által 

alapított Nógrád Megyei Pedagógiai Intézetnek. 
 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 3. számú melléklete 
 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm ővelıdési Intézet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

1. Alapító szerv:   
Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet  
3100 Salgótarján, Kassai sor 2. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1997. évi CXL. törvény 
64.§, 66.§, 84-85.§-ában, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (2) bekezdés c) 
pontjában kötelezıen elıírt megyei könyvtári, közmővelıdési és pedagógiai tájékoztatási 
feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 

4. Az intézmény m őködési köre:   
Nógrád megye  

 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
5.1.      Könyvtári tevékenység (Szakágazat: 910100) 

5.1.1.     A Balassi Bálint Megyei Könyvtár ellátja az 1997. évi CXL. törvényben 
elıírt nyilvános könyvtári alapfeladatokat a megye egész területére 
vonatkozóan. 

5.1.2.      A települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat nyújt. 
   Könyvtári ellátórendszert mőködtet, betölti a rendszer központi 

könyvtári feladatát. 
5.1.4.    Végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez 

tartozó lakosainak könyvtári ellátását. 
5.1.5.    Salgótarján Megyei Jogú Város lakosai részére az önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján nyilvános városi könyvtári ellátást végez. 
5.1.6.    Nevelı, illetıleg önmővelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységet 

végez az általános és a szakmai mőveltség növelése céljából.  
5.1.7.   Kiadja a Palócföld c. folyóiratot (Szakágazat: 581400), illetve 

könyvkiadói tevékenységet folytat (Szakágazat: 581100). 
5.1.8.  Szervezi a megyében mőködı nyilvános könyvtárak statisztikai 

adatszolgáltatását. 
5.1.9.   Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, a 

nyilvános könyvtári ellátást végzı intézmények, valamint a 
munkaerıpiac igényeinek megfelelıen iskolarendszeren kívüli 
felnıttoktatást végez tanfolyami rendszerő át- és továbbképzés 
keretében. 

5.1.10.  Ellátja a köteles-példányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással 
kapcsolatos feladatokat. 

5.1.11.   Szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését. 
5.1.12.  Pedagógiai szakkönyvtári feladatokat lát el és tankönyvbemutató helyet 

mőködtet (Szakágazat: 856000). 
 

5.2.      Egyéb oktatás; kulturális képzés (Szakágazat: 855200) 
5.2.1.    Közmővelıdési szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenységet 

folytat a helyi közmővelıdési intézmények, helyi és kisebbségi 
önkormányzatok, egyesületek, közösségek és a mővelıdési életben 
aktívan részt vevı polgárok számára. 
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5.2.2.       Szaktanácsadói tevékenységet végez a közmővelıdési intézmények 
munkatársai, intézmény nélküli mővelıdésszervezık és helyi 
önkormányzatok részére, mindenekelıtt az alábbi szakterületeken: 
a) elısegíti a területén mőködı települési önkormányzatok, nemzeti 

és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén 
mőködı közmővelıdési szervezetek mővelıdési céljainak 
megvalósulását, 

b) együttmőködik a Magyar Mővelıdési Intézettel, az országos 
szakmai   érdek-képviseleti szervezetekkel. 

c) közmővelıdési tevékenységgel összefüggı elemzéseket és 
fejlesztı programokat készít és hasznosít, 

d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közmővelıdési 
rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, 
megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális 
kapcsolatokat, 

e) győjti és összesíti a közmővelıdési információkat, megyei 
adattárat kezel, 

f) elısegíti a megye környezeti, mővészeti, közmővelıdési 
értékeinek, sajátosságainak bemutatását, 

g)  végzi a közmővelıdési tevékenységek szervezıinek, vezetıinek 
szakmai képzését és továbbképzését, 

5.2.3.       Megbízás alapján elıkészíti és megszervezi a megyei önkormányzat 
programjait, rendezvényeit. 

5.2.4.   Közremőködik a megyei közgyőlés (illetve annak bizottságai) 
szakirányú döntéseinek elıkészítésében. 

 
5.3. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 923127 – Közmővelıdési könyvtári tevékenység 
b) 921925 – Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
c) 921815 – Mővelıdési központok, házak tevékenysége 
d) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 
6. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
7. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:   

a)      Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b)   Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény önállóan mőködı közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, amely 

minden elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait 
ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet (Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. A könyvtár városi feladatainak költségvetési 
fedezetét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, a két önkormányzat 
által kötött megállapodás szerint.  
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10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a Közgyőlés nyilvános 
pályázat útján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának véleményét 
kikérve – határozott idıre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi 
megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása 
tekintetében a Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés 
elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
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 1949. májusában a Vallási és Közoktatási 

Minisztérium és Salgótarján megyei város által alapított Körzeti Könyvtárnak, illetve 
2.042-13/1952. (V. 14.) MT számú határozat alapján a Nógrád Megyei Tanács által 1952. 
augusztus 30-án alapított Megyei Könyvtárnak.  

A közmővelıdési feladatok tekintetében jogutódja a Nógrád Megyei Tanács 
19/1989.(IV.27.) Th. számú határozatával alapított Nógrád Megyei Közmővelıdési 
Központnak, illetve a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közmővelıdési Szakmai Szolgáltató és 
Szakszolgálati Intézetnek. 
 

 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 4. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Levéltár 
 

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

Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, intézményegy sége, telephelyei:  
2.1. Székhelye: Nógrád Megyei Levéltár, 3100 Salgótarján, Bem út 18. 

 

2.2. Intézményegysége: Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Levéltára, 2660 
Balassagyarmat, Hétvezér út 26. 

 

2.3. Telephelyek: 
a) Nógrád Megyei Levéltár bátonyterenyei részlege, 3070 Bátonyterenye, Bolyoki u. 8, 
b) Nógrád Megyei Levéltár salgótarjáni raktára (Pártarchívum), 3100 Salgótarján,  

Május 1. út 41. 
 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az 1997. évi CXL. 
törvénnyel módosított 1995. évi LXVI. törvényben – a megyei önkormányzat számára 
kötelezıen – elıírt levéltári feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m őködési köre, gy őjtıköre:   

a) Nógrád megye, 
b) az egész ország. 

 
5. A levéltár alaptevékenysége (feladatai):     

Könyvtári, levéltári tevékenység (Szakágazat: 910100) 
A történeti értékő irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári győjtemények 
felkutatása, győjtése, megırzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése, 
kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat mőködtetése. 

 
5.1 A Nógrád Megyei Levéltár illetékes a megye területén mőködött és mőködı  

a)    megyei szintő államigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek, 
b)    megyei szintő gazdasági szervek, 
c)    megyei szintő intézmények és intézetek, valamint 
d)    megyei szintő egyesületek, testületek  
levéltári anyagának átvételére.  

5.2.   A Nógrád Megyei Levéltár illetékes 
a) a megye területén mőködı vagy mőködött megyei, városi, járási és községi 

önkormányzatok, valamint ezek irányítása alatt mőködı szervek, intézetek és 
intézmények, továbbá 

b)  az 5. 1. bekezdés b) - d) pontjában felsorolt szervek irányítása alatt mőködı 
egyéb szervek levéltári anyagának átvételére. 

5.3.   A Nógrád Megyei Levéltár győjti 
a)    az illetékességi területén élt vagy ott jelentıs szerepet játszott, illetıleg más, a 

területtel kapcsolatos jelentıs személyek, családok levéltári anyagát;  
b)   az illetékességi területén keletkezett, vagy arra vonatkozó egyes történeti 

értékő iratokat, kép- és hangfelvételeket. 
5.4.  A levéltári anyag védelme és használatának elısegítése érdekében a Nógrád 

Megyei Levéltár 
a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát; 
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b) közremőködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési 
szabályzatainak véleményezésében;          

c) ellenırzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és 
irattári selejtezését; 

d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelıinek szakmai 
továbbképzésében; 

e)  átveszi, illetıleg győjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az 
illetékességi, illetıleg győjtıkörébe tartozó levéltári anyagot; 

f)  gondoskodik az ırizetében lévı levéltári anyag biztonságos ırzésérıl, szakszerő 
kezelésérıl, restaurálásáról, biztonsági célú lemásolásáról, illetve hang- és 
egyéb elektronikus rögzítéssel, valamint fototechnikai úton elıállított levéltári 
anyagnak a szükségeshez képest rendszeres felújításáról. 

g) elısegíti az ırizetében lévı levéltári anyag használatát az anyag tudományos 
igényő rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése 
és azok közzététele útján; 

h) nyilvántartja az ırizetében lévı levéltári anyagot meghatározott nyilvántartások 
készítése és folyamatos vezetése útján; 

i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak - elsısorban a 
történettudománynak - a levéltári anyag védelmét és használatát elısegítı 
ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi (Szakágazat: 581100); 

j) felvilágosítást ad az ırizetében lévı levéltári anyagról, de a tájékoztatás 
érdekében kutatást csak irányító szerveik utasítására végez; 

k) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az ırizetében lévı levéltári 
anyagból; 

l) biztosítja az ırizetében lévı levéltári anyagban való kutatás feltételeit; 
m) közmővelıdési munkát végez, illetıleg azt az ırizetében lévı levéltári anyag 

felhasználásával támogatja; 
n) reprodukciót készít az ırizetében lévı levéltári anyagról, vagy ilyennek 

készítését engedélyezi; 
o) kölcsönzi az ırizetében lévı levéltári anyagot; 
p) filmcserét és kiadványcserét folytat; 
q) közremőködik a személyi tulajdonban lévı történeti értékő levéltári anyag 

felderítésében, védetté nyilvánításában, és az ágazati miniszter kijelölése 
alapján szakfelügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett; 

r) ellátja az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó, de általa a levéltárra átruházott 
egyes igazgatási feladatokat;                      

s) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
5.5. Az 1991. évi IL. törvény 53. §-ában foglaltak alapján átveszi a csıdeljárás során 

felszámolásra kerülı gazdasági egységek maradandó értékő iratait. 
5.6. Szakfeladatok meghatározása 

5.6.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a. a) 923314 – Levéltári tevékenység 
b. b) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

5.6.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
551425 – Egyéb szálláshely szolgáltatás 

 
6. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága 
hagyja jóvá. 
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8. Az intézmény önállóan mőködı közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, 
amely minden elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági 
feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv a Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés - nyilvános 
pályázat útján - meghatározott idıtartamra bíz meg.  Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
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 Vármegye Nemesi Közgyőlés által 1794-

ben alapított Törvényhatósági Levéltárnak, illetve a 2045/1967. (VIII. 8.) számú 
határozattal a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága hatáskörébe utalt 
Nógrád Megyei Levéltárnak. 

 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 



 26 

A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 5. számú melléklete  
 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: 

- Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.] 
- Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.] 
- Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady E. út 7.] 
- Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.] 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi 
CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára elıírt múzeumi feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. A Múzeumi Szervezet m őködési köre:   

Nógrád megye – a 18.2 pontban meghatározott eltérésekkel. 
 

5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  
a) Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme (Szakágazat: 910200), 

könyvkiadás (Szakágazat: 581100). 
b)   Szakfeladatok meghatározása 

ba)  Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
baa)  923215 – Múzeumi tevékenység 
bab) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások  

elszámolásai 
bb)  Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

551425 - Egyéb szálláshely szolgáltatás 
 

6. A Múzeumi Szervezet kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  
A Múzeumi Szervezet és intézményei kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem 

folytathatnak.  
 

7. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).  
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá.  

 
8. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a)     Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. 

b)    A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. Alaptevékenységét a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. Pénzügyi-
gazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum 
látja el. További intézményei szakmailag önálló, részjogkörő költségvetési 
egységek, amelyek – a kiemelt elıirányzatokon belül – a szakmai feladatok 
elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultsággal bírnak. 
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c) A Múzeumi Szervezet (a Nógrádi Történeti Múzeum) az b) pontban foglalt feladatai 
mellett ellátja az önállóan mőködı 
ca)  Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet (Salgótarján, Kassai 
sor 2.) és  
cb)  Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján, Bem út 18.)  
pénzügyi-gazdasági feladatait. 

d)  Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

9. A Múzeumi Szervezet jogel ıdei:  
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 

-  az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati 
Múzeumnak; 

-  az 1959-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei 
Munkásmozgalmi Múzeumnak; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi Helytörténeti 
Győjteménynek; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti 
Kiállítóhelynek és Romkertnek; 

-  az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyőlése által – a 18/1992. (VI.11.) Kgy. 
rendelettel alapított – Nógrádi Múzeumoknak; 

-  a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által – a 19/2000. 
(XII.1.) Kgy. sz. rendelettel - alapított Nógrád Megyei Múzeumnak. 

 
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei 

 
II. 

Nógrádi Történeti Múzeum 
 

10. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Nógrádi Történeti Múzeum 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
11. Az intézmény feladatai:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL. 
törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára 
meghatározott feladatokat. 

 
12. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  

 12.1 Győjtıkörök: történeti muzeológia, mőszaki-technikatörténet és  
mővészettörténet, numizmatika. 

12.2       Győjtıterület: Nógrád megye. 
 

13. Az intézményhez tartozó kiállítóhely, küls ı raktár:  
a)       NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
b)   Az intézmény telephelye (külsı raktára): a Nógrádi Történeti Múzeum 

raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 3893/A/13.) 
 

14. Az intézmény vezet ıje:  
Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje. Az igazgatót a közgyőlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter 
véleményének kikérésével - határozott idıtartamra bízza meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
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kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei 
közgyőlés elnöke gyakorolja. 
 

15. Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény önállóan gazdálkodó az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Saját pénzügyi-
gazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek – 
mint szakmailag önálló, részjogkörő költségvetési egységeknek – a pénzügyi-
gazdasági feladatait is. 

 
III. 

Palóc Múzeum 
 

16. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Palóc Múzeum 
2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 

 
17. Az intézmény feladatai:  

Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum) 

 
18. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  

18.1. Győjtıköre: néprajz, elsı sorban a palóc néprajzi egység anyaga, valamint 
irodalomtörténet. 

18.2. Győjtıterülete: a néprajz tekintetében Nógrád megye, illetve jogszabályokban 
meghatározott módon és megállapodások alapján a palóc néprajzi egység 
területe; a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország. 

 
19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, telephe lyek, küls ı raktárak:  

19.1   Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
19.2   Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
19.3   Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
19.4   Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petıfi út 94.) 
19.5   Palóc Tájház (3176 Hollókı, Kossuth út 82.) 
19.6 Irodalomtörténeti győjtemény: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 6.  

(Vármegyeháza). 
19.7   Az intézmény telephelye (külsı raktára): 

a)   Néprajzi mőtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.); 
b) Néprajzi mőtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, 

hrsz.: 526); 
c)   Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsıpetény, Petıfi S. út 36.). 

 
20. Az intézmény vezet ıje:  

Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje – nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével 
– meghatározott idıtartamra bíz meg. 

 
21. Az intézmény gazdálkodása:  

Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely – a kiemelt elıirányzatokon 
belül – a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.  
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IV. 

Kubinyi Ferenc Múzeum 
 

22. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Kubinyi Ferenc Múzeum 
3170 Szécsény, Ady E. út 7. 

23. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(területi múzeum). 

24. Az intézmény vezet ıje:  
       Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 

szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - 
meghatározott idıtartamra bíz meg. 

25. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  
25.1  Győjtıköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája 

a XIX. század közepéig terjedıen; 
25.2  Győjtıterülete: Nógrád megye 

26. Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely - a kiemelt elıirányzatokon 
belül - a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.  

 

V. 

Pásztói Múzeum 
 

27. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Pásztói Múzeum 
3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 

28. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum). 

29. Az intézmény vezet ıje:  
Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - 
meghatározott idıtartamra bíz meg. 

30. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  
30.1. Győjtıköre: természettudomány; 
30.2. Győjtıterülete: Nógrád megye. 

31. Az intézményhez tartozó kiállítóhely:  
Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 

32. Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely - a kiemelt elıirányzatokon 
belül - a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el. 

 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 6. számú melléklete  
 

Szent Lázár Megyei Kórház 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  
 2.1.     Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.  
 2.2.     Az intézmény telephelyei: 

a) Tüdıgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) 
b) Orvosi rendelı (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) 

3. Az intézmény m őködési köre :  
Nógrád megye 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontjában elıírt alapellátást meghaladó 
egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) 
bekezdésben elıírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.  
 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
− Fekvıbeteg- ellátás    (Szakágazat: 861000) 
− Járóbeteg-ellátás      (Szakágazat: 862200) 
− Fogorvosi szakellátás   (Szakágazat: 862300)  
− Egyéb humán egészségügyi ellátás (Szakágazat: 869000) 
− Könyvtári, levéltári tevékenység (Szakágazat: 910100) 
− Betegszállítás    (TEÁOR 46.90) 
5.1 A kórház megelızı, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási 

területén 
a) a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerzıdésben 

rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvıbeteg ellátást biztosít, valamint 
járóbeteg és fogászati szakellátást végez; 

b) Egészségügyi Szőrı- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat 
mőködtet, 

c) A mőködési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának 
tüdıszőrését és kiegészítı szőrését, 

d) A mőködési engedélyben meghatározott területen közremőködik a TBC-s betegek 
környezete fokozott védelmének megteremtésében, 

e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdıbetegek 
felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns 
gyógyításáról, gondozásáról. 

f) A szécsényi kistérség körzetében járóbeteg szakellátásokat biztosít. 
5.2  A kórház a fekvıbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat 

biztosít. 
5.3  Az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerzıdésben foglaltak 

szerinti kapacitás mértékéig betegszállítási tevékenységet folytat. 
5.4   A kórház nyilvános szakkönyvtárat mőködtet. 
5.5   Szakfeladatok meghatározása 

5.5.1 Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
b) 851121 – Aktív fekvıbeteg ellátás 
c) 851143 – Krónikus fekvıbeteg ellátás 
d) 851242 – Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 



 31 

e) 851253 – Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
f) 851275 – Járóbetegek szakorvosi ellátása 
g) 851286 – Fogorvosi ellátás 
h) 851428 – Betegszállítás és orvosi rendelvényre történı halottszállítás 

5.5.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 551425 – Egyéb szálláshely szolgáltatás 
b) 552411 – Munkahelyi vendéglátás 

6. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenységei:  
Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá.  
 

8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézet. 

 

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást 
biztosít. 

 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs fıigazgató vezeti, akit a Közgyőlés - nyilvános 
pályázat útján – a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott idıtartamra bíz 
meg.  A fıigazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, 
vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyőlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai az egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. §-ában meghatározott 
jogviszonyokban állhatnak egymással. 

 

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 1870-ben a Salgótarjáni Kıszénbánya RT. 
Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a 
Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmő RT. Társpénztára által alapított Acélgyári 
Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi 
rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-tıl a jelenlegi székhelyén 
mőködı Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. 
által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdıbeteg Gyógyintézetének, 
amely 1992-tıl Megyei Tüdıgyógyintézetként mőködött. 

 

Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 7. számú melléklete 
 

Reménysugár Otthon 
 

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

Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

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 őködési köre:   
Nógrád megye 

 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
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 szociális és gyermekvédelmi ellátások 
biztosítása. 

 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
5.1 Mentális betegek bentlakásos ellátása (Szakágazat: 872000) 

Fogyatékosok bentlakásos ellátása (Szakágazat: 873000) 
Egyéb bentlakásos ellátás (Szakágazat: 879020, 879030, 879040) 

 

5.2 Alapfokú oktatás (Szakágazat: 852010) 
Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás (Szakágazat: 856000),  

 

5.3 Gyermekotthoni feladatok ellátása 16 férıhelyen: 
 

5.3.1.Az intézmény gyermekotthoni részlege két csoportban otthont nyújtó ellátás 
keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett 10 éven aluli gyermekek teljes körő ellátását  
 5.3.1.1. A gyermekotthon egy csoportban biztosítja a kora miatt sajátos 

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

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

 
5.3.2.Biztosítja a fogyatékos, és a részterületen fejlıdési elmaradást mutató 

gyermekek korai fejlesztését, gondozását, a képzési kötelezett gyermekek 
gondozását, fejlesztı felkészítését, valamint az iskolai tanulmányok 
folytatásának segítését. 

 
5.3.3.Elıkészíti a családi környezetbe történı visszahelyezést, ápolja a családi 

kapcsolatokat, segíti az örökbefogadást és az utógondozást.  
 

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

 
5.3.5.Átmeneti gondozást biztosít szabad férıhelyei terhére azon települési 

önkormányzatok számára – 0-10 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 igénylı gyermeket, amennyiben rendelkezik az ellátásukhoz 
szükséges feltételekkel. 

 
5.3.7.Az intézmény befogadja a rendırség által bekísért 10 éven aluli 

gyermekeket, éjszakai bentlakást és átmeneti gondozást biztosít azon 0-10 
éves gyermekek számára, akik lakóhelyükrıl felügyelet nélkül távoztak el, 
illetve ellátásuk, felügyeletük, törvényes képviseletük átmenetileg nem 
biztosított. 

 

5.4 Az intézmény 10 férıhelyen befogadja gyermekével együtt az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket, valamint az utógondozói 
ellátásban részesülı fiatal felnıttet és gyermekét. A települési önkormányzatokkal 
kötött megállapodás alapján befogadja gyermekükkel az otthontalanná vált szülıket 
és a szociális válsághelyzetben lévı várandós anyákat. 

 

5.5 Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 78, fogyatékosok ápoló-gondozó célú 
lakóotthoni ellátása 12 férıhelyen: 

  
5.5.1. Az intézmény a 0-35 év közötti súlyos értelmi fogyatékosok, illetve 

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

 

5.5.2. Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı 
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 kötelezı és szükséges védıoltás elvégzését. 

 
5.5.4. A fogyatékos gyermekek esetében az ápolás-gondozás mellett biztosítja a 

korai fejlesztést és gondozást, a képzési kötelezett gyermekek 
gondozását, fejlesztı felkészítését. 

 
5.5.5. A nagykorú fogyatékosok számára biztosítja - a fogyatékosságának 

megfelelı - szinten tartó, képességfejlesztı, munkajellegő foglalkoztatást, 
továbbá sport- és szabadidıs tevékenység végzését. 

 
5.6 Alaptevékenységét kiegészítı 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 (Szakágazat 562900). 

 
5.7. Szakfeladatok meghatározása 

5.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
b) 853114 – Csecsemıotthoni ellátás 
c) 853147 – Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
d) 853169 – Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történı ellátás 
e) 853181 – Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
f) 751954 – Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett 

kiegészítı, kisegítı tevékenységek 
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5.7.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 551425 – Egyéb szálláshely szolgáltatás 
b) 552411 – Munkahelyi vendéglátás 

 
6. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenységei:  

Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 
 

8. Az intézmény önállóan mőködı közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, amely 
minden elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait 
ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv az Ipolypart Ápoló Gondozó 
Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73). 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
10) a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 

pályázat útján – határozatlan idıre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
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 Csecsemıotthonának. 
 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 8. számú melléklete  

 
Ezüstfeny ı Idısek Otthona 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:  

Székhelye: Ezüstfenyı Idısek Otthona 
 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. (férıhelyszám: 210) 

 
Intézmény telephelyei: 
a) 3147 Mizserfa, Május 1. út 82. (Idısek otthont nyújtó ellátása: férıhelyszám 156) 
b) 3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94. (Idısek Klubja, férıhelyszám: 20) 

 
3. Az intézmény m őködési köre :  

Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 57. § (1) 
bekezdés f) és j) pontja, a 68. § (1) bekezdés és a hatályos végrehajtási rendeletekben 
elıírt ellátások biztosítása.  

5. Az intézmény formája, típusa, besorolása : 
5.1    Formája: ápolás-gondozást, nappali ellátást nyújtó intézmény. 
5.2    Típusa: 

a) Idısek otthont nyújtó ellátása, 
b) Idısek Klubja 

5.3    Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
 Bentlakásos, nem kórházi ápolás (Szakágazat: 871000) 

Idısek bentlakásos ellátása (Szakágazat: 873000) 
 Idısek szociális ellátása elhelyezés nélkül (Szakágazat: 881000) 
 

6.1   Idısek otthont nyújtó ellátása 
6.1.1 A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı, de 

rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára teljes körő ápolását, 
gondozását végzi 366 férıhelyen. Ebbıl:  

   Bátonyterenyén     58 férıhelyen 
mizserfai telephelyen    53 férıhelyen 
összesen    111 férıhelyen  

intenzív gondozást (demens ellátást) biztosít. 
6.1.2 Felvehetı az idısek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban 

meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı személy is, aki betegsége 
miatt nem tud önmagáról gondoskodni.  

6.1.3 Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 

6.1.4 Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükrıl, szakorvosi ellátásukról, 
kórházi beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz ellátásukat.  
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6.1.5. Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató 
foglalkozásukat. 

6.2  Idısek Klubja 
A nappali ellátás keretében elsısorban a saját otthonukban élı, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára 
biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak napközbeni étkeztetését. 

6.3. Szakfeladatok meghatározása 
6.3.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 853170 – Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
b) 853266 – Nappali szociális ellátás 
c) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

6.3.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
552411 - Munkahelyi vendéglátás 

 

7. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  
Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve :  
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a közgyőlés ágazatilag illetékes bizottsága 
hagyja jóvá. 

 

9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Saját 
pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja az önállóan mőködı „Baglyaskı” Idısek 
Otthona (3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94.) pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el. 

 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 
pályázat útján – határozatlan idıre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, 
az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári 
jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szervnek 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 

1960. szeptember 1-jén alapított szentkúti szociális otthonnak. 
 

Salgótarján, 2009. május 28.  
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 9. számú melléklete 
 

HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Ot thon 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  

2.1.  Székhelye: Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 
Bercel, Petıfi S. u. 2. 

2.2.  Az intézmény telephelye: 2687 Bercel, Kenderváros út 23. 
  
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

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 elıírt szakosított ellátások 
biztosítása. 

4. Az intézmény m őködési köre:  
Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a súlyosan látássérült értelmi 
fogyatékosok vonatkozásában valamennyi megyére és a fıvárosra terjed ki. 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
5.1 Fogyatékosok bentlakásos elhelyezése (Szakágazat: 873000) 

5.1.1 Bercel, Petıfi S. út 2. (székhely) 
5.1.1.1. Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt nyújtó tartós bentlakásos 

intézmény. 
5.1.1.2. Típusa: integrált intézmény, melyben 

a) tanköteles koron túli középsúlyos értelmi fogyatékos személyek 
ápolása gondozása (40 férıhelyen), akiknek képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek 
között van lehetıség; 

b) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos 
személyek rehabilitációs intézményi elhelyezése (10 férıhelyen), 
akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak 
intézményi keretek között valósítható meg. 

5.1.1.3. Engedélyezett férıhelyek száma: 50 fı. 
 

5.1.2 Bercel, Kenderváros út 23. (telephely) 
5.1.2.1. Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt és lakóotthoni elhelyezést 

nyújtó tartós bentlakásos intézmény. 
5.1.2.2. Típusa: integrált intézmény, melyben 

a) tanköteles koron túli látássérült értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó 
otthona (44 férıhely), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetıség; 

b) tanköteles koron túli látássérült értelmi fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye (4 férıhely), akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs 
célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg; 

c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása történik 
12 férıhelyen. 

5.1.2.3. Engedélyezett férıhelyek száma: 60 fı. 
5.2  Az intézmény biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı 

környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 
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5.3  Megszervezi a lakók intézeti életrendjét. 
5.4 Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de 

legalább szinten tartását, munka-rehabilitációs és fejlesztı-felkészítı 
foglalkoztatásukat, valamint szabadidejük célszerő felhasználását. 

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

5.6 Elıkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történı visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

5.7  Szakfeladatok meghatározása 
5.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

b) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
c) 853170 – Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 

5.7.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 552411 – Munkahelyi vendéglátás 
b) 551425 – Egyéb szálláshely szolgáltatás 

 

6. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  
Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés szociális és egészségügyi bizottsága 
hagyja jóvá. 

8. Az intézmény önállóan mőködı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 Ludányhalászi, 
Rákóczi út 71/73). 

 

9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el. 

 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 
pályázat útján – határozatlan idıre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 

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 Végrehajtó Bizottsága által 
1981-ben alapított berceli szociális foglalkoztató intézetnek. 

 

Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 10. számú melléklete 

 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
     Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 
 

3. Az intézmény m őködési köre : 
Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési 
helye.   

 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
A közgyőlés, annak szervei gazdasági, mőszaki és szolgáltatási szükségleteinek 
kielégítése, a használatában lévı önkormányzati vagyon üzemeltetése. 
A közgyőlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti hasznosítása. 

 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
Közigazgatást kiegészít ı szolgáltatás 

5.1  Saját szervezete, illetve a közgyőlés által meghatározott feladatok mőködésével 
összefüggı pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek 
ellátása. 

5.2  A megyeháza és egyéb – a közgyőlés által átadott – ingatlanok üzemeltetése, 
mőködtetése, fenntartása, felújítása. Az ingóságok beszerzése, javítása, 
karbantartása, pótlása (Szakágazat: 811000). 

5.3   Az alaptevékenység kiegészítı tevékenységei  
5.3.1 konyha üzemeltetése (Szakágazat: 562900), 
5.3.2 takarítási tevékenység (Szakágazat: 812100) 
5.3.3 nyomdai tevékenység (Szakágazat: 581900), 
5.3.4 stúdió tevékenység 
5.3.5 irodák bérbeadása (Szakágazat: 682000), ingatlankezelés (Szakágazat: 

683200) 
5.3.6 szállásférıhelyek mőködtetése (Szakágazat: 552000) 

5.3.6.1. Kemping 
5.3.6.2. Turista szálló 
5.3.6.3. Üdülık [Balatonföldvár, Berekfürdı] 

5.4   Konyháján keresztül ellátja 
5.4.1 a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy 

Zsuzsanna tagintézménye, 
5.4.2 2010. január 1-jéig a „Baglyaskı” Idısek Otthona, 
5.4.3 megyei önkormányzat fenntartásában mőködı más intézmények ideiglenes 

étkeztetési, élelmezési feladatait is (Szakágazat: 562900). 
 

5.5. Szakfeladatok meghatározása 
5.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 751757 – Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítı szolgálatai 

b) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
5.5.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 552411 – Munkahelyi vendéglátás 
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b) 551414 – Üdültetés 
c) 551425 – Egyéb szálláshely szolgáltatás 

 

6. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége : 
Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
Az 5. pontban felsorolt kiegészítı tevékenységek kapacitásának fokozott kihasználása 
érdekében szolgáltatási, kereskedelmi tevékenységet végezhet nem nyereségszerzés 
céljából. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés költségvetési, gazdasági, 
területfejlesztési és EU bizottsága hagyja jóvá. 
 

8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 

10.  a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. Az igazgatót a 
közgyőlés nyilvános pályázat útján, határozatlan idıtartamra bízza meg. 

 b)  Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
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, 2009. május 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 11. számú melléklete 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény 

A L A P Í T Ó   O K I R A T A 
 

1. Alapító szerv : 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, szervezeti e gységei (telephelyei) : 

Hivatalos neve: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
Rövidített neve: Rózsavölgyi Márk AMI 
Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

 
2.1   Kihelyezett osztályai: 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
a) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

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

b) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Szabó Lırinc 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 (Cseperedı) (2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 1.) 

 
g) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

5. számú óvoda (Játékvár) (2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12.) 
 

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

 
i) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Mikszáth K. Mővelıdési Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

j) Diósjenıi kihelyezett osztálya (2643 Diósjenı, 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.) 
 

n) Nógrádi kihelyezett osztálya  (2642 Nógrád, Vasút sor 9.) 
o) Pataki kihelyezett osztálya  (2648 Patak, Rákóczi út 4.) 

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

t) Nógrádsápi kihelyezett osztálya (2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7.) 
 

u) Nézsai kihelyezett osztálya  (2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99.) 
 

v) Berceli kihelyezett osztálya  (2687 Bercel, Széchenyi út 3.) 
 

2.2.  Tagintézményei: 
2.2.1.   Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szécsényi  

Tagintézménye (3170 Szécsény, Ady Endre út 12.) 
2.2.2.  Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Rajeczky 

Benjamin Tagintézménye (3060 Pásztó, Fı út 54/A.) 
 

2.3   A 2.2.1. szerinti tagintézmény kihelyezett osztálya: 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szécsényi Tagintézménye 
kihelyezett osztálya 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3170 Szécsény, Magyar út 15.) 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

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 
kötelezıen elıírt – alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátása, a hatályos 
jogszabályok szerint. 
 

4. Az intézmény m őködési köre : 
Nógrád megye 

 
5. Az intézmény típusa, besorolása : 

Alapfokú mővészetoktatási intézmény, közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

Alapfokú oktatás (Szakágazat: 852020) 
6.1 Alapfokú mővészetoktatási tevékenységet folytat 12 évfolyamon. 
 
6.2 Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel. 
 
6.3 Tevékenységét az „Alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja” 

szerint készült pedagógiai programja alapján végzi a következı mővészeti ágak 
tanszakain és feladatellátási helyeken: 

 
6.3.1  Zenemővészeti ág; furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, 

trombita, harsona, gitár, zongora, orgona, hegedő, gordonka, magánének, 
szintetizátor, számítógépes zene, kamarazene, szolfézs, harmonika, népi 
hegedő, népi furulya, népi ének, jazz-basszusgitár tanszak. 
Feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenı, Kossuth út 21. 
2646 Drégelypalánk, Felszabadulás út 7. 
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2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149. 
2694 Magyarnándor, Iskola út 1. 
2642 Nógrád, Vasút sor 9. 
2648 Patak, Rákóczi út 4. 
2651 Rétság, Iskola tér 
2654 Romhány, Köztársaság tér 1. 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 
3170 Szécsény, Magyar út 15. 
3060 Pásztó, Fı út 54/A. 
2687 Bercel, Széchenyi út 3. 
2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99. 
2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7. 

 
6.3.2 Táncmővészeti ág; modern-kortárs tánc tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. 
2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. 

 
6.3.3 Képzı- és iparmővészeti ág; grafika, festészet tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenı, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
3060 Pásztó, Fı út 54/A. 

 
6.3.3 Színmővészet-bábmővészet ág; színjáték tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2643 Diósjenı, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 

 
6.4 Az oktatást kiegészítı tevékenységeket folytat (pedagógus továbbképzés; 

hangversenyek, zenei táborok és zenei versenyek szervezése). 
 
6.5. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 1400 fı. 
 
6.6. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 801313 – Alapfokú mővészetoktatás 
b) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 
7. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége : 

Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 
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9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 

pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz 
meg.  Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, 
vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári 
jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, 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 mőködı Salgótarjáni Állami Zeneiskola Balassagyarmati 

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

b) a Pásztói Városi Tanács által 1988-ban, illetve Pásztó Város Képviselı-testülete 
által 1992-ben alapított Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskolának; 

c) Szécsény Város Önkormányzati Képviselı-testülete által 1998-ban alapított 
Mővelıdési és Mővészetoktatási Központnak. 

 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 12. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének Hivatala 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87-88. §-ában, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 38. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala alapító okiratát az 
alábbiak szerint rögzíti: 

 

1. A költségvetési szerv neve: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 

3. A költségvetési szerv jogállása, besorolása: 
Önálló jogi személy, közhatalmi költségvetési szerv 
 

4. aaa    a) A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
Általános közigazgatás (Szakágazat: 841105) 
Társadalmi szolgáltatások igazgatása (Szakágazat: 841211, 841212, 
841214, 841215, 841216, 841218, 841316, 841317, 841319) 

 b) A költségvetési szerv egyéb tevékenysége: 
Az 1991. évi XX. törvény 66.§-ában, valamint az 1990. évi XLV. törvény 
70.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a megyei idegenforgalmi 
értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitőzések 
meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevık tevékenységének 
összehangolásáról szóló, a megyei önkormányzat számára kötelezıen 
elıírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 c) A költségvetési szerv alaptevékenységéhez kapcsolód ó szakfeladat: 
ca) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
cb)  633215 – Utazásszervezés, idegenvezetés 
cc)  751153 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  

igazgatási tevékenysége 
cd) 751164 – Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
ce)  751856 – Települési vízellátás és vízminıségvédelem 
cf)   751966 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra 

nem tervezhetı elszámolása 
cg)   751999 – Finanszírozási mőveletek elszámolása 
ch)   801225 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános 

iskolai nevelése, oktatása 
ci)   802177 – Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás 
cj)   802241 – Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı 

iskolai oktatás 
ck)   851121 – Aktív fekvıbeteg ellátás 
cl)    853136 – Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
cm)  853169 – Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történı ellátás 
cn)   853170 – Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
co)   924047 – Sportcélok és feladatok 
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5. A költségvetési szerv illetékessége: 
Nógrád megye 
 

6. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
Teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı és gazdálkodó 
 

7. A költségvetési szerv irányító (felügyeleti) sze rve: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

8. Az alapító szerv neve: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

9. A költségvetési szerv vezet ıjének kinevezési rendje, foglalkoztatottjainak 
jogviszonya: 
a) A szerv vezetıjét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése nevezi ki pályázat 

útján, határozatlan idıre. A szerv vezetıjének elnevezése: megyei fıjegyzı. 
b) A költségvetési szerv és foglalkoztatottjai fıként közszolgálati, kivételesen polgári jogi 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az ellátható kisegít ı és vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 
Kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

11. A költségvetési szerv létrejöttének id ıpontja: 
1990. december 19. 
 

12. Jogel ıd költségvetési szerv: 
Nógrád Megyei Tanács VB. Szakigazgatási Szerve 

 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 13. számú melléklete 
 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépi skola és Kollégium 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
1. Alapító szerv:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
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 kéttannyelvő tagozat (3060 Pásztó, Fı út 58.) 
2.2.2. Tittel Pál Középiskolai Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 5.) 

 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
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 
kötelezıen elıírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 

4. Az intézmény m őködési köre:  
Országos beiskolázású intézmény 
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  Közszolgáltató költségvetési szerv, közös igazgatású 
közoktatási közintézmény (intézményegységei: összetett iskola, kéttannyelvő gimnáziumi 
tagozat, kollégium) 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

- Általános középfokú oktatás (Szakágazat: 853100) 
- Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 853200) 
- Felnıtt- és egyéb oktatás (Szakágazat: 853200) 
- Diákotthoni, kollégiumi ellátás (Szakágazat: 559000) 

 
6.1.   Az intézményben általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és 

felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra 
felkészítı nevelés és oktatás folyik, továbbá biztosítja a feltételeket az iskolai 
tanulmányok folytatásához, a szabad iskolaválasztáshoz való jogok 
érvényesítéséhez azoknak a nem pásztói lakhelyő diákoknak, akik Pásztón 
középfokú képesítést nyújtó szakoktatásban, képzésben vesznek részt:  
6.1.1. öt évfolyamos, magyar tanítási nyelvő általános gimnáziumi tantervő 

oktatás, az elsı évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további 
évfolyamokon emelt szintő idegen nyelvoktatással.  

6.1.2.  öt évfolyamos, magyar-francia két tanítási nyelvő 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 nyelvő szakközépiskolai oktatás az elsı 
évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további évfolyamokon emelt 
szintő idegen nyelvoktatással. 

6.1.4.   két évfolyamos gazdasági informatikus szakképzés 
6.1.5.  egy évfolyamos középszintő postai ügyintézı szakképzés, 
6.1.6.  iskolarendszerő általános gimnáziumi tantervő felnıtt oktatás, 
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6.1.7.  a középfokú képzésben és a szakképzésben résztvevı tanulók kollégiumi 
ellátása, a lakhatás feltételeinek biztosítása, étkeztetés nyújtása 
(Szakágazat: 562900),  

6.1.8. a közoktatási törvényben meghatározott kollégiumi foglalkozások 
szervezése, a kollégiumba felvett tanulók tanulmányi munkájának 
segítése, 

6.1.9.  a középfokú képzésben és az általános iskolai oktatásban résztvevı 
tanulók étkeztetése (Szakágazat: 562900),  

6.1.10. sajátos nevelési igényő (testi-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a 
megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
visszavezethetı, vagy organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és 
súlyos rendellenességével küzdı) gyermekek integrált oktatása, 
szakvélemény alapján történı gyógypedagógiai ellátás. 

 
6.2.     Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 570 fı 
6.3.  Kollégiumi férıhelyek száma (felvehetı tanulólétszám): 120 fı 
6.4.   Szakfeladatok meghatározása 

6.4.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
b) 802144 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás 
c) 802155 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi 

nevelése, oktatása 
d) 802166 Gimnáziumi felnıttoktatás 

6.4.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 551425 - Egyéb szálláshely szolgáltatás 
b) 552411 - Munkahelyi vendéglátás 

 
7. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:   

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, amely minden elıirányzata felett 

rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 



 49 

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

 
13. Az intézmény jogi személy. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város Önkormányzat Képviselı-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 szereplı intézményeknek. 

 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 17/2009 (VI. 5.) Kgy. rendelet 14. számú melléklete 

„Baglyask ı” Id ısek Otthona 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  

2.1    Székhelye: „Baglyaskı” Idısek Otthona 
 3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94.  
 Férıhelyszáma: 140 (idısek otthont nyújtó ellátása) 

       10 (idısek átmeneti elhelyezése) 
 

2.2    Intézmény telephelye: 
  3100 Salgótarján, Füleki út 52.  
  Férıhelyszáma: 74 (idısek otthont nyújtó ellátása) 

 
3. Az intézmény m őködési köre :  

Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 68. § (1) bek., 
a 80. § (3) bekezdés a) pontja és a hatályos végrehajtási rendeletekben elıírt szakosított 
ellátások biztosítása.  

5. Az intézmény formája, típusa :  
5.1  Formája: Ápolás-gondozást, és átmeneti elhelyezést nyújtó tartós bentlakásos 

intézmény. 
5.2    Típusa: 

a) Idısek otthont nyújtó ellátása, 
b) Idısek átmeneti elhelyezése. 

5.3    Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
 

6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai) :  
Szociális ellátás elhelyezéssel (Szakágazat: 873000) 

 
6.1 Idısek otthont nyújtó ellátása: 

6.1.1  A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı, de 
rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára. 

6.1.2  Felvehetı az idısek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban 
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı személy is, aki 
betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 

6.2. Szükség szerint biztosít intenzív gondozást (demens ellátást). 
6.3      Idısek átmeneti elhelyezése 

6.3.1  Ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi idıtartamra teljes körő ellátást biztosít 
azon idıskorúaknak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, 
akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idılegesen 
nem képesek gondoskodni. 

6.3.2  Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlı esetben az intézmény 
orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel 
meghosszabbítható. 
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6.4  Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 

6.5  Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükrıl, szakorvosi ellátásukról, kórházi 
beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat.  

6.6  Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató 
foglalkozásukat. 

6.7  Szakfeladatok meghatározása 
6.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 853170 – Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
b) 853181 – Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
c) 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

6.7.2. Az intézmény kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
552411 – Munkahelyi vendéglátás 

 

7. Az intézmény kisegít ı és vállalkozási tevékenysége:  
Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve :  
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a közgyőlés ágazatilag illetékes bizottsága 
hagyja jóvá. 

 

9. Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, amely minden elıirányzata felett 
rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv az Ezüstfenyı Idısek Otthona (3078 Bátonyterenye, 
Makarenkó út 24.).  

 

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el. 

 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 
pályázat útján – határozatlan idıre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, 
az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári 
jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szervnek a 
megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete 
az irányadó. 

 

13. Az intézmény jogi személy. 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
18/2009. (VI. 5.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet  

módosítására 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 71. § (2) bekezdésében és a 79. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Vr.) módosításáról az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

1. § 
 
A Vr. 2. § (5) bekezdésben mellékletként meghatározott kimutatás (Vagyonkódex) hatályát 
veszti, helyébe jelen rendelet melléklete lép.   

 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2009. június 1-jével lép hatályba.  
 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 



 A 18/2009. (VI.  5.) Kgy. rendelet melléklete

Sor- 
szám

Hrsz
Ingatlan-nyilvántartás szerinti 

megnevezés
Cím

Tul. 
hányad

Terület 
(m2)

Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés

1 2165 Udvar, gazdasági épület Salgótarján 1/1 3 717 Egyéb vagyon Forgalomképes
2 2300 Beépítetlen terület Salgótarján 1/1 89 Egyéb vagyon Forgalomképes
3 2302 Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. 1/1 41 417 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Részlegesen használati joggal terhelt
4 395/1 Tüdıgondozó Rétság, Korányi út 6. 1/1 1 103 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 2080 Park (Ezüstfeny ı Otth.) Kazár-Mizserfa Május 1. út 1/1 20 053 Törzsvag yon Korlátozottan forg. képes

1 343 Idısek otthona Salgótarján, Petıfi út 92. 1/1 12 389 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 2303 Idısek otthona Salgótarján, Füleki út 52. 1/1 1 277 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 341/6 Lakóház, udvar (lakóotthon) Ludányhalászi, Kossuth út 15-17. 1/1 939 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 341/7 Lakóház, udvar (lakóotthon) Ludányhalászi, Kossuth út 15-17. 1/1 972 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
3 841 Szociális Otthon (Áp.gond.i.) Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. 1/1 72 703 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján

1 1037/48 Udvar és lakóotthon Balassagyarmat, Szontágh út 44. 1/1 32 192 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 0141 Termıföld Diósjenı (külterület) 1/1 39 774 Egyéb vagyon Forgalomképes
2 0143 Szoc. fogl., udvar, gazd. épületek Diósjenı (külterület) 1/1 29 847 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
3 0144 Szociális otthon (Rehab.int.) Diósjenı (külterület) Kastély 1/1 53 588 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján

1 541 Nevelıintézet (Rehab.int.) Bercel, Petıfi Sándor u. 2. 1/1 23 700 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
2 914 Szociális Otthon (Rehab.int.) Bercel, Kenderváros u. 23. 1/1 44 237 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 2873/1 Általános Iskola és Diákotth. Pásztó, Fı út 138. 1/1 14 716 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 040 Termıföld Szátok (külterület) 1/1 9 052 Egyéb vagyon Forgalomképes
3 111/4 Nevelıint. (Ált.Isk.Diákotth.) Szátok, Kossuth út 106-108. 1/1 26 013 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
4 111/5 Szolgálati lakás Szátok, Kossuth út 98-100. 1/1 2 231 Egyéb vagyon Forgalomképes
5 151 Gyermekotthon Szátok, Kossuth út 70. 1/1 832 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
6 1046/5/A/12 Garázs Balassagyarmat 1/1 18 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 6072 Középiskola (szakm.képz.) Salgótarján, Csokonai út 21-29. 1/1 26 607 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 3730 Kollégium Salgótarján, Kissomlyó út 2. 1/1 7 690 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 015 Vízmő Szécsény, Ancsa-major 1/1 5 548 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Jelzáloggal terhelt
2 016 Major Szécsény, Ancsa-major 1/1 15 717 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Jelzáloggal terhelt
3 107/2 Középiskola Szécsény, Haynald L.utca 11. 1/1 3 623 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
4 672/4/A Egyéb épület Szécsény, Varsányi út 1/1 1 016 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
5 672/4/B Egyéb épület Szécsény, Varsányi út 1/1 383 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Jelzáloggal terhelt
6 672/4 (beépített ter.)Tanmőhely alatti földSzécsény, Varsányi út 1/1 5 718 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

III. "Baglyask ı" Idısek Otthona, Salgótarján

Vagyonkódex
Nógrád Megye Önkormányzata ingatlan vagyonának min ısítése

VIII. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módsze rtani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó

II. Ezüstfeny ı Idısek Otthona, Bátonyterenye

Használó: önkormányzat intézménye

I. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

VII. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondo zó Otthon, Bercel

VI. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Áp oló Gondozó Otthon, Diósjen ı

V. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

IV. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitáció s Intézet, Ludányhalászi

IX. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Ko llégium, Salgótarján

X. Lipthay Béla Mez ıgazdasági Szakképz ı Iskola és Kollégium, Szécsény
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 A 18/2009. (VI.  5.) Kgy. rendelet melléklete

Sor- 
szám

Hrsz
Ingatlan-nyilvántartás szerinti 

megnevezés
Cím

Tul. 
hányad

Terület 
(m2)

Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés

Használó: önkormányzat intézménye

1 989 Lakóház, udvar (lakásotthon) Balassagyarmat, Munkás u. 2. 1/1 874 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 5479 Lakóház, udvar (lakásotthon) Bátonyterenye, Csokonai út 7. 1/1 617 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
3 5480 Lakóház, udvar (lakásotthon) Bátonyterenye, Határ út 7. 1/1 612 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
4 19 Nevelıotthon, park (gyerm otth.) Felsıpetény, Petıfi út 37. 1/1 80 536 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
5 28 Lakóház udvar (utógond. otthon) Mátraszele, Gáborvölgy u. 31. 1/1 1 194 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
6 2305/2 Gyermekotthon (lakásotthon) Salgótarján, Móricz Zs. út 2. 1/1 767 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
7 2976 Irodaház és gyermekbef. otthon Salgótarján, Ruhagyári út 9. 1/1 4 911 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
8 297 Lakóház udvar (gyermekotthon) Ságújfalu Kossuth út 16. 1/1 1 865 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
9 819 Lakóház, udvar (lakásotthon) Tar, Szondi György út 140. 1/1 845 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 1 Palóc Múzeum (múzeum) Balassagyarmat, Palóc liget 1. 1/1 3 609 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
2 77 Múzeum Bánk, Petıfi S. út 98. 1/1 398 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
3 135 Közpark (Madách Emlékm.) Csesztve, Kossuth út 76. 1/1 34 606 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
4 526 Gazdasági épület és udvar Csitár, Nógrádgárdony 1 /1 6 327 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
5 1214 Bányamúzeum szellızı kürtı Salgótarján, Kun út 1/1 394 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
6 1233 Múzeum (Bányamúzeum) Salgótarján, Zemlinszky út 1. 1/1 1 938 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
7 1254 Földalatti Bányamúzeum Salgótarján, Zemlinszky út 21. 1/1 550 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
8 3893/A/13 Raktár Salgótarján, Rákóczi út 17. 100/106 636 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
9 3896/A Múzeum Salgótarján, Múzeum tér 2. 1/1 1 415 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

10 437/1 Raktárépület Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A 1/1 235 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 201/2 Irodaház (Levéltári részleg) Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A 1/1 1 631 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 0334/7 Beépítetlen (Levéltár) Bátonyterenye Tiribes, Bolyoki út 1/1 6 205 Egyéb vagyon Forgalomképes
3 0334/13 Levéltár Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út 8. 1/1 13 104 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
4 1252 Beépített terület (Levéltár) Salgótarján, Ady E. u. 3/A 1355/2841 2 876 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
5 1252/B Irodaház (Levéltár) Salgótarján, Ady E. u. 3/A 1/1 584 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
6 1255 Levéltár Salgótarján, Bem út 18. 1/1 1 377 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
7 1256 Levéltár Salgótarján, Bem u. 20. 1/1 567 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
8 1791/1/A/1 Egyéb helyiség (Pártarchívum) Salgótarján, Május 1. út 41. fszt. 1. 1/1 144 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 059/1 Víztároló Alsótold 1/1 880 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
2 0195/3 Vízmő Becske 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
3 032/6 Vízmő Bercel 1/1 11 500 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
4 0422/4 Nyomásközpont Bercel 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
5 046/39 Nyomásközpont Bér 1/1 168 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
6 052/15 Vízmő Buják 1/1 346 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
7 0158/5 Vízmő Buják 1/1 2 406 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
8 0146/1 Vízmő Csitár 1/1 1 206 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
9 0189/23 Vízmő Csitár 1/1 385 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján

10 016/1 Vízmő Drégelypalánk 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
11 046/28 Saját használatú út Hollókı 1/1 303 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
12 046/29 Vízmő Hollókı 1/1 1 292 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján

XII. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

XIII. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezet e, Salgótarján

XI. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
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 A 18/2009. (VI.  5.) Kgy. rendelet melléklete

Sor- 
szám

Hrsz
Ingatlan-nyilvántartás szerinti 

megnevezés
Cím
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Használó: önkormányzat intézménye

13 7/1 Beépítetlen terület Kétbodony 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
14 085/19 Vízmő Nagyoroszi 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
15 0111/1 Vízmő Nógárdsáp 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
16 05/1 Vízmő İrhalom 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
17 0221/16 Nyomásközpont Pásztó 1/1 168 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
18 058/4 Vízmő Szente 1/1 2 045 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
19 026/12 Vízmő Terény 1/1 53 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
20 0197/4 Gyep, legelı (ivóvízvezeték) Vanyarc 1/1 1 146 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
21 205 Üdülı, udvar Balatonföldvár, Gárdonyi G. út 3-5. 1/1 6 765 Egyéb vagyon Forgalomképes
22 1130 Üdülı Berekfürdı, Vadvirág út 21. 1/1 375 Egyéb vagyon Forgalomképes
23 38 Beépítetlen terület Hollókı, Kossuth út 94. 1/1 408 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
24 40/1 Udvar Hollókı, Kossuth út 94. 1/2 320 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
25 41 Épület (szövıház) Hollókı, Kossuth út 94. 1/1 132 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
26 375 Turistaszálló Hollókı, Petıfi út 10. 1/1 1 549 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
27 393 Beépítetlen terület Hollókı, Petıfi út 30. 1/1 1 998 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
28 392 Lakóház gazd.ép. (ker.szh.) Hollókı, Petıfi út 30. 1/1 140 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
29 407 Gazd. ép. és udvar (ker.szh.) Hollókı, Petıfi út 7. 1/1 55 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
30 408 Udvar Hollókı, Petıf út 9. 1/1 390 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
31 409 Vendéglı (Étterem) Hollókı, Kossuth u. 93 - 95. 1/1 595 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
32 0441 Telephely (Tőzoltó gyak pálya) Salgótarján, (Baglyasalja) 1/1 9 204 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
33 0473/6 Termıföld Salgótarján (Eperjes felett) 1/1 2 675 Egyéb vagyon Forgalomképes
34 0473/9 Termıföld Salgótarján (Eperjes felett) 1/2 1 381 Egyéb vagyon Forgalomképes
35 0481/15 Termıföld Salgótarján (Eperjes felett) 1/2 1 230 Egyéb vagyon Forgalomképes
36 2444/1 Táborhely (kemping) Salgótarján, Kemping út 66. 1/1 19 412 Egyéb vagyon Forgalomképes
37 3003/A/5 Lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Füleki út 39. II/1. 1/1 113 Egyéb vagyon Forgalomképes
38 3727/1/A/16 Lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/17. 1/1 55 Egyéb vagyon Forgalomképes
39 3727/1/A/19 Lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/20. 1/1 55 Egyéb vagyon Forgalomképes
40 3909 Udvar Salgótarján, Játszó út 1/1 531 Egyéb vagyon Forgalomképes
41 4119 Megyeháza Salgótarján, Rákóczi út 36. 1/1 8 655 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Részlegesen használati joggal terhelt
42 4136 Beépített terület (Tőzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 1/1 4 143 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
43 4136/A Irodaház (Tőzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 886/1000 1 177 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Rendezetlen tul. hányad
44 6088 Telephely (Közl.Felügyelet) Salgótarján, Csokonai út 3. 1/1 8 733 Egyéb vagyon Forgalomképes Használati joggal terhelt
45 6308/4 Lakóház udvar Salgótarján, Keszi út 12. 1/1 735 Egyéb vagyon Forgalomképes
46 327 Udvar Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. 100/2700 400 Egyéb vagyon Forgalomképes
47 329 Beépítetlen terület Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. 100/2720 81 Egyéb vagyon Forgalomképes
48 330 Lakóház, udvar, gazdasági épület Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. 100/2720 737 Egyéb vagyon Forgalomképes
49 773  udvar Bátonyterenye 36/120 903 Egyéb vagyon Forgalomképes
50 0121/1 vízmő Nógrádmarcal 1/1 2968 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Törvény alapján
51 1793 Egészségház (kórház) Salgótarján, Május 1. u. 56. 1/1 1 012 Egyéb vagyon Forgalomképes
52 1809/2/A/5 Iroda Pásztó, Kölcsey u. 16. 1/1 18 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
53 2477 Lakóház, udvar Bátonyterenye, Csokonai út 42. 1/1 718 Egyéb vagyon Forgalomképes
54 462 Lakóház udvar Ludányhalászi, Rákóczi út 158. 1/1 2 312 Egyéb vagyon Forgalomképes

XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezet e, Salgótarján
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II. 

A KÖZGY ŐLÉS HATÁROZATAI 
 
 
36/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott 

határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
fıbb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekrıl és a közgyőlés ülésére készült 
elıterjesztésekhez 

 
 

HATÁROZATA 
 

1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 

2. A testület a közgyőlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-
16. sz. mellékletek szerint elfogadja. 

 

3. A közgyőlés a 2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévı elnöki keret 
terhére: 
- A Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: A XVII. Pásztói Regionális 

Néptáncfesztivál megrendezésének 50.000 Ft-os  
támogatásáról dönt. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdés elıkészítésére és aláírására. 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a határozat 17. sz. mellékletét képezı, a 
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát. 
A Közgyőlés felhatalmazza elnökét a módosított alapító okirat aláírására. 
Határidı: 2009. június 4. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

5. A testület a 136/2008. (XII.18.) Kgy. határozatával jóváhagyott 2009. évi üléstervét a következık 
szerint módosítja:  

 

2009. május 28-ai ülésérıl (Közmeghallgatás) leveszi:  
 

„Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységérıl”  
 

2009. június 25-ei ülésére felveszi:  
 

„Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységérıl”  
 

2009. június 25-ei ülésérıl leveszi:  
 
„Jelentés a címzett támogatással megvalósult 150 férıhelyes idısek otthona beruházás lezárásáról”  
 
„Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet intézményvezetıi pályázat 
elbírálására” 
címő napirendi pontokat.  
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2009. szeptember 24-ei ülésére felveszi: 
 
„Javaslat az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet intézményvezetıi pályázat 
elbírálására” 
címő napirendi pontot.  
 
2009. november 26-ai ülésére felveszi:  
 
„Jelentés a címzett támogatással megvalósult 150 férıhelyes idısek otthona beruházás lezárásáról”  
címő napirendi pontot. 
 

6. a) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Hollókı turisztikai attrakcióként történı kiemelt fejlesztése 
érdekében folytasson további egyeztetéseket. 
Gondoskodjon a „Palóc témapark” c. projektet elıkészítı munkacsoport tagjainak felkérésérıl; 
tegye meg a szükséges intézkedéseket és ezekrıl számoljon be a közgyőlés júniusi ülésén.  
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
b) A testület jóváhagyólag tudomásul veszi a Nógrádi Történeti Múzeum teljeskörő felújítására és 
funkcióbıvítı rehabilitációjára készült pályázatról szóló tájékoztatást. 
Felkéri elnökét, hogy vizsgálja meg a múzeum szőkített tartalommal történı korszerősítésének és 
kiemelt turisztikai attrakcióként történı pályázati támogatásának feltételeit és az errıl szóló 
javaslatát terjessze a közgyőlés 2009. júniusi ülése elé. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

7. Nógrád Megye Önkormányzata kinyilvánítja, hogy – a lakossági és önkormányzati érdekekre való 
tekintettel – nem partner a viziközmővek privatizációjában, azt ellenzi és minden tıle telhetıt 
megtesz annak megakadályozása érdekében. 
A közgyőlés felhívja a megye települési önkormányzatainak képviselı-testületeit, hogy 
amennyiben egyetértenek a közgyőlés határozatában megfogalmazottakkal, az önkormányzati 
érdekek közös érvényesítése céljából a felhíváshoz csatlakozzanak.  
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a megye településeinek polgármestereit 
tájékoztassa.  
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 

8. a)  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése úgy határozott, hogy az Észak-Magyarországi 
Regionális Területfejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE elıirányzat helyi önkormányzati 
feladatellátás színvonalának javítását eredményezı fejlesztések jogcímére pályázatot nyújt be. 
A pályázat tárgya a Reménysugár Otthon főtéskorszerősítése, a fejlesztés megvalósulási helye 
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
A fejlesztés összköltsége 60.094.285 Ft, melybıl az igényelt támogatás 39.061.000 Ft, a saját 
forrás pedig 21.033.285 Ft. 
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy.  
rendeletében biztosítja.  
A Közgyőlés utasítja elnökét a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedések megtételére.  
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  

 
b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése úgy határozott, hogy az Észak-Magyarországi 
Regionális Területfejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE elıirányzat helyi önkormányzati 
feladatellátás színvonalának javítását eredményezı fejlesztések jogcímére pályázatot nyújt be 
Pásztó Város Önkormányzatával együttmőködve. 
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A pályázat tárgya a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 
Tittel Pál Kollégiumának főtéskorszerősítése, a fejlesztés megvalósulási helye 3060 Pásztó, 
Rákóczi út 5. 
A fejlesztés összköltsége 27.052.111 Ft, melybıl az igényelt támogatás 20.000.000 Ft, a saját 
forrás pedig 7.052.111 Ft. 
A Közgyőlés a saját forrás rá esı részét a 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy.  
rendeletében biztosítja.  
A Közgyőlés felhatalmazza elnökét a Pásztó Város Önkormányzatával való együttmőködési 
megállapodás aláírására, és utasítja a pályázat benyújtásához kapcsolódó egyéb intézkedések 
megtételére.  
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke  
 
c) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése úgy határozott, hogy az Észak-Magyarországi 
Regionális Területfejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE elıirányzat helyi önkormányzati 
feladatellátás színvonalának javítását eredményezı fejlesztések jogcímére pályázatot nyújt be. 
A pályázat tárgya a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon pásztói intézményegységének főtéskorszerősítése, a fejlesztés megvalósulási helye 
3060 Pásztó, Fı út 138. 
A fejlesztés összköltsége 46.310.238 Ft, melybıl az igényelt támogatás 20.000.000 Ft, a saját 
forrás pedig 26.310.238 Ft. 
A Közgyőlés a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy.  
rendeletében biztosítja.  
A Közgyőlés utasítja elnökét a pályázat benyújtásához kapcsolódó intézkedések megtételére.  
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
 d) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése úgy határozott, hogy az Észak-Magyarországi 

Regionális Területfejlesztési Tanács által meghirdetett CÉDE elıirányzat helyi önkormányzati 
feladatellátás színvonalának javítását eredményezı fejlesztések jogcímére Bátonyterenye Város 
Önkormányzata által benyújtandó pályázathoz együttmőködı partnerként csatlakozik. 
A pályázat tárgya a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tornacsarnoka 
tetıfelújításának I. üteme, a fejlesztés megvalósulási helye 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39. 
A fejlesztés összköltsége 23.840.690 Ft, melybıl az igényelt támogatás 20.000.000 Ft, a saját 
forrás pedig 3.840.690 Ft. 
A Közgyőlés a saját forrás rá esı részét a 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy.  
rendeletében biztosítja.  
A Közgyőlés felhatalmazza elnökét a Bátonyterenye Város Önkormányzatával való 
együttmőködési megállapodás aláírására, és utasítja a pályázat benyújtásához kapcsolódó egyéb 
intézkedések megtételére.  
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
9. A közgyőlés a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott középfokú oktatási 

intézményekben tanuló, kiemelkedı teljesítményt elérı diákok (középiskolánként 5-7 fı) számára 
egy három napos, autóbuszos, 2009. szeptemberében megvalósítandó tanulmányi kirándulás 
megszervezését határozza el, melynek úti célja a lengyelországi Auschwitz Múzeum. 
A tanulmányi kiránduláshoz szükséges forrást elsıdlegesen a 2009. évi költségvetés ifjúsági 
cselekvési programjára elkülönített keretbıl kell biztosítani. 
A testület utasítja elnökét, valamint a megyei fıjegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
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10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja az intézmények igazgatóit, hogy az általuk 

vezetett költségvetési szervek alapító okiratának módosítása következtében szükségessé váló 
szervezeti és mőködési szabályzat változásokat az ágazatilag illetékes bizottságokhoz jóváhagyás 
céljából legkésıbb 2009. június 30-ig nyújtsák be. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: az érintett intézmények vezetıi 

 
11. A közgyőlés a 2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/5. sorában lévı elnöki  

keret terhére: 
- A Krétakör Alapítvány (Salgótarján) részére: Assisi tábor megrendezésének 

30.000 Ft-os  
támogatásáról dönt. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdések elıkészítésére és aláírására. 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 Becsó Zsolt s.k.  dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 
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1. sz. melléklet 
 

Összefoglaló kimutatás a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerıre 
emelkedett hatósági döntéseirıl 

2009. április 20-tól május 19-ig 

Sorszám Határozat száma 
Ellátó intézmény 

 
 

1.  144-3/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
2.  164-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
3.  185-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
4.  186-2/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
5.  187-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
6.  193-3/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
7.  195-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
8.  239-2/2009. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 
9.  261-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
10. 262-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
11. 285-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
12. 320-1/2009. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 
13. 421-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
14. 422-2/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
15. 423-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
16. 472-2/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
17. 484-5/2009. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 
18. 525/2009. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 
19. 537-2/2009. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 
20. 537-3/2009. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 

Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 
21. 685-1/2009. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 
22. 721-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
23. 746/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 

Gondozó Otthon, Bercel 
24. 761/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 
25. 764/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és 

Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 
26. 765/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 
27. 788-1/2009. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 
28. 788-2/2009. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 
29. 804-1/2009. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 

Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 
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30. 804-2/2009. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

31. 868/2009.  Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 

32. 909/2009. Ezüstfenyı Idısek Otthona 
Bátonyterenye 

33. 913/2009. Ezüstfenyı Idısek Otthona 
Bátonyterenye 

34. 915/2009. Ezüstfenyı Idısek Otthona 
Bátonyterenye 

35. 923-2/2009. Ezüstfenyı Idısek Otthona 
Bátonyterenye 

36. 929/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

37. 933/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

38. 934/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

39. 948/2009. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és  
Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı 

40. 976-1/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
41. 1010-2/2009. „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján 
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2. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
15/2009. (IV. 29.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására Érsekvadkert 

és Ipolyvece nevelési-oktatási intézményeinek 
átszervezésérıl 

 

HATÁROZATA  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Érsekvadkert és 

Ipolyvece nevelési-oktatási intézményeinek átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja: 
 

Az érsekvadkerti és ipolyvecei önkormányzat által intézményfenntartó társulásban 
mőködtetett Petıfi Sándor Általános Iskola ipolyvecei tagintézményét a fenntartók 
megszüntetik, feladatait a jövıben az érsekvadkerti székhely iskola látja el.  
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatbıvítés feltételei 
rendelkezésre állnak, költségvetési fedezete megteremthetı. A feladatokról történı 
gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy az a tanulóknak és a szülıknek 
nem jelent aránytalan terhet. 
 

Indokolás: 
 

A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel 
 

A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 
 
A megyei fejlesztési tervben a közoktatás fejlesztése egyik fı célkitőzéseként (4. fejezet 
bevezetés) fogalmazódik meg a közoktatás költséghatékonyságának javítása. 
A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitőzések között szerepel {4.1 k) pont}, hogy a 
költséghatékonyság javítását célzó intézkedések járjanak együtt a gyermekek, tanulók mindenek 
felett álló érdekének figyelembe vételével. 
A közoktatási együttmőködések alapelveként szerepel, hogy {4.2 c) pont} 
- az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen érvényesíthetı szakmai 
és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek létre; 
- az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő elérhetıségét, 
valamint a minıségi oktatáshoz történı hozzájutást;  
- az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek érdekei és a szakmailag racionális 
intézményfenntartás szerint valósuljon meg. 
A költséghatékonyabb mőködtetés megjelenik az alapfokú oktatás célkitőzési között is {4.4 g) 
pont}. A 4.4 d) pont kimondja, hogy az intézmények átszervezése, feladatmódosulása esetén a 
feladatról történı további megfelelı gondoskodás mellett figyelembe kell venni, hogy a 
feladatellátás új módja a tanulónak és a szülınek ne jelentsen aránytalan terhet.  
Az alapfokú oktatás legfıbb feladata {5.4 a) pont} valamennyi gyermek számára biztosítani a 
tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket (iskolafenntartással, társulással, vagy 
szervezett tanulószállítással). 
Az átszervezés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési tervvel. 
 

A feladatbıvítés feltételei, az eddigi feladatellátásról történı megfelelı gondoskodás és az 
aránytalan teher vizsgálata 

 
Az ipolyvecei 1-4. évfolyamos tagiskola 22 tanulóját jelenleg összevont tanulócsoportban két 
szakképzett pedagógus tanítja. Az érsekvadkerti 1-8. évfolyamos iskola tanulóinak száma 283 fı. 
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İk 16 tanulócsoportban 17-23 fıs átlaglétszámú önálló osztályokban tanulnak. 24 fı szakképzett 
pedagógussal biztosított a teljes szakos ellátottság, és az ipolyvecei 2 pedagógus 
továbbfoglalkoztatását is tervezik a székhely iskolában. Az ipolyvecei tanulók számára magasabb 
színvonalú ellátást jelenthet, hogy összevont tanulócsoport helyett önálló osztályokban 
tanulhatnak. Az érsekvadkerti iskola 1972-ben oktatási célra épült, kihasználtság nem éri el a 
maximumot. A tárgyi feltételek megfelelıek, néhány tekintetben felülmúlják a jogszabályban 
elıírtakat. Az ipolyvecei tagiskolában nem mőködik speciális program, melynek továbbvitelérıl 
gondoskodni kellene.  
Az ipolyvecei tanulók utaztatásáról napi 2-3-szori iskolabusz járat közlekedtetésével kívánnak 
gondoskodni, melyen a kíséretet az ipolyvecei pedagógusok biztosítják. 
A szakértıi vélemény – melybıl a fenti adatok is származnak – megalapozottan foglal állást 
abban, hogy a feladatok ellátása továbbra is megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy a 
tanulóknak, szülıknek nem jelent aránytalan terhet. Az új feladatok ellátásához a személyi és 
tárgyi feltételek biztosítottak, a költségvetési fedezet megteremthetı.  
 

2. A Bizottság a szakvéleményt Érsekvadkert jegyzıjének 904/2009. számú levele, Érsekvadkert-
Ipolyvece Községek Közoktatási Intézményi Társulása Társulási Tanácsának 5/2009. (III. 18.) 
számú határozata, Érsekvadkert Község Önkormányzata 12/2009. (III. 23.) számú határozata, 
Ipolyvece Község Önkormányzata 3/2009. (III. 23.) számú határozata, Somogyiné Quallich Lenke 
közoktatási szakértı véleménye, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 6. pontja,  valamint a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 
124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv alapján döntött. 

 
3. A Bizottság nyomatékosan felhívja az érintett képviselı-testületek figyelmét arra, hogy - az 

érdemben történı döntés elıkészítés érdekében - a jövıben hasonló szakvéleményt a képviselı-
testületi döntések elıtt kérjenek. 

 
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse Érsekvadkert jegyzıjét és Ipolyvece 

polgármesterét. 
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidı: 2009. április 30. 

 
 
Salgótarján, 2009. április 29. 
 
 
 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják: 
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Kıhalmi Erika, Érsekvadkert jegyzıje – Székhelyén 
3. Tóth József, Ipolyvece polgármestere – Székhelyén 
4. Irattár 
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3. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
16/2009. (IV. 29.) Okt. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadására a 

nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola 
és Óvoda feladatbıvítésérıl 

 
 

HATÁROZATA  
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a nógrádkövesdi 

József Attila Általános Iskola és Óvoda feladatbıvítésérıl az alábbi szakvéleményt adja: 
 
A Nógrádkövesd és Szécsénke önkormányzatai által mőködtetett József Attila Általános 
Iskola és Óvoda alapfeladatát a fenntartók bıvíteni tervezik a cigány kisebbségi oktatással.   
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatbıvítés feltételei 
rendelkezésre állnak, költségvetési fedezete megteremthetı. Az intézményben eddig ellátott 
feladatokról változatlanul gondoskodnak oly módon, hogy a gyermekeknek, szülıknek 
semmiféle új teher nem jelentkezik. 
 

Indokolás: 
 

A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel 
 

A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 
A közoktatás-fejlesztés általános célkitőzései között szerepel - többek között - az oktatás 
minıségének fejlesztése, valamint az oktatási egyenlıtlenségek mérséklése (4. fejezet bevezetés). 
A stratégiai célokhoz kapcsolódó egyik legfontosabb általános célkitőzés {4.1 a) pont}a 
kulcskompetenciák fejlesztése (köztük a kommunikáció, a szociális és állampolgári kompetencia, 
az esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség).  
A közoktatási feladatellátás együttmőködéseire vonatkozó célok között szerepel, hogy az 
intézményfenntartó társulásokat a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje {4.2 c) pont}. 
Az alapfokú oktatásban cél, a hatályos jogszabályoknak megfelelı, a Nemzeti Alaptantervre 
épülı, szakértı által véleményezett, a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai programok 
alkalmazása, melyekbe nemzetiségi, kisebbségi nevelés, oktatás esetén beépültek a Nemzeti, 
etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvei {4.4 c) pont}. További cél a tanulók szociális 
(személyes és társas) kompetenciáinak fejlesztése, az egyenlı bánásmód {4.4 m) pont} és az 
esélyegyenlıség elımozdítása {4.4 n) pont}, valamint - a nemzetiségiek által lakott településeken 
a hagyományápolás lehetıségeinek biztosítása {4.4 o) pont}. 
Az alapfokú oktatás feladatai között találjuk a következıket : 

- tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésével a reális önértékelés, motiváció, 
tanulás iránti pozitív attitőd önbizalom, társas tudatosság, tolerancia és együttmőködı 
készség javítása {5.4 j) pont}; 

- a romák lakta településeken indokolt a cigány kisebbségi oktatás, nevelés bevezetése 
az iskolákban, valamint az erre járó költségvetési normatíva igénybevétele {5.4 m) 
pont};  

- kiemelt figyelmet kell fordítani a cigány kisebbségi program szerint oktatott 
tanulócsoportok munkájára, a feladat tárgyi és személyi feltételeinek megfelelı szintő 
biztosítására {5.4 n) pont}.  
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A feladatbıvítés feltételei, az eddigi feladatellátásról történı megfelelı gondoskodás és az aránytalan 
teher vizsgálata 

 
 

A közoktatási szakértı megállapította, hogy „az intézmény pedagógiai programjának módosítása 
az új helyzetnek megfelelıen jól szabályozza a roma kisebbségi oktatást, mely a szülık 
kezdeményezésére és a fenntartó önkormányzatok támogatásával a 2009/2010-es tanévben a felsı 
tagozaton kerül bevezetésre. Az iskola számot vetett a helyi társadalmi, gazdasági környezet 
állapotával, az iskolahasználók igényeivel, fenntartói szándékával, saját lehetıségeivel, s ezek 
alapján állította össze kisebbségi oktatási programját. A pedagógiai program és módosítása 
megfelel a jogszabályoknak.”  
Az intézményben eddig ellátott feladatokról változatlanul gondoskodnak oly módon, hogy a 
gyermekeknek, szülıknek semmiféle új teher nem jelentkezik. 
 
 

2. A Bizottság a szakvéleményt Nógrádkövesd polgármesterének 107/2009. és 107-1/2009. számú 
levelei, a Nógrádkövesd Községi Önkormányzat 71/2008. (XI. 6.) képviselı-testületi határozata, a 
Szécsénke Községi Önkormányzat 49/2008. (XI. 24.) képviselı-testületi határozata, Jakab Mária 
közoktatási szakértı véleménye, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 6. pontja,  valamint a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 
124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv alapján döntött. 

 
 

3. A Bizottság felhívja a képviselı-testületek figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdése alapján a fenntartó helyi önkormányzat, az alapító okirata 
szerint nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban közremőködı nevelési-
oktatási intézmény  
a) létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához, nevének 
megállapításához, 
b) költségvetésének meghatározásához és módosításához, 
c) az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez, 
d) a szervezeti és mőködési szabályzat jóváhagyásához, 
e) nevelési programjának, pedagógiai programjának, pedagógiai-mővelıdési programjának, 
intézményi minıségirányítási programjának jóváhagyásához és végrehajtásának értékeléséhez 
beszerzi fenntartótól függıen az érintett települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat 
egyetértését. Kisebbségi nevelési-oktatási intézményben - az elızıekben meghatározott 
munkamegosztás szerint - be kell szerezni a kisebbségi önkormányzat egyetértését a vezetı 
megbízása és megbízásának megszüntetése elıtt is. 
 

4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse Nógrádkövesd és Szécsénke 
polgármesterét. 
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidı: 2009. április 30. 

 
 

Salgótarján, 2009. április 29. 
     Kovács Gábor s.k. 

  a bizottság elnöke 
 
A bizottság határozatát kapják: 
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Gyurek László, Nógrádkövesd polgármestere – Székhelyén 
3. Hajzsel Miklós, Szécsénke polgármestere – Székhelyén 
4. Irattár 
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4. sz. melléklet 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 6/2009. (V. 12.) B.B. sz. határozata 

a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek részére 
papíripari termékek és irodaszerek beszerzésére irányuló 

nyílt közbeszerzési eljárás eredményérıl 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 

„papíripari termékek és irodaszerek” beszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás 
során – a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke és a megyei fıjegyzı által – tett 
intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2.a)   A bizottság Káposzta Csaba (3060 Pásztó, Hısök út 29.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) 
bekez-dés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlat nem tartalmazza 
a Kbt. 60. § (1) bekezdése tekintetében a Kbt. 63. §-ában elıírt, illetve a 
Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatója (KÉ: 2007.02.23.) figyelembe 
vételével csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat. 

 
2.b) A bizottság a PBS Hungária Kft. (9022 Gyır, Batthyány tér 6.) ajánlatát a Kbt. 88. § (1) 

bekezdés f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, mivel az ajánlati terméklista 2. 
részének 39. és 44., valamint az 5. rész 11. és 12. sorában lévı termékek nem felelnek 
meg az ajánlattételi dokumentációban meghatározott követelményeknek, a 4. rész 45. 
sorában szereplı tétel megbontásánál ajánlattevı nem a kiegészítı tájékoztatás szerint 
járt el, a 7. rész 1. sorában nem az irányadó mennyiségre történt az ajánlattétel. 

 
2.c) A bizottság megállapítja, hogy az ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. (1044 

Budapest, Óradna u. 5.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére 
alkalmas így, mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján 
értékelt legkedvezıbb ajánlatot tevıt, nettó 46.254.642 Ft-os ajánlatával az eljárás 
nyertesévé nyilvánítja. 

3. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét – e határozat mellékletét 
képezı „összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezéső dokumentum szerint – 
hirdesse ki, azt az ajánlattevık részére kézbesítse, valamint a megyei fıjegyzı 
bevonásával gondoskodjon a Kbt. szerinti tájékoztatók közzétételérıl.  
Határidı:    -    az eredményhirdetésre: 2009. május 12., 10,00 óra 

- a tájékoztatónak a Közbeszerzési Értesítıben való megjelentetésére: 
2009. május 19. 

- a tájékoztatónak az EU Hivatalos Lapjában való megjelentetésére: 2009. 
május 28. 

  Felelıs :      Fazekas János, a bizottság elnöke  
                        Dr. Barta László megyei fıjegyzı 
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4. A bizottság felkéri a közgyőlés elnökét és a költségvetési szervek vezetıit, hogy a szer-
zıdést a nyertes ajánlattevıvel kössék meg, továbbá utasítja a megyei fıjegyzıt, hogy 
gondoskodjon a szerzıdésnek a Nógrád Megyei Önkormányzat honlapján történı 
közzétételérıl.  
Határidı:  - a szerzıdéskötésre: 2009. május 21.,  10,00 óra 

                   - a szerzıdés közzétételére: a szerzıdéskötést követıen haladéktalanul 
 Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

                     Dr. Barta László megyei fıjegyzı 
       
 
 
Salgótarján, 2009. május 12.                                                                                                                         
                                                                                                             

 
     Fazekas János s.k. 

                                                                                                               a bizottság elnöke  
 
 
 
Errıl  értesülnek: 
1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján  
2.) Irattár 
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a 6/2009. (V. 12.)B.B. sz. határozat melléklete  
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata 
    3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Szállítási keretszerzıdés a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó 20 
intézmény részére papíripari termékek és irodaszerek biztosítására termékcsoportonként a 
dokumentációban tovább részletezettek szerint a szerzıdés teljes idıtartama alatt:  

I. Borítékok-tasakok: 473.500 db 
II.  Írószerek: 30.235 db, 2500 tubus, 1.145 csomag, 3050 készlet, 435 garnitúra, 775 

doboz 
III.  Hibajavítók, ragasztók: 12.145 db 
IV.  Nyomtató, fénymásoló és egyéb irodai papírok: 70.145 db, 29.841 csomag, 1.270 

tekercs, 350 ív, 500 készlet, 206 doboz 
V. Iratrendezési eszközök: 152.610 db, 6.015 csomag 
VI.  Irodaszerek: 11.120 doboz, 3.200 db, 1.235 csomag, 43 tekercs, 25 gombolyag 
VII.  Nyomtatványok: 33.769 db, 150 csomag 

Ajánlatkérı a fenti mennyiségektıl +50%-kal eltérhet. 
 
3. A választott eljárás fajtája: nyílt 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

 b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 
 c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: - 
 d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: - 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 3 (három) 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 

összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei: 
ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. (1044 Budapest, Óradna u. 5.) nettó ajánlati 
ár: 46.254.642 Ft. 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva: - 
c)**Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: - 

 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

- Káposzta Csaba (3060 Pásztó, Hısök út 29.) ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján érvénytelen, mivel az ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 60. § (1) bekezdése 
tekintetében a Kbt. 63. §-ában elıírt, illetve a Közbeszerzések Tanácsa módosított 
tájékoztatója (KÉ. 2007.02.23.) figyelembe vételével csatolandó igazolásokat, nyilatkoza-
tokat. 
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- PBS Hungária Kft. (9022 Gyır, Batthyány tér 6.) ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) 
pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlati terméklista 2. részének 39. és 44., valamint 
az 5. rész 11. és 12. sorában lévı termékek nem felelnek meg az ajánlattételi dokumentá-
cióban meghatározott követelményeknek, a 4. rész 45. sorában szereplı tétel megbontá-
sánál ajánlattevı nem a kiegészítı tájékoztatás szerint járt el, a 7. rész 1. sorában nem az 
irányadó mennyiségre történt az ajánlattétel. 

 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 
ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. (1044 Budapest, Óradna u. 5.), nettó ajánlati 
ár: 46.254.642 Ft. A Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott bírálati 
szempont szerint (legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb. 

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 
9.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: - 
 
10.*A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetıleg az ıt követı 

ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést köthet: - 
 
11.*Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:- 
 
12.* Egyéb információk: - 
 
13. Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és közzétételének 

napja: 
TED: 2008/S 252-337942; 2008. 12. 30.; KÉ: 20566/2008., 2008. 12. 31. 

 
15. Az eredményhirdetés idıpontja: 2009. 05. 12. 1000 óra 
 
16. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2009. 05. … 
 
 
 
 
 
       …………………….…………………… 
                  Fazekas János s.k. 
       a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke 
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5. sz. melléklet 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 7/2009. (V. 12.) B.B. sz. határozata 

Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési eljárásairól 
készült statisztikai összegezés jóváhagyásáról 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 
Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési eljárásairól készült statisztikai 
összegezést e határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
A bizottság felkéri a közgyőlés elnökét, hogy az összegezést a Közbeszerzések 
Tanácsa Közgazdasági Elemzı Csoportja részére – a fıjegyzı bevonásával – küldje 
meg. 
Határidı:  2009. május 31. 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
                 Dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

2. A bizottság felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa 
esetleges további adatszolgáltatási igényének határidıben tegyen eleget, és errıl a 
bizottság soron következı ülésén számoljon be. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs:    Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2009. május 12. 
 
 

          Fazekas János s.k. 
                   a bizottság elnöke 
 
 
 
 
A határozatot kapják: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Irattár 
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a  7/2009. (V.12.) B.B. határozat melléklete 

 

Az éves statisztikai összegezés 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrıl a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik 
része szerinti ajánlatkérık vonatkozásában 

 
1. Az ajánlatkérı neve, címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út   
                                                  36. 
2. A szervezet típusa: 

a) állam és egyes szervezetek – Kbt. 22. § (1) bekezdés a)—c), g)─h) pontok; 
b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi 

önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési 
önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), 
valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális 
fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont]; 

c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)—k) pontok; 
d) egyéb szervezet. 

3. A közösségi értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések száma és értéke (a 
Kbt. IV. fejezete): -- 
4. A nemzeti értékhatárokat elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzések száma és értéke (a 
Kbt. VI. fejezete): száma 2, értéke 71.441.945 Ft. 
5. Egyszerő közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerő tervpályázati eljárások száma és 
értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része):  
Árubeszerzés: száma 2, értéke 9.477.871 Ft. 
Építési beruházás: -- 
Szolgáltatás: -- 
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. 
fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban 
kifejezve), kivéve a 8—9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket: 

 
Árubeszerzés IV.  fejezet: -- 
 
Árubeszerzés VI. fejezet: -- 

 

    Építési beruházás IV.  fejezet: -- 
 
    Építési beruházás VI.  fejezet:  
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 1 55.101.945 

meghívásos   

gyorsított meghívásos   

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 
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gyorsított tárgyalásos   

keretmegállapodásos   

versenypárbeszéd   

Összes 1 55.101.945 

 

Közbeszerzési eljárás Összes A beszerzés  
CPV kódja 

(fıtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke 

45.00.00.00-7 Magyarország 1 55.101.945   
      
      
      

Összes közbeszerzés 1 55.101.945   
 

Építési koncesszió: -- 
 

Szolgáltatás-megrendelés IV.  fejezet: -- 
 

Szolgáltatás-megrendelés VI.  fejezet:  
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 1 16.340.000 

meghívásos   

gyorsított meghívásos   

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos   

keretmegállapodásos   

versenypárbeszéd   

tervpályázat   

egyszerősített (Kbt. 4. 
melléklete szerinti szolgáltatás) 

  

Összes 1 16.340.000 

 

Közbeszerzési eljárás Összes A beszerzés  
CPV kódja 

(fıtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke 

74.23.20.00-4 Magyarország 1 16.340.000   
      
      
      

Összes közbeszerzés 1 16.340.000   
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Szolgáltatási koncesszió: -- 
 
7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi 
táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve): -- 
8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi 
értékhatárokat elérı vagy azt meghaladó értékő közbeszerzések száma, értéke: -- 
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: -- 
10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések értéke:-- 
11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és értéke: -- 
12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) bekezdése, 
57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a (2) bekezdésének f) 
pontja, illetıleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján környezetvédelmi szempontok kerültek 
figyelembevételre (zöld közbeszerzés): -- 
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6. sz. melléklet 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
17/2009. (V. 19.) Okt. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon házirendje módosításának 
jóváhagyására 

 
 

HATÁROZATA  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága – 

a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelete 1/e. melléklet 3. b) pontja szerinti  átruházott hatáskörben – jóváhagyja a Nógrád Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon gyógypedagógiai nevelési-
oktatási feladatokat ellátó tagintézményei és a székhely intézményegység közös házirendjének 
módosítását az alábbiak szerint: 

 

a) A házirend a következı, 21. ponttal egészül ki, egyben a jelenlegi 21. pont számozása 22-re, 22. 
ponté pedig 23-ra változik: 

 
„21. A fegyelmi eljárás lefolytatását megelızı egyeztetı eljárás rendje az iskolában, 

kollégiumban 
 

Az egyeztetı eljárás célja 
 
A kötelességszegéshez elvezetı események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegı 
és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 
 

 
Az egyeztetı eljárás menete 

 
� A fegyelmi eljárás megindítása elıtt be kell szerezni a sértett, illetve kiskorú esetén a szülı (a 

továbbiakban együtt: sértett) hozzájárulását az egyeztetı eljárás lefolytatásához. Amennyiben a 
sértett hozzájárult az egyeztetı eljárás megtartáshoz, a kötelességszegı tanulót, illetve kiskorú 
esetén a szülıt (a továbbiakban együtt: a kötelességszegı tanulót) a fegyelmi eljárás 
megindításáról szóló értesítıben tájékoztatni kell az egyeztetı eljárás igénybevételének 
lehetıségérıl. Az egyeztetı eljárás akkor indítható, ha a kötelességszegı tanuló az értesítés 
kézhezvételétıl számított öt tanítási napon belül írásban bejelenti, hogy kéri annak lefolytatását.  
Felelıs: a fegyelmi eljárásban érintett tagintézmény-, illetve intézményegység-vezetı. 
 

� Az egyeztetı tárgyalás idıpontját a bejelentésének beérkezését követıen haladéktalanul ki kell 
kijelölni, s arról mind a kötelességszegı, mind a sértett felet értesíteni kell. Az egyeztetı tárgyalást 
nem lehet késıbbi idıpontra kitőzni, mint a bejelentéstıl számított öt tanítási nap. 
Felelıs: a fegyelmi eljárásban érintett tagintézmény-, illetve intézményegység-vezetı. 

 
� Az egyeztetı tárgyaláson részt vesz a sértett, a kötelességszegı tanuló, az érintett tanulók 

osztályfınöke, kollégiumi nevelıje, a szülıi szervezet egy képviselıje, a diákönkormányzatot 
segítı pedagógus és a diáktanács egy tagja.  Az egyeztetı tárgyaláson részt vehet az igazgató, 
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illetve az érintett tagintézmény-, intézményegység-vezetı. Az egyeztetı tárgyalás levezetıje az 
érintett tagintézmény-, intézményegység-vezetı által kijelölt, az ügyben nem érintett pedagógus.  
Felelıs: a fegyelmi eljárásban érintett tagintézmény-, illetve intézményegység-vezetı. 

 
� Az egyeztetı tárgyalás során született megállapodást írásba kell foglalni, melyet mind a 

kötelességszegı, mind a sértett fél aláír.  A megállapodásban rögzíteni kell a fegyelmi eljárás 
felfüggesztésének idıtartamát, mely nem haladhatja meg a három hónapot. Az írásbeli 
megállapodásban a feleknek rendelkezni kell arról is, hogy az egyeztetı eljárás megállapításait, 
illetve a megállapodásban foglaltakat, a kötelességszegı tanuló osztályközösségében meg lehet-e 
vitatni, illetve a házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet-e azt 
hozni. 
Felelıs: az egyeztetı tárgyalás levezetıje. 

 
� Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi 

eljárást meg kell szüntetni.  
Felelıs: a fegyelmi eljárásban érintett tagintézmény-, illetve intézményegység-vezetı. 

 
� A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztetı eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a 

szülıi bejelentés beérkezésétıl számított tizenöt napon belül az egyeztetı eljárás nem vezetett 
eredményre. 
Felelıs: a fegyelmi eljárásban érintett tagintézmény-, illetve intézményegység-vezetı.” 

 

b) A házirend címlapján, valamint az 1. és 5. pontokban a balassagyarmati tagintézmény elnevezése a 
következıre változott:  
„Balassagyarmati Általános Iskola” 
 
c) Jelen módosítás 2009. június 1-jén lép hatályba. 
 

2. A Bizottság utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon gyógypedagógiai nevelési-oktatási feladatokat ellátó 
tagintézményei és a székhely intézményegység közös házirendjét a módosításokkal foglalja 
egységes szerkezetbe, majd küldje meg a fenntartónak. 

Határidı: 2009. június 15. 
Felelıs: Koós Istvánné, igazgató 

 
 
Salgótarján, 2009. május 19. 

     Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják: 
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon - Székhelyén 
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7. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
18/2009. (V. 19.) Okt. Biz. Tárgy: a Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium Házirendjének 
jóváhagyására 

 
 

HATÁROZATA  
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottsága – a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 3. b) pontja alapján – átruházott hatáskörben –
2009. szeptember 1-jei hatállyal, egységes szerkezetben jóváhagyja a Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium házirendjét a melléklet szerinti tartalommal. 
A jelen határozattal elfogadott házirend hatálybalépésével egyidejőleg hatályukat vesztik a 
3/2005. (II. 08.) Mőv. Biz. számú határozat 1. b), 1. c) és 1. e) pontjaival elfogadott 
házirendek. 

 
2. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésrıl. 

Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidı: 2009. május 29. 

 
 
 
Salgótarján, 2009. május 19. 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják: 
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Irattár 
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8. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
19/2009. (V. 19.) Okt. Biz. Tárgy: a Lipthay Béla Mezıgazdasági 

Szakképzı Iskola és Kollégium 
Házirendje módosításának jóváhagyására 

 
 

HATÁROZATA  
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottsága – a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 3. b) pontja alapján – átruházott hatáskörben – 
2009. június 1-jei hatállyal jóváhagyja a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola 
és Kollégium házirendjének alábbiak szerinti módosítását: 

 
a ) A házirendbıl törlésre kerülnek: 
 
− a 4.5.2 pont alábbi utolsó mondata:  

„Öt óra igazolatlan mulasztás esetén  osztályfınöki figyelmeztetésben, tíz óra 
igazolatlan mulasztás esetén osztályfınöki intésben, húsz óra igazolatlan mulasztás 
esetén igazgatói figyelmeztetésben részesül a tanuló.” 

− a 4.5.5 pont alábbi második mondata: 
„5 igazolatlan késés esetén osztályfınöki figyelmeztetést kap a tanuló.” 

 
b ) A házirend 5.2. fejezete a következı 5.2.11 ponttal egészül ki: 

 
„5.2.11 Az iskola a fegyelmi eljárás megindításáról írásban értesíti a kötelességszegı 
tanulót, illetve kiskorú esetén annak szülıjét/gondviselıjét. Ezen értesítésben felhívja 
a figyelmét arra, hogy az értesítés kézhezvételétıl számított 5 tanítási napon belül 
írásban, egyeztetı eljárás lefolytatását kérheti.  
Amennyiben ez a kérés megtörténik és a sértett fél illetve kiskorú esetén 
szülıje/gondviselıje egyetért az eljárás lefolytatásával, úgy az iskola meghatározza az 
eljárás lebonyolításának idıpontját (15 napon belül az egyeztetı eljárás kérésétıl). 
Errıl értesíti a szülıi szervezet képviselıjét, a diákönkormányzat képviselıjét és 
minden, az adott ügyben érintett személyt.  
Az egyeztetı eljárás a fenti személyek, valamint az iskola képviselıjének jelenlétében 
folyik le. Az egyeztetı eljárás célja a kötelességszegéshez elvezetı események 
feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegı és a sértett közötti 
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztetı eljárás 
eseményeit jegyzıkönyvben kell rögzíteni. 
Ha a kötelességszegı és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 
orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 
szükséges idıre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés 
ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülı/gondviselı nem kérte a fegyelmi 
eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  
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A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztetı eljárás lefolytatását nem kérik, 
továbbá ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történı megérkezésétıl számított 
tizenöt napon belül az egyeztetı eljárás nem vezetett eredményre.” 

 
2. A Bizottság utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a Lipthay Béla Mezıgazdasági 

Szakképzı Iskola és Kollégium házirendjét a módosításokkal foglalja egységes 
szerkezetbe, majd küldje meg a fenntartónak. 
Felelıs: Filkor Lajos igazgató 
Határidı: 2009. június 15. 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésrıl. 

Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidı: 2009. május 29. 

 
 
 
 
Salgótarján, 2009. május 19. 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják: 
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Irattár 
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9. sz. melléklet 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
20/2009. (V. 19.) Okt. Biz. Tárgy: a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 

Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium módosított házirendjének 
jóváhagyására 

 
 

HATÁROZATA  
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottsága – a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 3. b) pontja alapján – átruházott hatáskörben – 
2009. június 1-jei hatállyal, egységes szerkezetben jóváhagyja a Mikszáth Kálmán 
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium módosított házirendjét a 
melléklet szerinti tartalommal. 
A jelen határozattal elfogadott házirend hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az 
51/2008. (XI. 18.) Okt. Biz. számú határozat 1. b) pontjával elfogadott házirend. 

 
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésrıl. 

Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidı: 2009. május 29. 

 
 
 
Salgótarján, 2009. május 19. 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják: 
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Irattár 
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10. sz. melléklet 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
21/2009. (V. 19.) Okt. Biz. Tárgy: a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény Házirendje 
módosításának jóváhagyására 

 
 

HATÁROZATA  
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottsága – a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 3. b) pontja alapján – átruházott hatáskörben – 
2009. június 1-jei hatállyal jóváhagyja a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény házirendjének alábbiak szerinti kiegészítését: 

 
a.) a házirend 3. pontja a „diákjogok és kötelességek szabályai” fejezete a következı 

(utolsó) mondattal egészül ki: 
„A fegyelmi eljárást megelızı egyeztetı eljárásra van lehetıség, amennyiben a 
kötelességszegés meghatározott személlyel szemben valósult meg. A fegyelmi és 
az egyeztetı eljárás bevezetésének menetét a házirend ( 1. számú) melléklete 
rögzíti.” 

b.) A házirend a határozat mellékletét képezı 1. számú melléklettel egészül ki. 
 
2. A Bizottság utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény házirendjét a módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, 
majd küldje meg a fenntartónak. 
Felelıs: Ember Csaba igazgató 
Határidı: 2009. június 15. 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésrıl. 

Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidı: 2009. május 29. 

 
 
 
Salgótarján, 2009. május 19. 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják: 
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Irattár 
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A 21/2009. (V. 19.) Okt. Biz. számú határozat melléklete 

 

A fegyelmi eljárás lefolytatását megel ızı egyeztet ı eljárás rendje a 
balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú M ővészetoktatási 

Intézményben 
A Házirend 1. számú melléklete 

 
1./ Az egyeztet ı eljárás célja 
 
A kötelességszegéshez elvezetı események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 
a kötelességszegı és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem 
orvoslása érdekében. 
 

2./ Az egyeztet ı eljárás menete 
 

2.1 
A fegyelmi eljárás megindítása elıtt be kell szerezni a sértett, illetve kiskorú esetén a 
szülı hozzájárulását az egyeztetı eljárás lefolytatásához. Amennyiben a sértett 
hozzájárult az egyeztetı eljárás megtartáshoz, a kötelességszegı tanulót, illetve 
kiskorú esetén a szülıt a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítıben 
tájékoztatni kell az egyeztetı eljárás igénybevételének lehetıségérıl. Az egyeztetı 
eljárás akkor indítható, ha a kötelességszegı tanuló, kiskorú esetén a szülı az 
értesítés kézhezvételétıl számított öt tanítási napon belül írásban bejelenti, hogy kéri 
az egyeztetı eljárás lefolytatását.  

Felelıs: igazgató 
 

2.2 
Az egyeztetı tárgyalás idıpontját a szülıi bejelentés beérkezésétıl számított öt 
tanítási napon belül kell kijelölni, s arról mind a kötelességszegı, mind a sértett felet 
igazolható módon értesíteni kell. Az egyeztetı tárgyalás idıpontját úgy kell 
meghatározni, hogy alkalmas legyen a megállapodás megvitatására. 

Felelıs: igazgató 
 

2.3 
Az egyeztetı tárgyaláson részt vesz a sértett (kiskorú esetén a szülıvel együtt), a 
kötelességszegı tanuló (kiskorú esetén a szülıvel együtt), az érintett tanulók 
osztályfınöke (fıtárgy tanára), a szülıi szervezet egy képviselıje, részt vehet 
diákönkormányzat egy tagja.  Az egyeztetı tárgyaláson részt vehet az igazgató, 
illetve az érintett tagintézmény/kihelyezett osztály vezetıje. Az egyeztetı tárgyalás 
levezetıje az igazgató által kijelölt, az ügyben nem érintett pedagógus.  

Felelıs: igazgató és a kijelölt levezetı pedagógus 
 

2.4 
Az egyeztetı tárgyalás során született megállapodást írásba kell foglalni, melyet 
mind a kötelességszegı, mind a sértett fél, kiskorúak esetén a szülı is aláír.  A 
megállapodásban rögzíteni kell a fegyelmi eljárás felfüggesztésének idıtartamát, 
mely nem haladhatja meg a három hónapot. Az írásbeli megállapodásban a feleknek 
rendelkezni kell arról is, hogy az egyeztetı eljárás megállapításait, illetve a 
megállapodásban foglaltakat, milyen módon lehet nyilvánosságra hozni. 

Felelıs: az egyeztetı tárgyalás levezetıje. 



 82 

3. A fegyelmi eljárás megszüntetése, folytatása 
 
3.1 
Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülı nem 
kéri a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

Felelıs: igazgató 
 
3.2 
A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztetı eljárás lefolytatását nem kérik, 
továbbá ha a szülıi bejelentés beérkezésétıl számított tizenöt napon belül az 
egyeztetı eljárás nem vezetett eredményre. 

Felelıs: igazgató 
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11. sz. melléklet 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
22/2009. (V. 19.) Okt. Biz. Tárgy: a Váci Mihály Gimnázium 

Házirendjének jóváhagyására 
 
 

HATÁROZATA  
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottsága – a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 3. b) pontja alapján – átruházott hatáskörben – 
2009. szeptember 1-jei hatállyal, egységes szerkezetben jóváhagyja a Váci Mihály 
Gimnázium házirendjét a melléklet szerinti tartalommal. 
A jelen határozattal elfogadott házirend hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az 
5/2008. (II. 05.) Okt. Biz. számú határozattal elfogadott házirend. 

 
2. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésrıl. 

Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidı: 2009. május 29. 

 
 
 
Salgótarján, 2009. május 19. 

  Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják: 
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Irattár 
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12. sz. melléklet 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 6/2009. (V. 19.) SZEB. Tárgy: a megyei önkormányzat által 

fenntartott szociális szakellátást biztosító 
intézmények szakmai munkájának értékelése 

 
HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. e) pontjában foglaltak alapján – 
átruházott hatáskörben – a szociális szakellátást biztosító intézmények: 

- Ezüstfenyı Idısek Otthona – Bátonyterenye, 
- „Baglyaskı” Idısek Otthona – Salgótarján 
- Reménysugár Otthon – Balassagyarmat, 
- Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon Bercel, 
- Ipolypart Ápoló, Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi, 
- Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondozó Otthon Diósjenı 

szakmai munkájáról szóló beszámolókat megtárgyalta és a határozat 1-6. számú 
melléklete szerint tudomásul veszi.  
A bizottság megállapítja, hogy az intézmények a rendelkezésükre álló személyi és 
tárgyi feltételrendszer mellett munkájukat megfelelı színvonalon, az ágazati 
jogszabályokban megfogalmazott elvek és követelmények szerint látták el.  

2. A bizottság felkéri a bentlakást biztosító szociális intézmények vezetıit, hogy a feladat 
ellátás hatékonyságának növelése, és a források bıvítése érdekében továbbra is 
fordítsanak kiemelt figyelmet a pályázati lehetıségek és egyéb külsı források 
feltárására, kiaknázására. 

 Határidı: folyamatos 
 Felelıs: az érintett intézmények igazgatói 

3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl az intézmények vezetıit tájékoztassa. 
 Határidı: 2009. május 29. 
 Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2009. május 19. 

 

                Horváth Tibor  
                              a bizottság elnöke h. 
 
A határozatot kapják: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Irattár 
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13. sz. melléklet 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 7/2009. (V. 19.) SZEB. Tárgy: a megyei önkormányzat által fenntartott 

gyermekvédelmi szakellátást biztosító 
intézmények szakmai munkájának értékelése 

 
HATÁROZATA 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
közgyőlés 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. d) pontjában foglaltak alapján – 
átruházott hatáskörben – a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények: 

a. Megyei Gyermekvédelmi Központ 
b. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
c. Reménysugár Otthon 

szakmai munkájáról szóló önbeszámolókat megtárgyalta és az 1-3. számú melléklet szerint 
tudomásul veszi.  
A bizottság megállapítja, hogy az intézmények a rendelkezésükre álló személyi és tárgyi 
feltételrendszer mellett szakmai munkájukat megfelelı színvonalon, az ágazati jogszabályokban 
megfogalmazott elvek és követelmények szerint látják el.  
 

2. A bizottság felkéri a gyermekvédelmi intézmények vezetıit, hogy a szakmai munka 
hatékonyságának növelése, és a források bıvítése érdekében továbbra is fordítsanak kiemelt 
figyelmet a pályázati lehetıségek és egyéb külsı források feltárására, kiaknázására. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: az érintett intézmények igazgatói  
 

3. A bizottság felkéri a Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatóját, hogy a Szátoki 
Gyermekotthon és a „Margaréta” Gyermekotthon szervezetét érintı változások okán, 
intézkedéseik során a közös érdekek és értékek figyelembe vételével érvényesítsék a szakmai 
elvárásokat, normatívákat, a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi követelményeket. 
Határidı: 2009. december 31. 
Felelıs: szöveg szerint  
 

4.  A bizottság felkéri a megyei fıjegyzıt, hogy a határozatot - mellékleteivel együtt - küldje meg az 
Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Salgótarjáni 
Kirendeltségének. 
Határidı: 2009. május 29. 
Felelıs: dr. Barta László fıjegyzı 

 
Salgótarján, 2009. május 19. 

 

             Horváth Tibor  
                              a bizottság elnöke h. 
 

A határozatról értesülnek: 
1.  Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - a közlöny útján 
2.  Holecz Józsefné dr., az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 

Salgótarjáni Kirendeltségének vezetıje - Helyben 
3.  Irattár 
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14. sz. melléklet 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 8/2009. (V. 19.) SZEB. Tárgy: a Szent Lázár Megyei Kórház 

Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
módosításának jóváhagyása 

 
 
HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. b) pontjában 
foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – 2009. július 1-jei hatállyal a Szent Lázár 
Megyei Kórház Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítását a határozat 1.-2. 
számú melléklete szerint jóváhagyja. 
A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Szent Lázár Megyei 
Kórház fıigazgatóját. 
Határidı: 2009. május 29. 
Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke 

 

2. A Bizottság utasítja a fıigazgatót, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a 
módosítással foglalja egységes szerkezetbe, és küldje meg a fenntartó részére. 
Határidı: 2009. június 15. 

Felelıs: dr. Bercsényi Lajos, fıigazgató 

 

 

Salgótarján, 2009. május 19. 

 

 

                         Horváth Tibor  
                              a bizottság elnöke h. 
 
A határozatot kapják: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Irattár 
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A 8/2009. (V.19.) SZEB. sz. határozat 1. számú melléklete 

 
A Szent Lázár Megyei Kórháznak a 4/2007. (IV.10.) SZEB. számú határozattal jóváhagyott 

Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2009. július 1-jei hatállyal történı módosítása 
 

1. A Szent Lázár Megyei Kórház  SZMSZ-ének II. fejezete 3.1.3. pontja helyébe a 
következı rendelkezés lép: 

 
„3.1.3. Traumatológiai és ortopédiai osztály 
 Tevékenysége: 

a) Általános traumatológiai ellátást, illetve emelt szintő ellátást biztosít. 
b) Járóbeteg baleseti sebészeti szakrendelésen az ambulánsan ellátható 

töréseket és ficamokat, az általános aneszteziológiai segítséget nem igénylı 
sérüléseket látja el. 

c)  Általános ortopédiai fekvı- és járóbetegellátást biztosít.  
d) Speciális feladata krónikus mozgásszervi megbetegedések területén a 

nagyizületek protetizálása és az artroszkópos sebészet, ezen belül speciálisan 
az artroszkópos keresztszalag plasztika és lézersebészet, vállsebészet.” 

 
2. Az SZMSZ II. fejezetének 3.1.11. pontja hatályát veszti, ezzel együtt a számozás 

értelemszerően változik. 
 
3. Az SZMSZ 1. számú melléklete (organogram) helyébe a csatolt melléklet lép. 
 

 

Salgótarján, 2009. május 19. 

 

 

 

        dr. Bercsényi Lajos 

                 fıigazgató  
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1 OLDAL EXCEL TÁBLA MELLÉKLET 
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15. sz. melléklet 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 9/2009. (V. 19.) SZEB. Tárgy: a Harmónia Rehabilitációs Intézet és 

Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Szakmai 
Programjának módosítása 

 
 
HATÁROZATA 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága a Közgyőlés és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. b) pontjában foglaltak alapján – 
átruházott hatáskörben – a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Szakmai Programjának módosítását a határozat melléklete szerint egységes 
szerkezetben 2009. június 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa az intézmény igazgatóját. 
      Határidı: 2009. május 29. 

            Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2009. május 19. 

 

 

 

                Horváth Tibor  
                              a bizottság elnöke h. 
 
A határozatot kapják: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Irattár 
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16. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 10/2009. (V. 19.) SZEB. Tárgy: a Reménysugár Otthon Szervezeti és 

Mőködési Szabályzata módosításainak 
jóváhagyása 

 
 
HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján – 
átruházott hatáskörben – a Reménysugár Otthon Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint 2009. június 1-jei hatállyal 
jóváhagyja. 

 
2. A bizottság utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatot a módosításokkal együtt foglalja egységes szerkezetbe, és küldje meg a 
fenntartónak. 
Határidı: 2009. június 15. 
Felelıs: Dr. Fehér Edit igazgató 
 

3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa az intézmény igazgatóját. 
Határidı: 2009. május 29. 
Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke 
 
 

Salgótarján, 2009. május 19. 

 

 

                Horváth Tibor  
                              a bizottság elnöke h. 
 
A határozatot kapják: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Irattár 
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17. sz. melléklet 
 

 

A NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

1. A költségvetési szerv neve: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 

2. A költségvetési szerv székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 

3. A költségvetési szerv alapításának idıpontja: 2008. június 1. 

4. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkezı helyi 
önkormányzati költségvetési szerv 

5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggı önkormányzati 
feladatok végrehajtása 

6. Alapítók neve és székhelye: 
Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12. 
Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
Nógrádsáp Község Önkormányzata, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
Szécsény Város Önkormányzata, 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

7. A költségvetési szerv irányító szerve: Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 
Társulási Tanácsa. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 

8. A költségvetési szerv mőködési köre: A társulásban résztvevı önkormányzatok 
közigazgatási területe 

9. A költségvetési szerv besorolása: 

a) a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 

b) a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv. 

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Szakágazati besorolása: 841211 Oktatás igazgatása 
 

Szakfeladat száma és megnevezése 2009. december 31-ig: 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 

 

Szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-jétıl: 
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai     

11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 
Szakfeladat száma és megnevezése 2009. december 31-ig: 
52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
22121-4 Lapkiadás  
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Szakfeladat száma és megnevezése 2010. január 1-jétıl: 
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadás 
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó kiadásai költségvetési 
szerv összes kiadásainak 30 %-át nem haladhatja meg. A vállalkozás eredményét az 
alaptevékenység ellátására köteles fordítani. 

12. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: A társulás elnökét a Társulási 
Tanács 4 évre, az önkormányzati képviselık választását követı 3 hónapon belül választja 
meg 

 
13. A feladatellátást szolgáló vagyon: Éves kötelezı helyi befizetések, pályázati forrás, 

átvett pénzeszközök, ingó vagyontárgyak, immateriális javak 
 

14. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény és a Társulási megállapodás alapján. 

 

15. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.  

 
Az Alapító okirat 2008. december 1. napjától hatályos. 
 
Az alapító okirat a Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 300/2008. 
(XI.26.) sz. határozatával, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 126/2008. (XI.27.) 
Kgy. sz. határozatával, Nógrádsáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 79/2008. 
(XI.14.) sz. határozatával, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 
203/2008. (XI.25.) Öh. sz. határozatával, Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete 209/2008. (XI.25.) sz. határozatával elfogadott, Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete …/2009. sz. határozatával, Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése …../2009. Kgy. sz. határozatával, Nógrádsáp Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete .../2009.  sz. határozatával, Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyőlése …./2009. Öh. sz. határozatával, Szécsény Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete …../2009. sz. határozatával módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt, 2009. július 1. napjától hatályos szövege. 
 

Salgótarján, 2009. …...................... 
 
__________________________________  ________________________________ 
Balassagyarmat Város Önkormányzata   Salgótarján Megyei Jogú Város 
          Önkormányzata 
 
_________________________________  ________________________________ 

Nógrád Megye Önkormányzata Nógrádsáp Község Önkormányzata 
 
    ____________________________ 
    Szécsény Város Önkormányzata 
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37/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Mátra Mőszaki, Szakoktatási és 

Továbbképzı Kft-ben nevesített üzletrész 
értékesítése 

 
 

HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a BLSzSzK Fáy András Szakképzı Iskola és 
Kollégiumnak a Mátra Mőszaki, Szakoktatási és Továbbképzı Kft-ben nevesített 200.000 Ft 
értékő üzletrészét 1/2-1/2 arányban Králik Zoltán és Véghné Králik Adél, a kft. tagja részére 
500.000 Ft-os eladási áron értékesíti.  
A közgyőlés utasítja elnökét és a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
igazgatóját, hogy intézkedjenek az adásvételi szerzıdés elkészítésére, egyben felhatalmazást 
ad részükre annak aláírására. 
Határidı: 2009. június 30. 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
     Csank Csaba, igazgató 
 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 
 

 Becsó Zsolt s.k.  dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 
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38/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Salgótarján belterület 1791/1 hrsz-ú. 

Május 1. út 41. sz. alatti társasház közös 
tulajdoni részét érintı felújításával kapcsolatos 
költségek finanszírozása 

 
 

HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Salgótarján belterület 1791/1 hrsz-ú, Május 1. 
út 41. szám alatti társasház Nógrád Megyei Földhivatal beruházásában megvalósuló 
rekonstrukcióval összefüggésben a közös tulajdoni részek felújításával kapcsolatosan    
5.522.138 Ft bruttó (áfával növelt) költségnek a mőszaki átadás-átvételt követıen két 
részletben, a költségvetés helyzetének függvényében, legkésıbb 2009. december 31-ig történı 
megfizetését vállalja. A költség fedezetét a 3/2009. (II.20.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklet II/A. 
5. sor vis-maior keretbıl biztosítja.  
 
A testület felhatalmazza elnökét a megállapodás létrehozásával kapcsolatos további 
tárgyalások lefolytatására, felhatalmazza annak aláírására. Felkéri, hogy a költségvetés soron 
következı módosítása alkalmával a szükséges elıirányzat rendezésére vonatkozó javaslatát 
terjessze a közgyőlés elé. 
Határidı: 2009. június 30., illetve értelemszerően  
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 
 

 Becsó Zsolt s.k.  dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 
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39/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Salgótarján belterület 1255, 1256 hrsz-ú, 

Bem út 18-20. sz. alatti ingatlanokat érintı 
átjárási szolgalmi jog alapítása 

 
 

HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése térítésmentesen hozzájárul a Salgótarján 
belterület 1257/A és 1257/B hrsz-ú ingatlanok mindenkori tulajdonosai részére a Salgótarján 
belterület 1255 hrsz-ú ingatlan 117 m2-es területére, továbbá a Salgótarján belterület 1257/A 
hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosai részére a Salgótarján belterület 1256 hrsz-ú ingatlan 
49 m2-es területére átjárási szolgalmi jog alapításához, annak ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéséhez, azzal a feltétellel, hogy a rendezés jogosultak költségére, az általuk  megbízott 
ügyvéd útján történjen. 
A testület felhatalmazza elnökét, hogy a jog alapításáról szóló okiratot aláírja. 
Határidı: 2009. június 30. 
Felelıs:   Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 
 

 Becsó Zsolt s.k.  dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 
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40/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzatának a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
módosításának kezdeményezésérıl szóló 
felterjesztéséhez való csatlakozás, a megyei 
önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-
oktatási intézményekben tanuló nem magyar 
állampolgár díjfizetési kötelezettsége 

 
HATÁROZATA 
 
1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt arról, hogy csatlakozik Balassagyarmat Város 

Önkormányzata Képviselı-testületének 76/2009. (III.26.) határozatában elfogadott 
felterjesztéséhez, az alábbi szöveg szerint: 

 „A Közgyőlés felkéri az oktatási és kulturális minisztert, hogy haladéktalanul nyújtson be 
módosító javaslatot a Magyar Köztársaság Országgyőlésének a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 110. §-ának módosítására annak érdekében, hogy a határon túli magyar 
anyanyelvő tanulók magyarországi tanulmányaik során a magyar állampolgársággal rendelkezı 
tanulókkal közel azonos feltételek mellett vehessék igénybe a nevelési-oktatási szolgáltatásokat, 
továbbá e feladatok finanszírozásához igényelhetı állami normatívák 75%-át elérı támogatást 
kapjanak azon önkormányzatok, amelyek az általuk fenntartott közoktatási intézményeikben 
ellátják e feladatokat.” 

 A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy jelen elıterjesztésben foglaltak alapján részletes 
indokolással ellátva nyújtsa be a felterjesztést az ágazatilag illetékes miniszterhez. 

 Határidı: 2009. május 31. 
 Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
 

2) A közgyőlés a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben 
térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV.27.) Kgy. 
rendelet 7.§ (5) bekezdése alapján felkéri a nevelési-oktatási intézmények vezetıit, hogy azon 
2008/2009-es tanévben tanulói, illetve kollégiumi jogviszonyban lévı nem magyar 
állampolgárságú tanuló esetében, aki nem tartozik a közoktatási törvény 110.§ (1)-(7) 
bekezdésben foglaltak hatálya alá, a tanulmányai befejezéséig a szakmai feladatra jutó elızı évi 
folyó kiadások havi mértékének 1-5 %-ában állapítsa meg a díjfizetési kötelezettségét. Felhívja a 
közgyőlés az intézményvezetık figyelmét, hogy a 2009/2010-es tanévben tanulmányait megkezdı 
nem magyar állampolgár tanuló esetében a 11/1995. (IV.27.) Kgy. rendelet elıírásait alkalmazzák. 

 Határidı: folyamatos 
 Felelıs: az érintett közoktatási intézmények vezetıi 

 
3) A közgyőlés a jelen határozat 2) pontja végrehajtása miatt kiesı bevétel kompenzálását az 

intézményi támogatáson keresztül biztosítja, ennek forrása a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. 
évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklete II/A.2. „Árváltozások 
részbeni kompenzációjára” sorának elıirányzata. A testület utasítja elnökét, hogy a szükséges 
elıirányzat rendezésére a költségvetési rendelet módosítása alkalmával tegyen javaslatot. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 

 Becsó Zsolt s.k.  dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 
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41/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 

Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 
intézményvezetıi feladatainak ellátáshoz szükséges 
pályázat ismételt kiírása 

 
 
 
HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése nyilvános pályázatot hirdet az Ipolypart Ápoló 
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.) 
vezetésére, magasabb vezetı beosztás, önálló vezetıi munkakör határozatlan idıre szóló 
betöltésére az alábbiak szerint: 

A munkakör lényeges feladatai: 
a) az ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben, valamint az intézmény Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatában meghatározott feladatok,  
b) az intézmény szakmai-, és gazdasági tevékenységének önálló irányítása, vezetése, 

szervezése. 
 
A kinevezés feltételei: 
a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9/C. 
pontjában az intézményvezetı számára elıírt felsıfokú végzettség, 

b) legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

c) vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
d) magyar állampolgárság, 
e) büntetlen elıélet. 
 
Elınyt jelent: 
a) egyetemi végzettség, 
b) vezetıi gyakorlat,  
c) szociális szakvizsga. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
a) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
b) a büntetlen elıéletet igazoló három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
c) az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı 

fejlesztési elképzeléssel, 
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul, 
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintı napirendi pont tárgyalása nyílt vagy 

zárt ülésen történjen, 
f) felsıfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyzı által 

hitelesített másolatait, 
g) a pályázó valamennyi, a korábbi jogviszonyának keletkezését, megszőnését tanúsító 

okiratainak egyszerő másolatát 
h) szociális szakvizsgával nem rendelkezı pályázó nyilatkozatát, arról, hogy a szakvizsga 

letételéhez szükséges feltételekkel rendelkezik, valamint arról, hogy szakvizsga 
kötelezettségének a vonatkozó jogszabályban foglalt határidıben eleget tesz, 

i) a pályázó elızetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – a 2007. évi 
CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idıben vagyonnyilatkozatot tesz. 
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A pályázati eljárás szabályai: 
a) A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2009. július 27. napján 16.00 óráig a b) pont 

szerinti helyre megérkezzen.  
b) A pályázatot zárt borítékban „Ipolypart – Igazgatói pályázat” megjelölésével a Nógrád 

Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnökéhez címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36., Elnöki Titkárság), egy eredeti és két másolati példányban lehet benyújtani. 

c) Felvilágosítás a 32/620-251-es telefonszámon Szlovacsek Gyulánétól kérhetı. 
d) A Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésen, de legkésıbb a benyújtási határidıt követı 

60 napon belül dönt a pályázatról.  
e) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A létrehozandó jogviszony egyes tartalmi elemei: 
a) Az igazgatói kinevezés 2009. október 1. napjától – határozatlan idıre szól, 4 hónap 

próbaidı kikötésével. 
b) Az illetmény, illetve a beosztáshoz kapcsolódó egyéb juttatások az 1992. évi XXXIII. 

törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
figyelembevételével – közös megegyezés szerint – kerülnek megállapításra. 
 

2. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szociális és 
Munkaügyi Közlönyben való megjelentetésérıl, valamint a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, továbbá Nógrád Megye Önkormányzatának 
internetes oldalán történı közzétételérıl.  
Határidı: 2009. június 15. 
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

3. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt hogy  a pályázat véleményezésére három fıs eseti bizottságot 
hozzon létre, ennek keretében jelölje ki a pályázat elıkészítıjének képviselıjét. 
Határidı: 2009. július 1. (a bizottság tagjainak felkérésére) 
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

4. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt hogy a 3. pont szerinti bizottság – a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet vonatkozó szakaszaiban foglaltaknak megfelelıen kialakított – véleményét a 
testülettel ismertesse. 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

5. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy – a vélemények figyelembe vételével – a közgyőlés 
szeptemberi ülésére tegyen javaslatot az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézet intézményvezetıjének személyre. 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: szöveg szerint 
 

6. A közgyőlés a 28/2009. (IV.29) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 Becsó Zsolt s.k.  dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 
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42/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: a Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút 

és mőtárgyainak építési engedélyezési eljárása 
során tett intézkedések 

 
 
 

HATÁROZATA 
 

 
1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyőlése a Salgótarján észak-dél irányú kerékpárút 

építési engedélyezési eljárása kapcsán a tulajdonosi érdekek érvényesítésére tett 
intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A testület utasítja elnökét, hogy ha a megvalósítás elıkészítı szakaszában a tulajdonosi 

hozzájárulás idıszerővé válik, a fedvényterv szerinti terület felhasználásról szóló 
javaslatot terjessze a közgyőlés elé.  
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: szöveg szerint 

 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 

 Becsó Zsolt s.k.  dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 



 100 

 
43/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata Belsı 

Ellenırzési Szabályzatának hatályon kívül 
helyezése 

 
 
 

HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése úgy dönt, hogy Nógrád Megye 

Önkormányzata Közgyőlésének Hivatala Önkormányzati Belsı Ellenırzési Csoportja 
ellenırzéseket végez  
a) a megyei önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok,  
b) a területi kisebbségi önkormányzatok,  
c) a közgyőlés hivatala,  
d) az önkormányzat fenntartásban lévı, a közgyőlés felügyelete alá tartozó költségvetési 

szervek,  
e) a megyei önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott támogatások 

kedvezményezett szervezetei  
vonatkozásában. 
 

2. A közgyőlés utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy az 1. pont szerint végzett ellenırzésekrıl 
évente, a zárszámadásról szóló rendelettel egyidejőleg számoljon be. 
Határidı: szöveg szerint 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 

  dr. Barta László, megyei fıjegyzı 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 106/2007. (X.20.) Kgy. határozattal 
jóváhagyott Nógrád Megye Önkormányzatának Belsı Ellenırzési Szabályzatát 2009. 
június 1. napjával hatályon kívül helyezi.   

 
Salgótarján, 2009. május 28. 
 
 
 
 
 

 Becsó Zsolt s.k.  dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 
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44/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató Nógrád megye 

lakosságának egészségi állapotáról 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye 
lakosságának egészségi állapotáról szóló tájékoztatót. Megköszöni az itt élı emberek 
életminıségének, egészségi állapotának javítása érdekében, az ÁNTSZ Regionális Intézete 
által kifejtett eredményes munkát. 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 

 
 
 
 

           Becsó Zsolt s.k.            dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke     
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45/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató a mentıszolgálat Nógrád 

megyei helyzetérıl 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és tudomásul vette a 
mentıszolgálat Nógrád megyei helyzetérıl szóló tájékoztatót. A testület megköszöni a megyei 
vezetı mentıtiszt és a mentıszolgálat lelkiismeretes, áldozatkész munkáját.  
 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 

 
 
 
 

           Becsó Zsolt s.k.           dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke     
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46/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató a Magyar Olimpiai 

Bizottság Nógrád megyei képviselıjének 
2008. évben végzett tevékenységérıl 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Magyar Olimpiai 
Bizottság Nógrád megyei képviselıjének a 2008. évben végzett tevékenységrıl szóló 
tájékoztatót. Megköszöni a képviselınek a sport területén végzett munkáját. 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 

 
 
 
 

           Becsó Zsolt s.k.            dr. Barta László s.k.  
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke     
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47/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató az Észak-Magyarországi 

Regionális Munkaügyi Központ 
tevékenységérıl, kiemelten a foglalkoztatás 
elısegítésérıl, a munkanélküliség 
csökkentésének lehetıségeirıl Nógrád 
megyében 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye 
munkaerıpiaci helyzetérıl szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni az Észak-Magyarországi 
Regionális Munkaügyi Központnak a foglalkoztatás elısegítése, a munkanélküliség 
csökkentése érdekében végzett munkáját.  
 
Salgótarján, 2009. május 28. 

 
 
 
 

           Becsó Zsolt s.k.                       dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke     
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48/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Beszámoló az ITDH Nógrád 

megyében végzett tevékenységérıl 
 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta az ITDH Magyar 
Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Nógrád Megyei Képviseletének a megyében 
végzett tevékenységérıl készített beszámolóját. Megköszöni a Kht. munkatársainak a megye 
kereskedelemfejlesztése, befektetés-ösztönzése érdekében végzett jelentıségteljes munkáját.  
 
Salgótarján, 2009. május 28. 

 
 
 
 

           Becsó Zsolt s.k.            dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke     
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49/2009. (V. 28.) Kgy. Tárgy: Jelentés a Nógrád megyei Rendır-

fıkapitányság 2008. évi tevékenységének 
értékelésérıl 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányságnak a 
közrend, közbiztonság megerısítése, megszilárdítása érdekében végzett tevékenységérıl szóló 
beszámolót elfogadta. Egyben megköszöni a fıkapitányság 2008. évben végzett áldozatos, 
színvonalas és eredményes munkáját. 
 
Salgótarján, 2009. május 28. 

 
 
 
 

           Becsó Zsolt s.k.             dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke     
 
 



 
 
 

A NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA 
VEZETİJÉNEK KÖZLEMÉNYE 

 
A NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÖSSZE TÉTELÉRİL 
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2009. JÚNIUS 7. NAPJ ÁRA KIT ŐZÖTT 

VÁLASZTÁSÁN 
 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdése, valamint a 38. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján a területi választási bizottság tagjainak, póttagjainak, valamint megbízott tagjainak 
nevét az alábbiakban teszem közzé: 
 
 
 
Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság [TVB]1 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 
Választott tagok: dr. Adamkó István (Salgótarján) [elnök] 

dr. Bódis Pál (Balassagyarmat) [elnökhelyettes] 
Petrás László (Szécsény) 
 

Póttagok:   dr. Bálintné Hübner Judit (Pásztó) 
Tóthné Kállói Mária (Bátonyterenye) 

 
 
         Megbízó jelölı szervezet: 
 
Megbízott tagok: dr. Kiss Andrea (Salgótarján)   FIDESZ-KDNP 

dr. Sztremen Adrienn Enikı (Salgótarján) MSZP 
Fodor Miklós (Salgótarján)   JOBBIK 
Evenich László (Salgótarján)   SZDSZ 
Mitró Éva (Salgótarján)   MDF 
Nagy Attila (Salgótarján)   MUNKÁSPÁRT 

 
 
 
 
         dr. Barta László s.k. 
                        a TVI vezetıje 

                                                 
1 A Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság választott tagjait és póttagjait a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése 1/2006. (II.16.) Kgy. határozatával választotta meg. 
A bizottság megbízott tagjait a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a 
választáson listát állító jelölı szervezetek bízzák meg. 
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