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8/2006. (II. 16.) Kgy. h. Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú ingatlan 
(Salgótarján, Keszi út 12.) elidegenítésére kiírt 

 1



pályázat elbírálásáról, ismételt pályázat kiírásá-
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kommunikációs feladatainak ellátásáról 120 
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Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 6/2005. témakörének nyertesei 

Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 4/A/2005. témakörének nyertesei 
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Nógrád megyei főjegyző tájékoztatója
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1/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A Területi Választási Bizottság, vala-
mint az Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottságok 
tagjainak, póttagjainak megválasz-
tásáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 

23. § (3) bekezdése alapján a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság  
tagjának:  

- Dr. Adamkó István 3100 Salgótarján, Füleki u. 96.  
- Petrás László 3170 Szécsény, Varsányi út 2/e. 
- Dr. Bódis Pál 2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 9. 

póttagjának: 
- Dr. Bálintné Hübner Judit 3059 Pásztó, Mikszáth u. 8.  
- Tóthné Kállói Mária 3070, Bátonyterenye, Móra F. út 9. 

szám alatti lakosokat megválasztja.  
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 
23. § (3) bekezdése alapján az 1. sz., salgótarjáni székhelyű Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság  
tagjának:  

- Dr. Szénási Zsuzsanna 3100 Salgótarján, Béke krt. 7 
- Adorján László Csaba 3100 Salgótarján, Kazinczy F. út 6. 
- Szlovacsek Gyuláné 3100 Salgótarján, Kistarján út 8.   

póttagjának: 
- Juhászné Kincses Helén 3100 Salgótarján, Hársfa út 10/a. 
- Budainé Földi Mária 3141 Salgótarján, Homok u. 3. 

szám alatti lakosokat megválasztja.  
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 
23. § (3) bekezdése alapján az 2. sz., pásztói székhelyű Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság  
tagjának:  

- Tolnay Béla Endre Pásztó, 3060 Hársfa u. 7. 
- Klimó István 3070 Bátonyterenye, Mikszáth u. 10. 
- Madlena József 3053 Ecseg, Arany J. u. 18.  

póttagjának: 
- Kosztovics Ottó 3060 Pásztó, Nárcisz u. 10. 
- Vámos Károly 3070 Bátonyterenye, Lengyendi u. 80. 

szám alatti lakosokat megválasztja.  
 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 
23. § (3) bekezdése alapján a 3. sz., szécsényi székhelyű Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottság  

 
tagjának:  

- Gyarmati Attila 3170 Szécsény, Mező I. út 33. 
- Dr. Kotlár Istvánné 3170 Szécsény, Rákóczi út 114. 
- Miskolczi Istvánné 3170 Szécsény, Árpád út 32. 

póttagjának: 
- Lantos Sándorné 3170 Szécsény, Ságvári E. út 6. 
- Domszky György 3170 Szécsény, Szabadság út 25. 

szám alatti lakosokat megválasztja.  
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5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 
23. § (3) bekezdése alapján a 4. sz., balassagyarmati székhelyű Egyéni Választókerüle-
ti Választási Bizottság  
tagjának:  

- Dr. Czudar Sándor 2660 Balassagyarmat, Hajós A. u. 8. 
- Bárányné dr. Balázs Mária 2660 Balassagyarmat, Trikál J. út 9. 
- Palotás Imre 2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. u. 8.  

       póttagjának: 
- Oroszlánné Mészáros Ágnes 2660 Balassagyarmat, Esze T. u. 2. 
- Barna László 2660 Balassagyarmat Bem J. u 33. 

szám alatti lakosokat megválasztja.  
 

6. Az OEVB, illetve TVB tagjai megbízatásának a törvényben meghatározott okból történő 
megszűnése esetén a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizott-
ságok tagjává.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   dr. Barta László megyei főjegyző  
 

7. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok eskü-
tételének megszervezéséről és a bizottságok névsorának a közgyűlés hivatalos lapjában 
történő közzétételéről.  
Határidő: 2006. február 20., illetve közzétételre 2006. február 24. 
Felelős:   dr. Barta László megyei főjegyző 

 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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13/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése elnö-
kének illetményéről és költ-
ségátalányáról  

 
H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnökének il-
letményét 2006. április 1-jétől havi bruttó 552.000 Ft-ban, a költségátalány havi összegét 
165.600 Ft-ban állapítja meg. 
Utasítja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések meg-
tételére. 
Határidő: 2006. április 1. 
Felelős: Langár Tamás tanácsnok, bizottsági elnök 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Langár Tamás sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének tanácsnoka 
 
 
14/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése alelnökeinek illetményé-
ről és költségátalányáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Balázs Ottó, a megyei közgyűlés alel-

nökének illetményét 2006. április 1-jétől havi bruttó 515.200 Ft-ban, a költségátalány havi 
összegét 103.040 Ft-ban állapítja meg. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Borenszki Ervin, a megyei közgyűlés alel-

nökének illetményét 2006. április 1-jétől havi bruttó 515.200 Ft-ban, a költségátalány havi 
összegét 103.040 Ft-ban állapítja meg. 

 
3. Utasítja elnökét a szükséges munkáltató intézkedések megtételére. 

Határidő: 2006. április 1. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
1/2006. (II. 24.) Kgy. 

rendelete  
Nógrád Megye Önkormányzata 

2005. évi költségvetésének módosításáról 
(VI. számú módosítás) 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok 
alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2005. évi költségve-
téséről szóló 2/2005. (II.25.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

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

„(1) Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének 
 

kiadási főösszegét 14.161.060  E Ft-ban
bevételi főösszegét 14.060.193  E Ft-ban
hiányának összegét 100.867  E Ft-ban

            állapítja meg.” 
 

(2) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete he-
lyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, a működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete 
helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete 
helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 

 
2. § 

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, ki-
emelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe 
lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. 

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

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

(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2005. évi alkalmazotti lét-
számkeret-előirányzatát, ebből kiemelten az ágazati szakmai és pedagógus létszámokat, a 
Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. 

 
(4) A Kvr. 2.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(6) Az általános tartalék - a 4.sz. melléklet IX/2. során lévő összeg (2005. évi eredeti 
előirányzat 20.000 E Ft) - az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem ter-
vezhető kiadásokra fordítható.” 

3. § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen 
2005. december 31. napjával kell alkalmazni.  

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 
 Dóra Ottó sk.  dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
MELLÉKLET 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2/2006. (II. 24.) Kgy. 

rendelete  
Nógrád Megye Önkormányzata 

2006. évi költségvetéséről 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkor-
mányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2006. évi költségvetéséről a következő rendeletet 
alkotja: 
 

I. FEJEZET 
Nógrád Megye Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 

fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 
 
1. §  (1)  Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
 
 kiadási főösszegét 14.085.890    E Ft-ban 
 bevételi főösszegét 13.402.450    E Ft-ban 
 hiányának összegét 683.440    E Ft-ban 
 állapítja meg. 
 

(2)  Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, ezen 
belül működési mérlegét az 1/1. számú melléklet, fejlesztési mérlegét az  1/2. 
számú melléklet tartalmazza. 

2. §   (1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, 
kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékle-
tek tartalmazzák. 

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

rányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2.,  3/b., 3/d., 4., 5., 6. számú mellékle-
tek tartalmazzák. 

 
(3) Az intézmények 2006. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a 3/c. számú mel-

lékletben foglaltak szerint irányozza elő. 
 

(4) Az államháztartási tartalék a 2006. évi költségvetési törvény 52. §-a alapján a me-
gyei önkormányzatot érintően 35.695 E Ft. 

 
(5) A Salgó Hotel értékesítéséből befolyt 48.000 E Ft-ból idegenforgalmi célú fejleszté-

si, felújítási feladatokra 42.500 E Ft-ot különít el. Az összegek konkrét felhasználá-
sáról a közgyűlés év közben dönt. További 5.500 E Ft-ot irányoz elő megyei ide-
genforgalmi kiadványok, rendezvények finanszírozására. 

  
(6) Az általános tartalék - a 4. számú melléklet IX/2. során lévő összeg (2006. évi ere-

deti előirányzata: 20.000 E Ft) - az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre 
nem tervezhető kiadásokra fordítható.  

3. §  A közgyűlés felhatalmazza elnökét az 1. §-ban foglalt hiány kezelésére, ahhoz kapcso-
lódó intézkedésekre: 

 
(1) a működési hiánynál: 
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Az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, il-
letve 350.000 E Ft  erejéig folyószámlahitel felvételére intézkedjen. 

A működési hiány enyhítésére az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormány-
zatok részére kiírt pályázaton, valamint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos ki-
adásokra elkülönített központosított előirányzatból lehetőség szerint kiegészítő ál-
lami támogatást igényeljen. 

 
(2)   a fejlesztési hiánynál: 

A bevételek realizálásától függően – figyelembe véve a hitelkorlát felső határát – 
felhalmozási célú hitel felvételére intézkedjen. 
 

(3) A szükséges hitelfelvételek bonyolítására, illetve a szabad pénzeszközök 3 hóna-
pot meg nem haladó lekötésére. 

 
(4) Felhalmozási célú hitel felvétele esetén a közbeszerzési törvény szabályozása sze-

rint kell eljárni. 
 
(5) A kamatkiadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök a 

kiadások finanszírozásába bevonhatók. 
 
4. §  A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről 

szóló 2005. évi CLIII. tv. 6. számú melléklete 1.1. pontjában foglalt kizáró tényezők 
nem állnak fenn az önkormányzatnál. 

 
5. § A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének  időtar-

tama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a többi kiadást  megelő-
zően a költségvetések összeállításánál  betervezi és jóváhagyja.  

 
II. FEJEZET 

Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak megállapításával, 
teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

 
6. §  (1)  A közgyűlés  elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a III/14. sorszám 

alatti Elnöki keret címen elkülönített 7 millió Ft erejéig, az előre nem látható egyéb 
feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és 
teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról félévente beszámol a 
közgyűlésnek. 

 
(2)  A közgyűlés  elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a III/4. sorszám 

alatti Díjak, szakértői díjak, rendezvények, III/7. sorszám alatt Megyei kiemelt ren-
dezvények, VII/1. sorszám alatt A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szerve-
zetek, programok támogatása, a IX/3.sorszám alatt Céltartalék: idegenforgalmi 
marketing, kiadvány, rendezvény  sorszám alatt elkülönített keretekből történő tá-
mogatások biztosítására, kiadások felhasználására, melyekről az éves költségve-
tési beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a testületet. 

 
(3)  A közgyűlés egyszeri hozzájárulást, támogatást engedélyez gazdálkodó szervek, 

vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, önkormányzatok  és intézményei 
részére utólagos számadási kötelezettség előírása mellett az (1)-(2) bekezdésben 
jelzett  keretek terhére. A támogatás kiutalására csak írásbeli szerződés alapján 
kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit 
és módját. Az elszámolási kötelezettség nem teljesítése esetén a további támoga-
tást fel kell függeszteni. 
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(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretekből alapítvány részére történő támo-
gatás átadására csak a közgyűlés hozzájáruló döntését követően kerülhet sor. A 
közgyűlés által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval egyi-
dejűleg kötelesek számadást adni a közgyűlés által részükre 2006. évben nyújtott 
pénzeszközök felhasználásáról. 

  
7. § Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkező bevételi többlet felhaszná-

lásáról a közgyűlés dönt, a döntésnél a legfontosabb rendező elv a hiány csökkentése. 
 
8. §  (1) A közgyűlés döntése szerinti időközönként, de legkésőbb a tárgyévet követő év 

február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosí-
tásáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt előirányzatainak módosí-
tásáról.      

 
(2) Az intézmények a felújítási előirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás 

előirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni. 
 
(3) Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási elői-

rányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható, ennek 
betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt elő-
irányzatokon belül a részelőirányzatokat – belső határozat alapján – a közgyűlés 
tájékoztatása nélkül is módosíthatják. 

 
(4) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során 

nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlet támogatást igé-
nyelnének a 2006., illetve a következő évekre. 

 
(5) Az intézmények vezetői belső határozat alapján, saját hatáskörükben kezdemé-

nyezett kiemelt előirányzat változtatásról a megyei főjegyzőt egyedileg vagy külön 
értesítés alapján, de legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig tájékoztatják. 

 
9. § A közoktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény előírása sze-

rint számított   tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásra fel-
használható órakeretek megtartásához szükséges fedezetet az intézményi keretszá-
mok tartalmazzák. 

 
10.§ (1) A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglalta-

kat figyelembe véve 2006. évben a  köztisztviselői illetményalap összegét 2006. áp-
rilis 1-től 36.800 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala költségveté-
sén belül a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítá-
sára 500 E Ft szociális keretet különít el. 

 
11. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye 2006. évi előfi-

zetési díját 2006. január 1. napjától 5.450 Ft-ban állapítja meg. 
 

III. FEJEZET 
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása 

 
12. § (1)  A rendelet 3/a. számú melléklete szerinti költségvetési támogatás összegét – a (2), 

(3) bekezdésben foglaltak kivételével – az intézmények által készített heti, havi fi-
nanszírozási ütemterv figyelembe vételével az érvényes finanszírozási rendszer 
keretében kell biztosítani. 
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 (2) A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kap-
csolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható. 

 
(3) Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finan-

szírozni. 
 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a közgyűlés elnökének a hozzájárulásával – az 
önkormányzati költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel – indokolt esetben  
el lehet térni. 

 
(5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását 

a közgyűlés hivatala vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a 
várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal 
terhelt, céljellegű pénzmaradványokat. 

 
(6) Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – 

támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén 
indíthatók. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret 
terhére a közgyűlés elnökének jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás 
nyújtható.   

 
IV. FEJEZET 

Záró és egyéb rendelkezések 
13.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási elői-

rányzatok 2006. január 1-jétől – visszamenőleges hatállyal – érvényesek.   

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Nógrád Megye Önkormányzata 2005. 
évi költségvetésének módosításáról (V. sz. módosítás) és a 2006. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló 31/2005. (XII.23.) Kgy. rendelet 3.§-a hatályát veszti.  

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
MELLÉKLET 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2006. (II. 24.) Kgy.  

rendelete 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosítása 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendeletét (a további-
akban: SZMSZ) a következők szerint módosítja: 

 
1.§ 

Az SZMSZ 18.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„18.§ 
 

A közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről és várható napirendjéről a megyei ön-
kormányzat honlapján keresztül a megye lakosságát tájékoztatni kell.” 

 
2.§ 

Az SZMSZ 20.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a közgyűlési előter-
jesztésekbe. Ha az előterjesztő a 14.§ (1)-(2) bekezdéseire tekintettel az előterjesztés 
bizalmas kezelésére hív fel, akkor az annak megismerésére jogosultak [14.§ (3) be-
kezdés] illetékteleneknek nem adhatnak felvilágosítást az előterjesztés tartalmáról, 
számukra azokat nem továbbíthatják, annak megismerését nem tehetik lehetővé. E 
szabályokat az előterjesztés tárgyalása és a döntés meghozatala után is megfelelően 
kell alkalmazni, kivéve, ha az érintett a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult.” 

 
3.§ 

Az SZMSZ 39.§ h) és o) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
A megválasztott közgyűlési tagok több mint felének igen szavazata (minősített többség) 
szükséges az alábbi döntések meghozatalához: 

„h) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon elidegenítésére vonatkozó pályá-
zat kiírása, ingatlanvagyon elidegenítése;” 
„o) költségvetési koncepció, ciklusprogram, ülésterv elfogadása;” 

 
4.§ 

(1) Az SZMSZ 44.§ (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki: 
 „g) a 14.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli nyilatkozat.” 

 
(2) Az SZMSZ 44.§ (12) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki: 

„A 14.§ (1) bekezdéssel érintett személy a zárt ülés jegyzőkönyvének rá vonatkozó 
részét megismerheti, amennyiben törvény másképp nem rendelkezik.” 

 
5.§ 

Az SZMSZ 1/a. mellékletének 2. d) pontja a következők szerint módosul: 
„d) elfogadja az egészségügyi intézmények szakmai tervét, annak módosítását,” 

 
6.§ 

Az SZMSZ 1/c. mellékletének 2. pontja hatályát veszti. 
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7.§ 
(1) Az SZMSZ 1/e. mellékletének 4. a) pontja a következők szerint módosul: 

„a) jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, közgyűj-
teményi, és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát (a 
gyermekotthoni feladatot is ellátó nevelési-oktatási intézmények esetében a szociális 
bizottság véleményének ismeretében).” 

(2) Az SZMSZ 1/e. mellékletének 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„6. Nógrád megye közoktatási-, feladat-ellátási-, intézményhálózat működtetési-, és 
fejlesztési tervén alapuló szakvéleményt ad a helyi önkormányzatok, valamint a több-
célú kistérségi társulások kérésére intézkedési terveik elkészítésekor és felülvizsgála-
takor, illetve közoktatási intézmény létesítése, megszüntetése, feladatmódosítása 
esetén.”   

 
8.§ 

(1) Az SZMSZ 1/g. mellékletének 2. b) és f) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
Átruházott hatáskörben 

„b) jóváhagyja a szociális és gyermekvédelmi feladatokat biztosító intézmények, in-
tézményegységek szakmai programját,” 
„f) véleményezi a települési önkormányzatok és az önkormányzati társulások által el-
készített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat.” 

 
(2) Az SZMSZ 1/g. mellékletének 5. pontja a következők szerint módosul: 

„5. A közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság jóváhagyását megelőző-
en véleményezi a közös igazgatású, többcélú közoktatási intézményeken belül mű-
ködő gyermekotthonok szervezeti és működési szabályzatát, az intézmény struktúrá-
jának módosítását érintő előterjesztéseket.” 

 
9.§ 

Az SZMSZ 1/i. mellékletének 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„2.  

a) Véleményezi az országgyűlési egyéni választókerületi, illetőleg a területi válasz-
tási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására irányuló javaslatot. 

b) A törvényben meghatározott esetekben az országgyűlési egyéni választókerüle-
ti, és a területi választási bizottságot póttag választásával kiegészíti.” 

 
10.§ 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
4/2006. (II. 24.) Kgy.  

rendelete 
egyes rendeletek módosításáról   

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyes rendeletei módosí-
tásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI.14.) 

Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kcdr.) módosítása 
 

 
(1)  A Kcdr 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) Nógrád Megye Bérczy Károly Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek a 
megye érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy nemzetközi sport-
teljesítményért.” 

 
(2) A Kcdr 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1)  A 2-11.§-okban foglalt kitüntető cím és díjak adományozására – az e rendelet 1. és 
2. számú melléklete szerinti adatlapok megküldésével legalább az átadást megelőzően 
45 nappal – javaslatot kell érni a megyében működő valamennyi önkormányzattól, a köz-
gyűlés tagjaitól, a megyei önkormányzat intézményének vezetőitől, a megyében működő 
köztestületi kamarától, valamint a 8.§ szerinti díj esetében a rendvédelmi szervek vezető-
itől. A kitüntető cím és díjak odaítéléséről az átadást megelőző testületi, illetve bizottsági 
ülésen kell dönteni.” 

 
(3) A Kcdr. 13.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(3) Nógrád Megye Díszpolgára kitüntető címmel bruttó 250.000 Ft, a kitüntető díjakkal - 
a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – bruttó 100.000 Ft illeti meg a kitüntetetteket.”      

 
2. § 

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

(továbbiakban: VR.) módosítása 
 
A VR. 2. § (5) bekezdésben meghatározott melléklet (vagyonkódex) a következőképpen 
egészül ki: 
A XV. számú Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete használatába adott ingatla-
nok felsorolásában a Csesztve belterület 218 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület meg-
nevezésű, 1753 m2 alapterületű ingatlan 2/8 tulajdoni hányada, amely a természetben 
Csesztve, Madách u. 50. szám alatt található, 54. sorszám alatt egyéb, forgalomképes va-
gyonként felvételre kerül. 
 

3. § 
A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó, szakosított 

szociális ellátásokról szóló 27/2000. (XII.29.) Kgy. rendelet  
(továbbiakban: SZR.) módosítása 

 
(1) Az SZR. 12.§ (2) bekezdése helyébe a következő lép: 
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„(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalom-
mal ülésezik, melyről írásbeli jegyzőkönyv készül. A kerekasztalt össze kell hívni a 
tagok egyharmadának az indítványára, amely tartalmazza a napirendi pont megje-
lölését.” 

(2) Az SZR. 12.§ (3) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: 

A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

  „- a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda képviselője.” 

(3) Az SZR. 12.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi lép: 

„(5) A kerekasztalt mindenkori elnöke hívja össze és vezeti.” 

4. § 
 A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapító okiratának módosítása 

 
A közgyűlés - a 11/2005. (VI. 03.) Kgy. rendeletével és a 14/2005. (VII.1.) Kgy. rendeletével 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete 
helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 

5. § 
 
E rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 11/2005. (VI. 03.) Kgy. 
rendelet 2. §-a és a 14/2005. (VII. 1.) Kgy. rendelet hatályát veszti. 

 
 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

A 4/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet 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 Közgyűlése 

 
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 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, az 1991. évi XX. tör-
vény 108. § (2)-(3) bekezdésében, valamint az 1997. évi CXL. törvény 45.§-ában a 
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megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok ellátása a hatályos jogsza-
bályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet működési területe:  
Nógrád megye - a 12.2 és 18.2 pontokban meghatározott eltérésekkel. 
 

5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladatai): 
5.1 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme (TEÁOR 92.52) 

6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége: 
A Múzeumi Szervezet és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Múzeumi Szervezet felügyeleti szerve: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.  
Szervezeti és Működési Szabályzatát a Közgyűlés Közoktatási, Művelődési és 
Műemlékvédelmi Bizottsága hagyja jóvá.  

 
8. A Múzeumi Szervezet jogi személyisége, gazdálkodása: 

A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. Pénzügyi-
gazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum látja 
el. További intézményei szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységek, ame-
lyek - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai feletti ren-
delkezési jogosultsággal bírnak.  
 

9. A Múzeumi Szervezet jogelődei: 
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 

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

- az 1951-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei Mun-
kásmozgalmi Múzeumnak; 

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

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

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

- a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 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: 
11.1 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL. 

törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban – a megyei múzeum számára 
meghatározott feladatokat. 
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11.2 Az 1991. évi XX. törvény 66.§-ában, valamint az 1990. évi XLV. törvény 70.§ (1) be-
kezdés c) pontjában a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
12. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 
12.1 Gyűjtőkörök: irodalomtörténet, történeti muzeológia, műszaki-technikatörténet és 

művészettörténet, numizmatika 
12.2 Gyűjtőterület: a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország, a többi 

gyűjtőkör tekintetében Nógrád megye. 
 

13. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak: 
- Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
- Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
- NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 

 
Az intézmény telephelye (külső raktára): 

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

 
14. Az intézmény vezetője: 

Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi 
szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter 
véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bízza meg. Az igazgató felett 
a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi bün-
tetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. 
 

15. Az intézmény gazdálkodása: 
Az intézmény önállóan gazdálkodó az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Saját pénzügyi-
gazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek – 
mint szakmailag önálló, részjogkörű 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 gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 

18.1 Gyűtjőköre: néprajz, első sorban a palóc néprajzi egység anyaga 
18.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye, illetve jogszabályokban meghatározott módon és 
megállapodások alapján a palóc néprajzi egység területe 
 

19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak: 
- Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
- Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
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- Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
 
Az intézmény telephelye (külső raktára): 

- Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) 
- Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, 

hrsz.: 526) 
- Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.) 

 
20. Az intézmény vezetője: 

Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szerve-
zet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meg-
határozott időtartamra bíz meg. 

 
21. Az intézmény gazdálkodása: 

Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon 
belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv látja el.  

 
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 vezetője: 

       Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szerve-
zet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meg-
határozott időtartamra bíz meg. 

25. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 
25.1 Gyűtjőköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája 
a XIX. század közepéig terjedően; 
25.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye 

 
26. Az intézményhez tartozó kiállítóhely: 

- Kőrösi Csoma Sándor Emlékhely (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
 

27. Az intézmény gazdálkodása: 
Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon 
belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerv látja el.  

 
V. 

Pásztói Múzeum 
28. Az intézmény elnevezése, székhelye: 

Pásztói Múzeum 
3060 Pásztó, Múzeum tér 1. 
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29. Az intézmény feladatai: 

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

 
30. Az intézmény vezetője: 

Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi szerve-
zet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - meg-
határozott időtartamra bíz meg. 

 
31. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 

31.1 Gyűtjőköre: természettudomány; 
31.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye. 
 

32. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek: 
- Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér) 
- Csohány Kálmán Galéria (3060 Pásztó, Múzeum tér) 

 
33. Az intézmény gazdálkodása: 

Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon belül - a 
szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
5/2006. (II. 24.) Kgy. 

rendelete 
a megyei önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) be-
kezdésben meghatározott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1.  § 

 
(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azon lakásokra és helyiségek-

re terjed ki, amelyekre vonatkozóan Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonjoga, 
használati joga, valamint bérlőkijelölési joga áll fenn. 

 
(2) Az önkormányzat bérlőkijelölési joga alapján kijelölt bérlőre a rendelet 5-8.§-ának hatá-

lya nem terjed ki. 
 
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a lakások és helyiségek bérle-

tére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény és a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti ren-
delkezési jog gyakorlásáról szóló Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendeletében (továbbiakban: VR.) meghatározottakat kell meg-
felelően alkalmazni. 

 
ELSŐ RÉSZ 

A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI 
 

A lakásokkal kapcsolatos bérlőkijelölési és bérbeadói jogok gyakorlására vonatkozó 
rendelkezések 

 
2. § 

 
(1) Bérbeadóként a tulajdonosi jogokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (to-

vábbiakban: közgyűlés) gyakorolja, ebből hatáskörében e rendelet szerint a lakások 
bérlőkijelölési jogát és a lakásokkal kapcsolatos bérbeadói jogokat és kötelezettsége-
ket szerveire, tisztségviselőire és intézményeire átruházza.  

 
(2) A közgyűlés hatáskörében minősítésre és nyilvántartásra a “közgyűlés rendelkezése 

alá tartozó” és az “intézmény rendelkezése alá tartozó” lakás fogalmát határozza meg. 
A lakások egyedi minősítéséről határozati formában dönt. Az egyedi minősítésről nyil-
vántartást kell vezetni, amelynek felfektetése és folyamatos vezetése a főjegyző fel-
adata. 

 
(3) A közgyűlés rendelkezése alá tartozó lakások bérlőjét a közgyűlés elnöke jelöli ki, a 

közgyűlés Gazdasági és Költségvetési Bizottsága (továbbiakban: hatáskörrel rendel-
kező bizottság) javaslatára. A közgyűlés elnöke – indokolt esetben – ideiglenes bérlőki-
jelölésről rendelkezhet, amely a soron következő bizottsági ülés hónapjának utolsó 
napjáig tartó határozott időre szólhat. 
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(4) A közgyűlés rendelkezése alá tartozó lakások bérbeadói feladatait és kötelezettségeit 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete e rendeletben foglalt szabályo-
zás szerint gyakorolja. 

 
(5) Az önkormányzat intézménye rendelkezése alá tartozó lakások bérlőjét az adott intéz-

mény vezetője jelöli ki, és gyakorolja a bérbeadói feladatokat és kötelezettségeket.  
 
(6) Ha az intézmény rendelkezése alá tartozó lakást az intézmény vezetője szándékozik 

bérbe venni, akkor a bérlőkijelölés tekintetében a (3) bekezdésben meghatározottak 
szerint kell eljárni. 

 
(7) A megyei közgyűlés választott tisztségviselői esetében a bérlőkijelölési jogot a közgyű-

lés gyakorolja. 
 

(8) A (3)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azokra a lakásokra, amelyekre az 
önkormányzatot használati jog, vagy bérlőkijelölési jog illeti meg. 

 
Lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos általános rendelkezések 

 
3. § 

 
(1) A 2. § (3)-(4) bekezdésben meghatározott, közgyűlés rendelkezése alá tartozó lakások 

a megyei közgyűlés választott tisztségviselői, a megyei önkormányzat intézményeinél 
és a közgyűlés hivatalánál foglalkoztatottak lakásproblémájának megoldására szolgál-
nak. 

 
(2) A 2. § (5) bekezdésben meghatározott intézmény rendelkezése alá tartozó lakások 

lehetséges bérlőinek körét az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell 
meghatározni. 

 
(3) Amennyiben az (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogosultak körében a lakás bérleté-

re igény nincs, úgy azt 3 évet meg nem haladó határozott időtartamra, a bérbeadót ter-
helő bérlő elhelyezési kötelezettség szerződésben történő kizárásával, piaci alapon is 
hasznosítható. 

 
(4) Amennyiben a lakás (3) bekezdés szerinti bérletére nincs igény, a közgyűlés hatáskör-

rel rendelkező bizottságának előzetes egyetértésével, a lakás 3 évet meg nem haladó 
határozott időtartamra, az átadáskori eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
szerződésben történő kikötésével, nem lakás céljára is hasznosítható. 

 
Lakásbérleti jogviszony tartalma 

4. § 
 

(1) A lakásbérleti szerződés határozott időre, vagy arra az időtartamra, illetve feltétel bekö-
vetkezéséig köthető, ameddig a bérlőnek a közgyűlés hivatalával vagy az önkormány-
zat intézményével foglalkoztatási jogviszonya fennáll. 

 
(2) A bérlő köteles a bérleti jogviszony fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban lakni, a 

két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles a bérbeadó részére 
írásban bejelenteni. Egészségügyi ok, munkahely megváltozása vagy tanulmányok 
folytatása felmondási okot nem eredményez. 
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(3) A lakás bérlőjéül kijelölt személlyel az adott lakásba beköltöző személyeket nem bérlő-
társnak, hanem a bérlő közeli hozzátartozóinak kell tekinteni. 

 
(4) A bérlő a lakásba házastársa, élettársa, gyermeke és befogadott gyermekének a gyer-

meke, valamint szülője kivételével más személyt életvitelszerű ott tartózkodásra csak a 
bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.  

 
(5) A bérlő a lakásra - a lakásbérleti jog folytatása ellenében - tartási, életjáradéki, bérlő-

társi szerződést nem köthet, a lakást albérletbe nem adhatja. 
 
(6) A bérlő a lakásbérleti jogáról csak a bérbeadó javára mondhat le, a lemondás ellené-

ben pénzbeli térítés nem illeti meg. 
 
(7) A bérlő köteles tűrni, hogy a bérbeadó évente két alkalommal ellenőrizze a rendeltetés-

szerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését. 
 
(8) A bérbeadó a lakást a komfortfokozatnak megfelelő berendezésekkel együtt a szerző-

désben megjelölt időpontban, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, leltár 
szerint köteles a bérlőnek átadni. A bérlő a jogviszony megszűnésének időpontjában a 
bérleményt köteles az előzőekben meghatározott állapot szerint bérbeadónak átadni. 

 
(9) A bérlővel a bérbeadó saját hatáskörben megállapodhat, a bérlő által elvégzendő, a 

bérlemény rendeltetésszerű használatának biztosítására irányuló műszaki munkák el-
végzésére azzal a feltétellel, hogy a bérlő ráfordításainak rendezése csak a bérleti díj 
összegéből beszámítással lehetséges.  

 
(10) A bérlővel a bérbeadó a közgyűlés elnökének előzetes engedélyével megállapodhat a 

bérlő által elvégzendő, a lakás komfortfokozatát, az önkormányzat vagyonát növelő 
műszaki munkák elvégzésére azzal a feltétellel, hogy bérlő ráfordításainak rendezése 
csak a bérleti díj összegéből, annak 50 %-a mértékéig beszámítással lehetséges.  

 
(11) A bérbeadói feladatok és kötelezettségek gyakorlója beszedi a bérlő által fizetett bérleti 

díjat és a pénzeszközt saját gazdálkodása keretei között használja fel.  
 
(12) A bérlő a lakásbérleti szerződést a lejárat időpontja, illetve a feltétel bekövetkezése 

előtt is felmondhatja. 
 
(13) A bérlő és vele együtt lakó személyek jogosultak a bérlemények rendeltetésszerű és 

szerződésszerű használatára. 
 
(14) A bérlő köteles a lakbért a szerződésben meghatározott összegben, havonta megfizet-

ni. 
 
(15) A bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt, saját költségén köteles gondoskodni a 

lakás burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról. 

 
Bérleti díj 

5. § 
 

(1) A lakások bérletére költségelvű és piaci alapú díjmeghatározás alkalmazható. 
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(2) A lakások 1 m2-re vetített fajlagos, havonta fizetendő bérleti díját a lakás fekvése sze-
rint városra és községre, illetve komfortfokozatonként kell meghatározni.  

 
(3) A lakások fajlagos bérleti díját jelen rendelet melléklete tartalmazza. 
 
(4) A piaci alapú díj minimális mértéke a (3) bekezdésben meghatározott mellékletben sze-

replő díj 150%-a. 
 
(5) A fajlagos bérleti díjat minden évben felül kell vizsgálni, és az adott évi költségvetési 

rendeletben kell megállapítani. 
 
(6) A bérlő (a jogcím nélküli használó) a részére nyújtott külön szolgáltatásokért a lakbéren 

(használati díjon) felül külön díjat köteles fizetni. Ennek mértékét és megfizetésének 
módját a bérleti szerződésben meg kell határozni.  

 
(7) Fiatal képzett munkaerő támogatására, hiányzó szakember pótlásának elősegítésére, a 

bérlőkijelölési jog gyakorlója maximum 3 éves időtartamra a lakbért elengedheti, vagy 
kedvezményes bérleti díjat határozhat meg. 

 
(8) A közgyűlés elnökét lakásbérleti jogviszony létesítése esetén a foglalkoztatási jogvi-

szony időtartama alatt  bérleti díj mentesség illeti meg. 
 
(9) Az (7)-(8) bekezdés szerinti kedvezmény nem vonatkozik a (6) bekezdésben meghatá-

rozott külön szolgáltatásokért fizetendő díjra. 
 

Lakás jogcím nélküli használata 
 

6. § 
 

(1) A lakást jogcím nélkül használó lakáshasználati díjat köteles fizetni. 
 
(2) A lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 6 hóna-

pig, a lakásra megállapított lakbérrel azonos. A 7. hónaptól kezdődően a lakbér kétsze-
rese, a 13. hónaptól kezdődően a lakbér háromszorosa. 

 
MÁSODIK RÉSZ 

A HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI 
7. § 

 
A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a 
felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályait – 
e rendelet második részében foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell. 
 
 

A helyiségekkel kapcsolatos bérlőkijelölési és bérbeadói jogok gyakorlására 
vonatkozó rendelkezések 

8. § 
 
Bérbeadóként a tulajdonosi jogokat, használati jogokat a közgyűlés gyakorolja, ebből hatás-
körében a VR. 7-9. §-ában rögzített korlátozásokkal a helyiségek bérlőkijelölési jogát és a 
helyiségekkel kapcsolatos bérbeadói jogokat és kötelezettségeket – az intézményei alapító 
okiratában meghatározottak szerint – intézményei részére átadja.  
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Helyiségbérleti jogviszonnyal kapcsolatos 

általános rendelkezések 
9. § 

 
(1) Helyiségbérleti jogviszony – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – minden 

esetben piaci alapon a bérlet feltételeinek nyilvános közzététele mellett a legkedvezőbb 
ajánlattevővel hozható létre. 

(2) Feladat-ellátási jogviszonnyal összefüggő bérleti jogviszony létrehozása esetében (ami-
kor a feladat-ellátási jogviszony létrehozása piaci alapon, a nyilvánosság bevonása mel-
lett történik) a bérleti jogviszony feltételeit előre, a feladat-ellátás feltételeinek részeként 
kell meghatározni.  

 
Helyiségbérleti jogviszony tartalma 

10. § 
 
(1) Helyiségbérleti szerződés határozott időre köthető. 
(2) Helyiségbérleti jogviszony alanyai a bérleti szerződést a lejárat időpontját megelőzően 

csak abban az esetben mondhatják fel, ha szerződő fél jogszabályokban előírt vagy szer-
ződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti. 

(3) Bérlő köteles a bérleti díjat a szerződésben meghatározott mértékben és időpontokban 
megfizetni. 

 
Bérleti díj 

11. § 
 
A bérleti díj mértékét és a bérlő részére a bérbeadó által nyújtott különszolgáltatások díját a 
bérleti szerződésben meg kell határozni. 

 
HARMADIK RÉSZ 

LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE 
Az elidegenítés szabályai 

12. § 
 

A lakások és helyiségek elidegenítésre történő kijelölése a közgyűlés hatásköre. Az elidege-
nítésre vonatkozó javaslatot a közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságának előzetes hoz-
zájárulásával a közgyűlés elnöke terjeszti elő. 

 
 

13. § 
 

Az elidegenítésre történő kijelölés és elidegenítés előkészítésével, lebonyolításával kapcso-
latos feladatokat a megyei önkormányzat közgyűlésének hivatala végzi (a továbbiakban: 
elidegenítéssel megbízott szerv). 
 

14. § 
 

Az elidegenítésre történő kijelölés általános feltétele, hogy az ingatlan a VR. 2.§ (5) bekez-
dés szerinti vagyonkimutatásban (vagyonkódex) egyéb, forgalomképes vagyontárgyként van 
nyilvántartva. 
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15. § 
 

Lakás elidegenítésre történő kijelölésének speciális feltételei: 
a) A lakás ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként történő nyilvántartása, illetve a 

nyilvántartásba vétel feltételeinek teljeskörű megléte. 
b) A lakás műszaki (közmű és közüzemi kapcsolatainak) önállósága, illetve annak bizto-

sításához a feltételek teljeskörű megléte. 
c) A lakás bérletére vonatkozó rendelkezési jogkör gyakorlójának elidegenítésre vonat-

kozó javaslata. 
d) A lakás bérlőjének vételi szándékára vonatkozó nyilatkozata, az üres, nem lakott la-

kás értékesítése kivételével. 
16. §  

 
(1) Az elidegenítés általános feltétele a közgyűlés kijelölésről szóló határozata, eredményes 

nyilvános pályázat lebonyolítása, elidegenítésről szóló közgyűlési döntés. 
 
(2) Az elidegenítésből származó bevétel felhasználásáról a közgyűlés dönt. 
 

17. § 
 

Lakás elidegenítésének feltételei: 
a)  A 15. § (1) és (2) pontja alapján a lakás kizárólagos ingatlan-nyilvántartási és műszaki 

önállósága. 
b) Üres, nem lakott lakás esetében eredményes nyilvános pályáztatás lebonyolítása. 
c) Lakott lakás esetén, a vevő rendelkezzen legalább egy évi bérleti jogviszonnyal. 
d) Lakott lakásnak a 19. §-ban foglalt feltételek mellett történő értékesítése esetén, a 

vevő rendelkezzen legalább hat évi bérleti jogviszonnyal. 
 

A lakás értéke, vételára 
18. § 

 
(1)  A lakás vételára – pályáztatás esetén a minimális limitár – az ingatlan bruttó nyilvántar-

tási- (beszerzési-) és forgalmi értéke közül a magasabb. 
 
(2) A lakás forgalmi értékének megállapítása ingatlanközvetítői, értékbecslői névjegyzék-

ben szereplő személy vagy a tevékenységet hivatalosan folytató szervezet 90. napnál 
nem régebbi értékbecslése alapján történik. 

 
(3) A forgalmi értéket csökkenteni kell a bérlőnek 1991. január 1. után a lakásra a tulajdo-

nos hozzájárulásával, igazoltan ráfordított és meg nem térített értéknövelő beruházásai 
értékével. 

 
Kedvezményes fizetés szabályai lakásokra 

19. §  
 

(1) Az adásvételi szerződés megkötésekor a megállapított vételár legalább 25 %-át egy 
összegben, készpénzben kell megfizetni. 

 
(2) A vevőnek - kérelmére - a vételár hátralék megfizetésére legfeljebb 5 éves futamidőre 

havi egyenlő részletekben történő törlesztés mellett részletfizetési kedvezményt lehet 
biztosítani. 

 
(3) Részletfizetéssel történő vásárlás esetén a vevőnek a fennmaradó vételár-hátralékra a 

szerződés megkötésének napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő 
kamatot kell fizetnie. 
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(4) Amennyiben vevő a vételárat a szerződéskötéskor, illetve a vételár hátralékát a vállalt 

határidő előtt egy összegben megfizeti, úgy a teljes vételárból, vagy fennálló tartozá-
sából 30 % engedményt kell biztosítani. 

 

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben meghatározottak a 17.§ b-c) pontja szerinti elidegenítésre 
nem alkalmazhatók. 

 
Részletfizetés esetén az önkormányzat biztosítékai 

20. § 
 

(1)    Ha a vevő az esedékes részletet késedelmesen fizeti, akkor a lejárt határidejű tartozás 
után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamat szá-
molható fel. 

 
(2) Vevő három havi törlesztő részlettel történő elmaradása esetén a részletfizetési ked-

vezményt vissza kell vonni. 
 
(3) A vételár hátralék és járulékai erejéig jelzálogjogot és annak védelmére elidegenítési 

és terhelési tilalmat kell az önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyez-
tetni. 

 

NEGYEDIK RÉSZ 
Értelmező rendelkezés 

21. § 
 

E rendelet alkalmazásában a foglalkoztatási jogviszony: a köztisztviselői, a közalkalmazotti 
jogviszony, a munkaviszony, a szabadfoglalkozású orvos, a szabadfoglalkozású intézeti 
gyógyszerész és az egyéni egészségügyi vállalkozó orvosi tevékenység ellátását szolgáló 
szerződéses jogviszony. 

Záró rendelkezések 
22. § 

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. március 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet 4.§ (2), (4), (7) és (15) bekezdése, valamint az 5.§ (1) és (4) bekezdése 

2006. március 31-én lép hatályba. 
 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nógrád Megye Közgyűlésének a megyei ön-
kormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 29/1999. (IV. 01.) 
Kgy. rendelete, valamint az azt módosító 2/2000. (II. 23.) Kgy., a 8/2002. (VII.01.)  Kgy., 
a 2/2003. (II.13.) Kgy., 2/2004. (II.19.) Kgy., a 11/2004. (VI.04.) Kgy. és a 13/2004. 
(X.08.) Kgy. rendelet, továbbá a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a 
lakásokhoz tartozó helyiségek elidegenítéséről szóló 61/1999. (XII.1.) Kgy. rendelete és 
az azt módosító 11/2004. (VI.04.) Kgy., a 17/2004. (XII.23.) Kgy. rendelet hatályát veszti. 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Az 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet melléklete 

A lakások fajlagos havi bérleti díja 
 

A közgyűlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, 
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 23.) Kgy. rendele-
te  
5. § (3) bekezdés alapján a lakások fajlagos bérleti díját 2006.. évre vonatkozóan az alábbi-
akban határozza meg: 

 
 

A lakások havi fajlagos bérleti díja 

Városban Ft/hó/m2 

(a) összkomfortos lakás esetén 175 
(b) komfortos lakás esetén 125 
(c) félkomfortos lakás esetén 95 
(d) komfort nélküli lakás esetén 55 

Községben 
 

(a) összkomfortos lakás esetén 160 
(b) komfortos lakás esetén 110 
(c) félkomfortos lakás esetén 73 
(d) komfort nélküli lakás esetén 37 
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2/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 

határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt főbb események-
ről, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről és a közgyűlés ülésére 
készült előterjesztésekhez kapcsoló-
dó bizottsági véleményekről, javasla-
tokról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1.  A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között 

történt főbb eseményekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit a 2. számú mel-

léklet szerint elfogadja. 
 
3. A testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság átruházott hatáskörben hozott, a szécsényi 

Kubinyi Ferenc Múzeum kiállításainak tervezésére és kivitelezésére irányuló egyszerűsí-
tett közbeszerzési eljárás eredményéről, a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján 
belül a rendelőintézet II. orvostechnikai eszközeinek szállítására, üzembe helyezésére és 
kezelésének betanítására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről, a 
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a D. épület orvostechnikai eszközeinek 
szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt közbeszerzé-
si eljárás eredményéről, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró üte-
mének építési feladatai megvalósítására, a KIPSZER FT Rt.-vel kötött generálvállalkozási 
keretszerződés II. számú módosításáról szóló határozatait a 3-6. számú mellékletek sze-
rint elfogadja. 

 
4. A közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság átruházott hatáskörben hozott, a Szent 

Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a KORTEX Kft-vel,a MEDISO 
Kft-vel és az ÉPBER Rt-vel kötött szerződés módosításáról szóló határozatait a 7-9. szá-
mú mellékletek szerint elfogadja. 

 
5. A testület a Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben 

hozott 1/2006. (I. 24.) határozatát a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
6. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a testület a 11. sz. 

melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
7. A Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a testület a 21.-24. számú 

melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
8.  A 131/2005.(XII.15.) Kgy. határozatának 10. pontját 2006. február 16-i hatállyal hatályon 

kívül helyezi. 
Utasítja elnökét, hogy a döntésről a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát ha-
ladéktalanul tájékoztassa. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
9. A közgyűlés a 135/2005. (XII.15.) Kgy. hat. 5. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a „Nógrád Vár Rád!” programhoz 

kapcsolódó kis értékű marketinganyagok, a Nógrád megye turisztikai látványosságait be-
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mutató multimédiás CD-t és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet egységeinek bemuta-
tását tartalmazó prospektus 2006. évi elkészítését.  

     Utasítja elnökét, hogy a források biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézke-
déseket. A közgyűlés a pályázatokhoz a saját erőt Nógrád Megye Önkormányzatának 
2006. évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezete 6. sorának terhére biztosítja.  
Határidő:  szükség szerint 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  

 
11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Reménysugár Otthon csőalag-

útjában a víz alapvezeték cseréjéhez kapcsolódó pályázat benyújtását.  
Utasítja elnökét, hogy a források biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézke-
déseket. A közgyűlés a pályázathoz a saját erőt Nógrád Megye Önkormányzata 2006. 
évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezet 6. sora terhére biztosítja. 
Határidő:  szükség szerint 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
12. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja az IPOLYPART Ápoló Gondozó 

Otthon és Rehabilitációs Intézet I. épületének padlóburkolata részleges cseréjéhez kap-
csolódó pályázat benyújtását. 
Utasítja elnökét, hogy a források biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézke-
déseket. A közgyűlés a pályázathoz a saját erőt Nógrád Megye Önkormányzata 2006. 
évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezet 6. sora terhére biztosítja. 
Határidő:  szükség szerint 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
13. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Fáy András Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium tornacsarnoka tetőhéjazatának javításához kapcsolódó pályázat 
benyújtását.  
Utasítja elnökét, hogy a források biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézke-
déseket. A közgyűlés a pályázathoz a saját erőt Nógrád Megye Önkormányzata 2006. 
évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezet 6. sora terhére biztosítja. 
Határidő:  szükség szerint 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Váci Mihály Gimnázium kony-

hai szárnya öltöző- és vizesblokkjának felújításához kapcsolódó pályázat benyújtását. 
Utasítja elnökét, hogy a források biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézke-
déseket. A közgyűlés a pályázathoz a saját erőt Nógrád Megye Önkormányzata 2006. 
évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezet 6. sora terhére biztosítja. 
Határidő:  szükség szerint 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
15. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Nógrád Megyei Múzeumi 

Szervezet, Nógrádi Történeti Múzeuma épületében a Képtár kialakításához kapcsolódó 
pályázat benyújtását. 
Utasítja elnökét, hogy a források biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézke-
déseket. A közgyűlés a pályázathoz a saját erőt Nógrád Megye Önkormányzata 2006. 
évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezet 6. sora terhére biztosítja. 
Határidő:  szükség szerint 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
16. a.) A közgyűlés felkéri Salgótarján, Szécsény, Balassagyarmat, Rétság és Bátonyterenye 

kistérség többcélú társulásait, hogy a megyei önkormányzat közoktatási feladatainak 
pontos meghatározása és a megyei fejlesztési terv módosításának megfelelő előké-
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szítése érdekében tájékoztatásul küldjék meg a társulás - a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény (Kt.) 89/A. § (5) bekezdése szerinti - intézkedési tervét. 
Utasítja elnökét, hogy a tervek megkérése érdekében keresse meg a társulásokat. 
Határidő:  2006. február 25. 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

b.) A közgyűlés felhívja Salgótarján, Balassagyarmat, Rétság, Bátonyterenye és Pásztó 
kistérség többcélú társulásainak figyelmét, hogy a Kt. 85. § (6) bekezdése értelmé-
ben az intézkedési terv elkészítésekor ki kell kérni a megyei önkormányzat szakvé-
leményét a tekintetben, hogy az összhangban áll-e a megyei fejlesztési tervvel. 
Utasítja elnökét, hogy erről tájékoztassa az érintett kistérségeket. 
Határidő:  2006. február 25. 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
17.a.) A közgyűlés az előterjesztés 17-20. számú mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja 

a Balassagyarmat, Pásztó és Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Tár-
sulásaival a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás tárgyában létrejövő megálla-
podásokat. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodások megkötésére. 
Határidő: haladéktalanul  
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

b.) Amennyiben a megállapodások 2006. március 1-jéig nem jönnek létre, a közgyűlés fel-
kéri elnökét, hogy a legközelebbi ülésen tegyen javaslatot az érintett intézmény alkal-
mazotti létszámkeretének az ellátandó feladatokhoz igazodó módosítására. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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2. sz. melléklet 
 
 

Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre 
emelkedett hatósági döntéseiről 

2005. december – 2006. január hónapban 
Sor-
szám 

Határozat 
száma 

A személyi térítési díj fizeté-
sére kötelezett neve 

Ellátó intézmény 
 
 

1.  1513-3/2005. Szmorad Gizella Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

2.  1755/2005. Berki Erzsébet Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

3.  1754/2005. Lukács Miklósné Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

4.  1967/2005. Simon József Pál Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 26/2005. (XII. 15.) B.B. számú határozata 
 

a szécsényi  Kubinyi Ferenc Múzeum kiállításainak tervezésére és kivitelezésére 
irányuló egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 

szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum kiállításainak tervezésére és kivitelezésére irányu-
ló egyszerűsített közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti. 

 
2. A bizottság az eljárás nyertesévé a PYXIS- II. Kereskedelmi és Művészeti Szolgáltató 

Bt. ( 6764 Balástya, Gajgonya  433.) bruttó 42.001.680.-Ft  –  os ajánlatát nyilvánítja.   
 
3. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét – e határozat melléklete sze-

rint – nyilvánosan hirdesse ki, és a megyei főjegyző bevonásával gondoskodjon an-
nak ajánlattevő részére történő átadásáról, illetve megküldéséről, továbbá az eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési Értesítő számára történő feladá-
sáról. 

 Határidő: - azonnal, illetve 2005. december 19. 
      - A Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetést illetőleg legkésőbb: 
              2005. december 22. 
Felelős:     Molnár Katalin, tanácsnok  
       dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a vállalkozási szerződést a nyertes aján-
lattevővel 2005. december 23. 12. 00 órakor kösse meg. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
         

Salgótarján, 2005. december 15.  
 

          Molnár Katalin   
                               a bizottság elnöke 
 
 
A bizottság határozatát kapják: 
 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. PYXIS-II.Bt. – 6764 Balástya, Gajgonya 433. 
3. Irattár 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 27/2005. (XII. 15.) B.B. számú határozata 
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a Rendelőintézet II. orvostechnikai  

eszközeinek  szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt 
közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítására 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 

Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a Rendelőintézet II. orvostechnikai 
eszközeinek szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló 
nyílt közbeszerzési eljárás során tett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 
2. A bizottság a KORTEX Kft. (1024 Budapest Lövőház u. 24.) ajánlatát a lebonyolító 

ÉBBER Rt. értékelésében és javaslatában szereplő alábbi indokokra figyelemmel a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.  
Ajánlattevő a hiánypótlás során sem csatolta: 
- alvállalkozójának, az ALLEGRO Kft-nek a számlavezető bankjától származó, a 

sorban álló tételre vonatkozó nyilatkozatát,  
- az R206 tétel eredeti vagy hitelesített tanúsítványát.  
   

3. A bizottság a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a Rendelőintézet II. 
orvostechnikai eszközeinek szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betaní-
tására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást – egyrészről azért, mert egyetlen ajánlat 
érkezett, amely érvénytelen, másrészről az ajánlat az ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel nem megfelelő -, a Kbt. 92. § b) és c) pontja 
alapján eredménytelennek nyilvánítja.  

 
4. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét - e határozat melléklete sze-

rint -  hirdesse ki, a megyei főjegyző és a lebonyolító bevonásával gondoskodjon an-
nak – ajánlat-tevő részére történő – kézbesítéséről, valamint az eljárás eredményéről 
szóló tájékoztató közzétételéről.  

 Határidő: - az eredményhirdetésre: 2005. december 15. 1300 óra  
                      - a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetésre: 2005. december 22.  
                      - az EU Hivatalos Lapjában való megjelentetésre: 2006. január 10.  
 Felelős:   Molnár Katalin tanácsnok 
                dr. Barta László főjegyző 

 
5. A bizottság utasítja elnökét, hogy a megyei főjegyző és a lebonyolító bevonásával 

terjesszen elő indítványt a Rendelőintézet II. orvostechnikai eszközei beszerzésére. 
 Határidő: 2006. február 28.  
 Felelős:    Molnár Katalin tanácsnok 
      dr. Barta László főjegyző 
 
Salgótarján, 2005. december 15.         
      
         Molnár Katalin 
                                                      a bizottság elnöke 
 
A bizottság határozatát kapják: 
1. Az  SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1. 
4. Irattár  
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 28/2005. (XII. 15.) B.B. számú határozata 
 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a D épület orvostechnikai eszközeinek  
szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményére 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a Szent 
Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a D épület orvostechnikai eszközeinek szállítására, 
üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás során tett in-
tézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 
2. A bizottság a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül a D épület orvostechnikai 

eszközeinek szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására irányuló nyílt köz-
beszerzési eljárást eredményesnek minősíti.  

   
3. A bizottság a lebonyolító ÉPBER Rt. értékelése alapján megállapítja, hogy a KORTEX Kft. 

(1024 Budapest, Lövőház u. 24.) ajánlata érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkal-
mas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékelt, bruttó 
57.985.304 Ft-os ajánlatot tevőt az eljárás nyertesévé nyilvánítja.  

 
4.  A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét - e  határozat  melléklete szerint - hir-

desse ki, a megyei főjegyző és a lebonyolító bevonásával gondoskodjon annak – ajánlattevők 
részére történő – kézbesítéséről, valamint az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzététe-
léről.   
Határidő: - az eredményhirdetésre: 2005. december 15. 1400 óra  
                - a Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetésre: 2005. december 22.  
                - az EU Hivatalos Lapjában való megjelentetésre: 2006. január 10.     
Felelős:   Molnár Katalin tanácsnok 
     dr. Barta László főjegyző 
 

5.  A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – a  szállítási 
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.  

 Határidő: 2006. január 3. 1100 óra 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
               dr. Barta László főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2005. december 15.         
         
 
         Molnár Katalin 
                                                      a bizottság elnöke 
 
 
A bizottság határozatát kapják: 
1. Az  SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1. 
4. Irattár  
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 29/2005. (XII. 15.) B.B. számú határozata 

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének építési feladatai megvalósítására a 
KIPSZER FT Rt-vel kötött generálvállalkozási keretszerződés módosítására (II. sz. módosítás) 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága annak a 
feltételnek az ismeretében, miszerint a KIPSZER  Fővállalkozási és Tervező Rt. (1106 Budapest, 
Jászberényi út 24-36.) a Fresenius Kft-vel és a Szent Lázár Megyei Kórházzal kötendő 
megállapodásban kötelezettséget vállal az „E” épület 2006. május 15-ei részhatárideje nem 
teljesítéséből eredő, a Fresenius Kft. által összegszerűen meghatározott követelés megfizetésére, 
a kivitelező szerződésmódosításra irányuló kérelméről e határozat 2. pontja szerint dönt. 

        Felkéri a közgyűlés elnökén keresztül a kórház főigazgatóját, hogy e döntésnek megfelelően  
        a külön megállapodás előkészítésére intézkedjen. 
        Határidő: 2005. december 31. 
        Felelős:   dr. Bercsényi Lajos főigazgató  
 
2. A bizottság a generálvállalkozási keretszerződés és 1., 2. számú mellékletének módosítását az 

alábbiak szerint  hagyja jóvá: 
− az „E” és „D” jelű épület átalakításának és bővítésének részhatárideje 2006. március 14-éről 

2006. május 15-ére változik. 
− a Nővérszálló és a Gazdasági Hivatal felújítási határideje (2006. május 30.) változatlanul 

hagyása mellett a munkaterület átadásának időpontja a Nővérszálló esetében 2006. április 1-
éről 2006. január 15-ére, a Gazdasági Hivatal tekintetében 2006. március 1-éről 2006. már-
cius 15-ére változik. 

− A végszámla összege, továbbá a részszámlák benyújtására vonatkozó kikötés változatlanul 
hagyása mellett a részszámlák összege az egyes megvalósulási ütemekhez igazodva módo-
sul. 

 
3. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – az 1. pontban 

foglaltak teljesülése esetén - a külön megállapodás aláírását illetve hatályba lépését követően - a 
2. pontban elfogadott tartalommal a szerződés módosítását és az ezzel összefüggésben változó 
mellékleteit írja alá. 

        Határidő:  értelemszerűen 
        Felelős :   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
             Dr. Barta László megyei főjegyző 
 
4. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szerződésmódosításról szóló, a Kbt. 307. §-a 

szerinti hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon.  
       Határidő:  értelemszerűen 
       Felelős :   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 
            Dr. Barta László megyei főjegyző 
            

Salgótarján, 2005. december 15.         

        Molnár Katalin  
                 a bizottság elnöke   
A bizottság határozatát kapják: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján  
2. KIPSZER FT Rt. – 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 
3. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
4. Irattár 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2/2006. (II. 7.) B.B. számú határozata 
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül  

                a KORTEX Kft-vel kötött szerződések módosítására 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága 

kezdeményezi a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a 
KORTEX Kft-vel (1024 Budapest, Lövőház u. 24.) az E épület orvostechnikai 
eszközeinek szállítására, szerelésére kötött szállítási – szerelési szerződés teljesítési 
határidejének 2006. március 15-éről 2006. május 15-ére történő módosítását, valamint a 
szállítónak fizetendő összeg ÁFA-kulcs változásából eredő korrekcióját a nettó 
113.152.889,- Ft + ÁFA 27.997.771,-Ft, összesen 141.150.660,-Ft vállalkozói díjnak  
113.152.889,-Ft + ÁFA módon történő meghatározásával. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága 

kezdeményezi a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a 
KORTEX Kft-vel (1024 Budapest, Lövőház u. 24.) a D épület orvostechnikai eszközeinek 
szállítására, szerelésére kötött szállítási – szerelési szerződés teljesítési határidejének 
2006. március 31-éről 2006. május 15-ére történő módosítását. 

 
3. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a szállítási-szerelési szerződések fenti tartalmú 

módosításának szállítóval történő egyeztetésére és aláírására. 
Határidő: - az egyeztetés kezdeményezésére 2006. február 16., - a szerződés aláírására 8 

nap 
      Felelős :   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
             
4. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szerződésmódosításokról szóló, a Kbt. 

307. § (1) bek.-e szerinti hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetésé-
ről gondoskodjon.  
Határidő:  a szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanap 

      Felelős :   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 
            Dr. Barta László főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2006. február 7. 
 
 
                Molnár Katalin 
              a bizottság elnöke 
 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Irattár 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 3/2006. (II. 7.) B.B. számú határozata 
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül  

                a MEDISO Kft-vel kötött szerződés módosítására 
 
 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága 

kezdeményezi a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül a 
MEDISO Kft-vel (1022 Budapest, Alsótörökvész út 14.) a Nukleáris medicina 
orvostechnikai eszközeinek szállítására, szerelésére kötött szállítási – szerelési szerződés 
teljesítési határidejének 2006. március 15-éről 2006. május 15-ére történő módosítását, 
valamint a szállítónak fizetendő összeg ÁFA-kulcs változásából eredő korrekcióját a nettó 
95.800.000,- Ft + ÁFA 23.950.000,-Ft, összesen 119.750.000,-Ft vállalkozói díjnak 
95.800.000,-Ft + ÁFA módon történő meghatározásával. 

 
2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a szállítási-szerelési szerződés fenti tartalmú 

módosításának szállítóval történő egyeztetésére és aláírására. 
Határidő: - az egyeztetés kezdeményezésére 2006. február 16., - a szerződés aláírására 8 

nap 
      Felelős :   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
3. A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szerződésmódosításról szóló, a Kbt. 

307. § (1) bek.-e szerinti hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről 
gondoskodjon.  
Határidő: a szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanap 
Felelős :   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 

            Dr. Barta László főjegyző 
 

Salgótarján, 2006. február 7. 
 
 
 
 
                Molnár Katalin 
              a bizottság elnöke 
 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 

1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Irattár 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 4/2006. (II. 7.) B.B. számú határozata 
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül  

                 az ÉPBER Rt-vel kötött szerződés módosítására 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága 

kezdeményezi a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemén belül a 
lebonyolítási és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására az ÉPBER Rt-vel (1056 
Budapest, Belgrád rakpart 3-4.) kötött megbízási szerződésben megbízottnak fizetendő 
összeg ÁFA-kulcs változásából eredő korrekcióját a 15.840.000,- Ft + 25 % ÁFA 
3.960.000,-Ft, összesen 19.800.000,-Ft megbízási díjnak 15.840.000,-Ft + ÁFA módon 
történő meghatározásával. 

 
2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a megbízási szerződés fenti tartalmú 

módosításának megbízottal történő egyeztetésére és aláírására. 
Határidő: - az egyeztetés kezdeményezésére 2006. február 16., - a szerződés aláírására 8 

nap 
      Felelős :   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
            

Salgótarján, 2006. február 7. 
 
 
 
 
                Molnár Katalin 
              a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 

1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Irattár 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 
Salgótarján 
 
1/2006. (I. 24.) Műv. Biz.                       Tárgy: a Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíjpályázat 2006. évi megyei kiegé-
szítő támogatásának odaítélése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és Műemlékvé-

delmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján - átruházott hatáskörben - a 2006. évi Bursa Hungarica fel-
sőoktatási ösztöndíjpályázatban az „A” típusú (10 hónapra szóló) pályázatokat támogatja. 

 
2. A bizottság a megyei közgyűlés költségvetésében elkülönített 3 millió Ft-ot 300 pályázó 

között osztja fel. A megyei kiegészítő támogatás havi mértékét 1000 Ft-ban határozza 
meg. 

 
3. A bizottság a települések anyagi ráfordításainak arányában dönt a megyei támogatás ösz-

szegéről, a települések személyi javaslatainak és a megyei támogatás minél hatékonyabb 
felhasználásának figyelembe vételével, úgy hogy a bizottság minden pályázó település 
legalább egy pályázóját kiegészítő támogatásban részesíti. 

 
4. A bizottság döntését - a megyei kiegészítő támogatásban részesülő pályázókról - a határo-

zat mellékletét képező táblázat tartalmazza. 
 
5. A bizottság utasítja elnökét, hogy a – közgyűlés hivatalának munkatársai közreműködésé-

vel – a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok Bírálati 
lapjára vezesse rá a megyei kiegészítő támogatásról hozott bizottsági döntést. 
 
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke 
Határidő: 2006. január 26. 

 
 
 
Salgótarján, 2006. január 24. 

                          Kovács Gábor 
   a bizottság elnöke  

 
 
A bizottság határozatát kapják:  
1. Az SZMSZ 45. §. (3) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján 
2. Irattár 
MELLÉKLET 
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MEGÁLLAPODÁS 
1. változat 

 
amely létrejött egyrészről Pásztó Kistérség Többcélú Társulása (3060 Pásztó, Kölcsey F. út 
35.) képviseletében Sisák Imre, a társulási tanács elnöke, mint megbízó 
másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) képviseleté-
ben Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke, mint megbízott között az alulírott napon a következő fel-
tételekkel: 
 
1. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása jelen megállapodás alapján a megyei önkormányzat 

fenntartásában működő intézmény által vállalja két pedagógiai szakszolgálati feladat ellá-
tásának megszervezését. Megbízó megbízza a megbízottat, hogy a pásztói kistérség tele-
püléseit érintően a pedagógiai szakszolgálatok körébe tartozó logopédiai ellátással, vala-
mint nevelési tanácsadással összefüggő feladatokat havi 166 órában (évi 1996 órában) lás-
sa el. Megbízott a megbízást elvállalja. 

 
2. Megbízott az 1. pontban vállalt feladatokat a fenntartásában Pásztó, Fő út 138. alatti szék-

helyen működő Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyer-
mekotthon (továbbiakban: szakszolgálati intézmény) által látja el. A jelen megállapodás-
ból eredő feladatellátással összefüggő nyilvántartási, egyeztetési, számadási kötelezettség 
az intézményt terheli. 

 
3. Jelen megállapodás 2006. január 1. napjától határozatlan időre szól, azzal, hogy az intéz-

mény a feladatokat a szorgalmi időszakra ütemezve látja el. 
 
4. Megbízottat az 1. pontban foglalt feladatok ellátásáért 2006. évben havi 540.000.- Ft, azaz 

ötszáznegyvenezer forint, 2006. december 31-éig összesen 6.480.000 Ft, azaz hatmillió-
négyszáznyolcvanezer forint díj illeti meg. Megbízó a díjat havonta a megbízott 
11741000-15450016 számú számlájára átutalással teljesíti tárgyhó 28. napjáig. A 3. pontra 
tekintettel megbízó a 2006. januári és februári díjat e megállapodás aláírását követően 10 
napon belül átutalja megbízott számlájára. 

 
5. Felek az ellátandó órák számát és a díj összegét a további években a többcélú kistérségi 

társulások által ellátott egyes közszolgáltatások normatív működési támogatásának és a 
feladatellátás költségeinek ismeretében felülvizsgálják a normatívát szabályozó jogszabály 
kihirdetését követő egy hónapon belül.  

 
6. Felek a 2007. évi költségvetés tervezésekor áttekintik a megállapodásban foglaltakkal 

kapcsolatos tapasztalatokat.  
 
7. Megbízó képviselője megerősíti, hogy jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátásának 

elősegítésére Pásztó Város Önkormányzata az intézménnyel kötött külön megállapodás 
keretében továbbra is biztosítja a feladat ellátásához szükséges helyiségek ingyenes hasz-
nálatát az intézménynek. 

 
8. Megbízott felhatalmazza a szakszolgálati intézmény igazgatóját, hogy megbízóval külön 

megállapodásban rögzítse a szolgáltatás igénybevételének rendjét törekedve a költségkí-
mélő gyakorlat kialakítására. 
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9. Jelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket, így különösen a díj megfizeté-
sét nem érinti megbízó normatív működési támogatással kapcsolatos elszámolási és eset-
leges visszafizetési kötelezettsége a Magyar Államkincstár felé, mindezekért megbízottat 
felelősség nem terheli. 

 
10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
 
11. Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 

alá. 
 
12. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2006. (II.16.) 

Kgy. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
Pásztó, 2006. február Salgótarján, 2006. február 
 
 
 

……………………………. 
Sisák Imre 

a tárulási tanács elnöke 
megbízó 

……………………………. 
Dóra Ottó 

a közgyűlés elnöke 
megbízott 

 
 
 

 Ellenjegyezte: 
 

………………………….. 
 
 
 
A megállapodás tartalmát az Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat 
és Gyermekotthon megismerte, és a rá vonatkozó feladatokat tartalmazó rendelkezéseket el-
fogadja. 
 
 
Pásztó, 2006. február  
 
 
 

…………………………………….. 
Koós Istvánné 

Igazgató 
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MEGÁLLAPODÁS 
2. változat 

 
amely létrejött egyrészről Pásztó Kistérség Többcélú Társulása (3060 Pásztó, Kölcsey F. út 
35.) képviseletében Sisák Imre, a társulási tanács elnöke, mint megbízó 
másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) képviseleté-
ben Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke, mint megbízott között az alulírott napon a következő fel-
tételekkel: 
 

1. Pásztó Kistérség Többcélú Társulása jelen megállapodás alapján a megyei önkor-
mányzat fenntartásában működő intézmény által vállalja két pedagógiai szakszolgálati 
feladat ellátásának megszervezését. Megbízó megbízza a megbízottat, hogy a pásztói 
kistérség településeit érintően a pedagógiai szakszolgálatok körébe tartozó logopédiai 
ellátással, valamint nevelési tanácsadással összefüggő feladatokat havi 230 órában (évi 
2760 órában) lássa el. Megbízott a megbízást elvállalja. 

 
2. Megbízott az 1. pontban vállalt feladatokat a fenntartásában Pásztó, Fő út 138. alatti 

székhelyen működő Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és 
Gyermekotthon (továbbiakban: szakszolgálati intézmény) által látja el. A jelen megál-
lapodásból eredő feladatellátással összefüggő nyilvántartási, egyeztetési, számadási 
kötelezettség az intézményt terheli. 

 
3. Jelen megállapodás 2006. január 1. napjától határozatlan időre szól, azzal, hogy az in-

tézmény a feladatokat a szorgalmi időszakra ütemezve látja el. 
 

4. Megbízottat az 1. pontban foglalt feladatok ellátásáért 2006. évben havi 876.700 Ft, 
azaz nyolcszázhetvenezer-hétszáz forint, 2006. december 31-éig összesen 10.520.400 
Ft, azaz tízmillió-ötszázhúszezer-négyszáz forint díj illeti meg. Megbízó a díjat havon-
ta a megbízott 11741000-15450016 számú számlájára átutalással teljesíti tárgyhó 28. 
napjáig. A 3. pontra tekintettel megbízó a 2006. januári és februári díjat e megállapo-
dás aláírását követően 10 napon belül átutalja megbízott számlájára. 

 
5. Felek az ellátandó órák számát és a díj összegét a további években a többcélú kistérsé-

gi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások normatív működési támogatásának 
és a feladatellátás költségeinek ismeretében felülvizsgálják a normatívát szabályozó 
jogszabály kihirdetését követő egy hónapon belül.  

 
6. Felek a 2007. évi költségvetés tervezésekor áttekintik a megállapodásban foglaltakkal 

kapcsolatos tapasztalatokat.  
 

7. Megbízó képviselője megerősíti, hogy jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátá-
sának elősegítésére Pásztó Város Önkormányzata az intézménnyel kötött külön megál-
lapodás keretében továbbra is biztosítja a feladat ellátásához szükséges helyiségek in-
gyenes használatát az intézménynek. 

 
8. Megbízott felhatalmazza a szakszolgálati intézmény igazgatóját, hogy megbízóval kü-

lön megállapodásban rögzítse a szolgáltatás igénybevételének rendjét törekedve a 
költségkímélő gyakorlat kialakítására. 
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9. Jelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket, így különösen a díj megfi-
zetését nem érinti megbízó normatív működési támogatással kapcsolatos elszámolási 
és esetleges visszafizetési kötelezettsége a Magyar Államkincstár felé, mindezekért 
megbízottat felelősség nem terheli. 

 
10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
 

11. Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag ír-
ták alá. 

 
12. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2006. (II.16.) 

Kgy. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
Pásztó, 2006. február Salgótarján, 2006. február 
 
 
 

……………………………. 
Sisák Imre 

a tárulási tanács elnöke 
megbízó 

……………………………. 
Dóra Ottó 

a közgyűlés elnöke 
megbízott 

 
 
 

 Ellenjegyezte: 
 

………………………….. 
 
 
 
A megállapodás tartalmát az Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat 
és Gyermekotthon megismerte, és a rá vonatkozó feladatokat tartalmazó rendelkezéseket el-
fogadja. 
 
 
Pásztó, 2006. február  
 
 
 

…………………………………….. 
Koós Istvánné 

Igazgató 
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MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
(3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) képviseletében Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet, a társulási 
tanács elnöke, mint megbízó – a továbbiakban Megbízó -, 
másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) képviseleté-
ben Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke, mint megbízott – a továbbiakban Megbízott -között az 
alulírott helyen és időben a következő feltételekkel: 
 

1. Megbízó jelen megállapodás alapján megbízza Megbízottat, hogy a nevelési tanács-
adás pedagógiai szakszolgálati feladatokat megszervezze, és havi 25 órában (évi 300 
órában) lássa el. Az ellátási körzet a kistérség összes települése. Megbízott a megbí-
zást elvállalja. 

 
2. Megbízott az 1. pontban vállalt feladatokat a fenntartásában Balassagyarmat, Patvarci 

út 2. alatti székhelyen működő Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
(továbbiakban: szakszolgálati intézmény) útján látja el. A jelen megállapodásból eredő 
feladatellátással összefüggő nyilvántartási, egyeztetési, számadási kötelezettség az in-
tézményt terheli. 

 
3. Felek rögzítik, hogy megbízott 2006. január 1. napjától jelen megállapodás szerint el-

látta az 1. pontban foglalt feladatokat. 
 

4. Jelen megállapodás 2006. január 1. napjától határozatlan időre szól. 
 

5. Megbízottat az 1. pontban foglalt feladatok ellátásáért 2006. évben 118.600 Ft/hó, az-
az száztizennyolcezer-hatszáz forint/hó díj, 2006. december 31-ig összesen 1.423.200 
Ft, azaz egymillió-négyszázhuszonháromezer-kétszáz forint illeti meg. Megbízó a dí-
jat havonta a megbízott 11741000-15450016 számú számlájára átutalással teljesíti 
tárgyhó 28. napjáig. Tekintettel a 3. és 4. pontra megbízó a 2006. januári és februári 
díjat e megállapodás aláírását követően 10 napon belül átutalja megbízott számlájára. 

 
6. Megbízó az 1. pontban ellátott szolgáltatás fejében – az 5. pontban rögzített díjon felül 

- az alábbiakat biztosítja: 
- helyiséghasználat Szécsény városban,  
- a helyiség felszerelésének (fejlesztő eszközök és játékok, fénymásoló, számító-

gép nyomtatóval, telefon, irodai kisértékű  és fogyóeszközök, anyagok) biztosí-
tása, 

- szükség szerint gépjármű és használata költségeinek biztosítása a pedagógusok 
térségben történő mozgásához, illetve a gyermekek/tanulók utaztatásához. 

A fenti feltételeket és eszközöket Megbízó térítés nélkül biztosítja Megbízott számára 
2006. január 1-jétől folyamatosan, illetve a térségi eszköz-beszerzési ütemtervnek megfe-
lelően. 
 
7. Felek az ellátandó órák számát és a fizetendő díj összegét a további években a többcé-

lú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások normatív működési támo-
gatásának és a feladatellátás költségeinek ismeretében felülvizsgálják a normatívát 
szabályozó jogszabály kihirdetését követő egy hónapon belül.  
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8. Felek a 2007. évi költségvetés tervezésekor áttekintik a megállapodásban foglaltakkal 
kapcsolatos tapasztalatokat.  

 
9. Megbízott felhatalmazza a szakszolgálati intézmény igazgatóját, hogy megbízóval kü-

lön megállapodásban rögzítse a szolgáltatás igénybevételének rendjét törekedve a 
költségkímélő gyakorlat kialakítására. 

 
10. Jelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket, így különösen a díj megfi-

zetését nem érinti Megbízó normatív működési támogatással kapcsolatos elszámolási 
és esetleges visszafizetési kötelezettsége a Magyar Államkincstár felé, mindezekért 
Megbízottat felelősség nem terheli. 

 
11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
 

12. Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag ír-
ták alá. 

 
13. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2006. (II.16.) 

Kgy. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
Szécsény, 2006. február  Salgótarján, 2006. február  
 
 
 

……………………………. 
           Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet 

a tárulási tanács elnöke 
Megbízó 

……………………………. 
Dóra Ottó 

a közgyűlés elnöke 
Megbízott 

 
 
 
Ellenjegyezte: 
 

………………………….. 

Ellenjegyezte: 
 

………………………….. 
 
 
A megállapodás tartalmát a balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszol-
gálat igazgatója megismerte, és a rá vonatkozó feladatokat tartalmazó rendelkezéseket elfo-
gadja. 
 
Balassagyarmat, 2006. február  
 
 

…………………………………….. 
Diósi László 

Igazgató 
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MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása (2660 Balassa-
gyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.) képviseletében Lombos István, a társulási tanács elnöke, 
mint megbízó 
másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) képviseleté-
ben Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke, mint megbízott között az alulírott napon a következő fel-
tételekkel: 
 

1. Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása jelen megállapodás alapján a megyei 
önkormányzat fenntartásában működő intézmény által vállalja a balassagyarmati kis-
térség településeit érintően a nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás pedagógiai 
szakszolgálati feladatok megszervezését.  

 Megbízó megbízza a megbízottat, hogy a nevelési tanácsadást havi 190 órában (évi 
2280 órában), a logopédiai ellátást havi 206 órában (évi 2472 órában) lássa el. Megbí-
zott a megbízást elvállalja. 

 
2. Megbízott az 1. pontban vállalt feladatokat a fenntartásában Balassagyarmat, Patvarci 

út 2. alatti székhelyen működő Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
(továbbiakban: szakszolgálati intézmény) által látja el. A jelen megállapodásból eredő 
feladatellátással összefüggő nyilvántartási, egyeztetési, számadási kötelezettség az in-
tézményt terheli. 

 
3. Felek rögzítik, hogy megbízott 2006. január 1-jétől megállapodás szerint ellátta az 1. 

pontban foglalt feladatokat. 
 

4. Jelen megállapodás 2006. január 1. napjától határozatlan időre szól, azzal, hogy az in-
tézmény a feladatokat a szorgalmi időszakra ütemezve látja el. 

 
5. Megbízottat az 1. pontban foglalt feladatok ellátásáért 2006. évben 1.540.000 Ft/hó, 

azaz egymillió-ötszáznegyvenezer forint/hó díj, 2006. december 31-ig összesen 
18.485.000 Ft, azaz tizennyolcmillió-négyszáznyolcvanötezer forint illeti meg. Meg-
bízó a díjat havonta a megbízott 11741000-15450016 számú számlájára átutalással tel-
jesíti tárgyhó 28. napjáig. Tekintettel a 3. és 4. pontra megbízó a 2006. januári és feb-
ruári díjat e megállapodás aláírását követően 10 napon belül átutalja megbízott 
számlájára. 

 
6. Felek az ellátandó órák számát és a díj összegét a további években a többcélú kistérsé-

gi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások normatív működési támogatásának 
és a feladatellátás költségeinek ismeretében felülvizsgálják a normatívát szabályozó 
jogszabály kihirdetését követő egy hónapon belül.  

 
7. Felek a 2007. évi költségvetés tervezésekor áttekintik a megállapodásban foglaltakkal 

kapcsolatos tapasztalatokat.  
 

8. Megbízó képviselője megerősíti, hogy jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátá-
sának elősegítésére Balassagyarmat Város Önkormányzata az intézménnyel kötött kü-
lön megállapodás keretében továbbra is biztosítja a feladat ellátásához szükséges he-
lyiségek ingyenes használatát az intézménynek. 
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9. Megbízott felhatalmazza a szakszolgálati intézmény igazgatóját, hogy megbízóval kü-

lön megállapodásban rögzítse a szolgáltatás igénybevételének rendjét törekedve a 
költségkímélő gyakorlat kialakítására. 

 
10. Jelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket, így különösen a díj megfi-

zetését nem érinti megbízó normatív működési támogatással kapcsolatos elszámolási 
és esetleges visszafizetési kötelezettsége a Magyar Államkincstár felé, mindezekért 
megbízottat felelősség nem terheli. 

 
11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
 

12. Jelen megállapodást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag ír-
ták alá. 

 
13. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …/2006. (II.16.) 

Kgy. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Balassagyarmat, 2006. február  Salgótarján, 2006. február 
 
 
 

……………………………. 
Lombos István 

a tárulási tanács elnöke 
megbízó 

……………………………. 
Dóra Ottó 

a közgyűlés elnöke 
megbízott 

 
 
 

 Ellenjegyezte: 
 

………………………….. 
 
A megállapodás tartalmát a balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszol-
gálat igazgatója megismerte, és a rá vonatkozó feladatokat tartalmazó rendelkezéseket elfo-
gadja. 
 
Balassagyarmat, 2006. február 
 
 

…………………………………….. 
Diósi László 

Igazgató 
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(A melléklet megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
Humánszolgáltatási Főosztályán) 
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3/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2006. 
évi költségvetésének végrehajtásáról 

e. 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2006. évi 
költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) Kgy. rendeletének (továbbiakban: Kvr.) végrehajtásá-
hoz kapcsolódóan a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében 
az alábbi határozatot hozza: 

 
I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához 

 
1.  A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésé-

ről szóló 2005. évi CLIII. törvény 6. sz. mellékletében a 2006. évi költségvetésben számí-
tott működési hiány enyhítéséhez a feltételektől függően kiegészítő állami támogatást 
igényeljen. 

Határidő:  a pályázat benyújtására 2006. április 20. 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
2. A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a likviditási helyzet alakulásától füg-

gően az intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl - 
amennyiben indokolt - további adatszolgáltatást, információt kérjen.  

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző, 

             az érintett intézmények vezetői 
 

II. Bér és létszám változással összefüggő intézkedések 
 
3. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy  

a) Nógrád Megye Önkormányzata – a Szent Lázár Megyei Kórház  létszámhelyzetének 
és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítások lehető-
ségének felülvizsgálata függvényében – a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 
létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez 
kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt b

 
b) Az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete tartalmazza 

a 2006. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását. 
 
c) Nógrád Megye Önkormányzata a 2006. évi létszám racionalizálással kapcsolatos in-

tézkedések első ütemében a Szent Lázár Megyei Kórház költségvetési létszámkere-
tének csökkentését határozza meg az alábbiak szerint: 

 
 

Szent Lázár Megyei Kórház 2005. évi engedélyezett költségvetési 
létszáma  

966 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése a 2005. december 
31-én üres álláshelyek számának megszűntetésével 

-18 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:  
- felmentéssel, végkielégítéssel együtt 40 fő 
- felmentéssel, nyugdíjazással 4 fő 

-44 fő

                  Ebből: létszámcsökkentési pályázatban szereplő létszám 40 fő
Szent Lázár Megyei Kórház 2006. évi engedélyezett költségvetési 
létszáma  

904 fő
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A felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentéssel érintett dolgozók 
munkakör szerinti megoszlása: 
 

Megszűnő munkakör Létszámcsökkentéssel 
érintettek létszáma 

Villanyszerelő 1 fő 
Takarítónő 15 fő 
Szakmunkás 2 fő 
Segédmunkás 3 fő 
Fűtő 3 fő 
Portás 1 fő 
Könyvelő 2 fő 
Gépkocsivezető 2 fő 
Osztályvezető helyettes 1 fő 
Statisztikus 1 fő 
Szakasszisztens 1 fő 
Gyógyszertári szakasszisztens 1 fő 
Technikus 1 fő 
Szakápoló 1 fő 
Főnővér 1 fő 
Titkárnő 1 fő 
Adminisztrátor 3 fő 
Intézmény/Önkormányzat összesen 40 fő 

 
d) Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések 

egyidejűleg az álláshely megszűntetését is jelentik és legalább 5 évig nem állíthatók 
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
e) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelye-

ken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói 
körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
f) A létszámcsökkentések mellett a létszámcsökkentési intézkedésekkel érintett intéz-

mények tevékenységi körükbe tartozó feladataik változatlansága mellett azok válto-
zatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az azt követő években is biztosítani tud-
ják. 

 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Szent Lázár Megyei Kórházat érintően a tervezett 
feladat racionalizáláshoz kapcsolódó létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési 
hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a 
legközelebbi benyújtási határidőben – nyújtsa be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

4.a)  A 2006. évi bérintézkedések, kereset kiegészítések vonzatának ellentételezése céljából 
fokozatosan meg kell szüntetni a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben 
nyújtott adható bérelemeket, pótlékokat. Ezen intézkedéseket  a 2006. április 1-jétől be-
lépő új illetmény bértábla bevezetésével egyidejűleg célszerű tovább folytatni, élve a 
differenciálás lehetőségével. 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős:   valamennyi megyei intézmény vezetője 
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 b)  Az intézmények költségvetése tartalmazza  közalkalmazottakat érintő 2 %-os kereset 
kiegészítést, illetve az oktatási törvény figyelembe vételével a minőségi munkavégzé-
sért járó kereset-kiegészítést. Ezek felhasználásáról az intézmények vezetői saját ha-
táskörben döntenek. A tényleges felhasználásokról a 2006. évi zárszámadás során kö-
telesek számot adni.  

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős:   valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője  
  
5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézmények működésével kapcsolatosan folytatód-

jon az egyes üzemeltetési feladatok más formában történő ellátása lehetőségének vizsgá-
lata, a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve (takarítás, 
konyha, portaszolgálat, stb…).    

 Határidő:  2006. június 30., illetve folyamatos 
 Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  

az érintett intézmények vezetője 
 

6. A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a jóváhagyott költségvetési tá-
mogatás, valamint az álláshelyek betartására. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a jóvá-
hagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés esetén az intézmény vezetőjének 
felelősségre vonását kezdeményezze. 

Határidő:   értelemszerű  
Felelős:     Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 valamennyi megyei fenntartású  intézmény vezetője 
 

7. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az intézményi dolgozók továbbtanulásának tá-
mogatására elkülönített keret felosztásáról az intézmények által beküldött igények alapján 
döntsön. 

Határidő:  az igények benyújtására 2006. március 31. és folyamatos 
 a döntésre 2006. április 30. és folyamatos 

Felelős:    az érintett intézmények vezetői, 
                Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
8. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az intézményvezetők munkájának differenciált anyagi 

elismerésére, jutalmazására, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
9.  a)  A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a 12/2002. (IV.25.) Kgy. 

határozat 8. pontjának maradéktalan betartására.  

b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az intézményi saját dolgozóval a 
munkaköri leírásban nem szereplő feladatokra kötött megbízási szerződésekről ne-
gyedévente, utólag - negyedévet követő hó 15-éig - tájékoztassa a közgyűlés elnökét 
a feladatot ellátó személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás, és a megbízás 
időtartama pontos megjelölésével. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:    az érintett intézmények vezetői  

 
III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal összefüggő intézkedések 

 
10.a)   A közgyűlés a 2006. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt 

feladatként kezeli:   
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• a Szent Lázár Megyei Kórház záró rekonstrukciójának címzett támogatásból való 
megvalósításának határidőre történő végrehajtását, 

• a  150 fh-es idősek otthona beruházásának megkezdését, 
• a Szécsény Kubinyi Ferenc Múzeumban állandó kiállítás létrehozását, 
• a 2005. évben elnyert, céljellegű pályázatokból megvalósuló rekonstrukciók, fel-

újítások megvalósítását.  
 
A testület a 2006. évben kiírásra kerülő pályázatokon elsősorban az alábbi feladatok 
megvalósulását tartja támogathatónak:  
 
• Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján, Képtár kialakítását,  
• Reménysugár Otthon Balassagyarmat hidegvíz alapvezeték cseréjét, 
• Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Bátonyterenye tornacsar-

nok tetőjavítását, 
• Váci Mihály Gimnázium konyhai vizesblokk felújítását, 
• Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 1. jelű 

épületében a padlóburkolat részleges cseréjét. 
 
A testület a fontosnak ítélt, elkövetkező időszakban benyújtandó pályázatokhoz szük-
séges tervek előkészítését az elkülönített keret terhére az alábbi feladatoknál helyezi 
előtérbe: 
 
• Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon Pásztó fűtéskorszerűsítés terve, 
• Lakóotthon Tar gázellátás terve, 
• Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tetőfelújítása (beépí-

téssel), 
• Ezüstfenyő Idősek Otthona salgótarjáni telephelyén a pince víztelenítési terve, 
• Reménysugár Otthon fűtéskorszerűsítési terve, 
• Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel szolgálati lakás kialakítá-

sa, új lakóotthon terve. 

b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 150 férőhelyes idősek otthona beruházás 
indításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket folyamatosan tegye meg.  

c) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében céljelleggel elkülö-
nített pályázati sajáterős rész terhére a pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosítá-
sára kötelezettséget vállaljon. 

d)  Felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került pályázatokról a köz-
gyűlést utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
11.  A közgyűlés felhatalmazza elnökét és az érintett intézmények vezetőit, hogy az Ezüstfe-

nyő Idősek Otthona Bátonyterenye, Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Bercel, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Bátonyterenye, közgyűlés 
hivatala gépjármű igényei közül a legszükségesebbek megvételére – a rendelkezésre ál-
ló forrásokon túl az elkülönített keret részletfizetéssel történő kiegészítésével, pályázati 
lehetőségek kihasználásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
   az érintett intézmények vezetői 
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12.  A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szabad vis-maior keretek terhére indokolt 
esetben az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kezelésére, ehhez kapcsolódóan a 
tárgyi eszközök beszerzésére, javítására soron kívüli támogatást biztosítson. Erről a 
közgyűlést utólagosan tájékoztatni köteles. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
13.  A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és 

biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésének folytatására, a kockázat értékelés-
re, keresve az önkormányzati szintű egységes rendezés lehetőségét.  

Határidő: 2006. június 30. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések 

 
14.a) A közgyűlés utasítja a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola igazgatóját, hogy a feladatel-

látáshoz való anyagi hozzájárulás céljából  vegye fel a kapcsolatot azokkal a telepü-
lési önkormányzatokkal, ahol kihelyezett osztályok működnek. A tárgyalások ered-
ményéről írásban tájékoztassa a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizott-
ságot.  

Határidő:   2006. április 30. 
Felelős:     Ember Csaba, igazgató  

 
b)  A  közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság szükség szerint tegyen ja-

vaslatot a közgyűlés felé a további intézkedések megtételére.  

Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:   Kovács Gábor, a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság  
               elnöke  

 
15. a) A közgyűlés utasítja a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottságot, hogy 

a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/1. pontjában meghatározott források felhasználására 
az érintett tanácsnokok egyetértésével tegyen javaslatot a közgyűlés elnökének.  

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Kovács Gábor, a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság  el-

nöke  
Baranyai Béla Romaügyi és kisebbségi tanácsnok 
Huszár Máté Ifjúsági, sport és civilügyek tanácsnoka  
 

b) A Közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az önkormányzat ösztöndíjrendsze-
rének működtetésével összefüggő feladatokat az intézményi igények folyamatos fi-
gyelemmel kísérése mellett lássák el. Az ösztöndíjrendszer forrásaként a Kvr. 4. sz. 
melléklet VII/9. pontjában rendelkezésre álló forrás felhasználásáról, a vállalt hosz-
szabb távú kötelezettségekről (támogatási szerződésekről) a közgyűlés elnöke és a 
főjegyző évente legalább egy alkalommal tájékoztassa a közgyűlést. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
c) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/15. pontjában meg-

határozott forrás figyelembe vételével a 2006. júniusi ülésen tegyen javaslatot a Nóg-
rád megyében élő – közép- és felsőoktatási intézményekbe járó – diákok ösztöndíj-
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rendszerének átdolgozására és a pályázat kiírására, figyelemmel a 15.b) pontban 
foglaltakra is. 

 Határidő: a közgyűlés 2006. júniusi ülése 
 Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
16.a) A közgyűlés felkéri az egészségügyi, a gazdasági és költségvetési, valamint a pénz-

ügyi ellenőrző bizottságot, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi helyzetére való 
tekintettel együttesen vizsgálják meg az önkormányzati biztos kinevezésének indokolt-
ságát. Az egyeztetések eredményeiről tájékoztassák a testületet.  

Határidő: a közgyűlés májusi ülése 
Felelős:   dr. Balga József,  az egészségügyi  bizottság elnöke 
   Zsédely Lajos, a gazdasági és költségvetési bizottság elnöke 
               Langár Tamás, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke 

 
b) A testület utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy kezdeményezze – 

a kapacitások optimálisabb kihasználása érdekében – a Szlovákiában működő egész-
ségügyi biztosítókkal olyan megállapodások megkötését, melyek révén  szlovák állam-
polgárok a megyei kórházban részesülhessenek egészségügyi ellátásban, és ennek 
eredményéről tájékoztassa a közgyűlést.  

Határidő:  2006. május 31. 
Felelős:    dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 

c) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az egész megye egészségügyi ellátását érintő kór-
házak közötti feladat ellátásokban a megkezdett egyeztetéseket gyorsítsa fel az érintett 
önkormányzatokkal és szakhatóságokkal.  

Határidő:  értelemszerű  
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
17.    A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2006. évre meghatározott kötött normatív 

támogatásokat az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – egyszeri 
céljellegű pótelőirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsa. Az előirányzat átren-
dezésére év közben tegyen javaslatot a közgyűlésnek. 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:    az előirányzat biztosításáért Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  

  a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetői, 
 

18. A közgyűlés szükségesnek tartja megvizsgálni a Salgótarjánban működtetett középis-
kolai kollégiumok összevonásának lehetőségét. Utasítja elnökét, hogy tegyen javasla-
tot a jelenleginél gazdaságosabb feladat ellátására. 

 Határidő:  2006. május 31.  
 Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

               érintett intézmények vezetői 
 

V. A megye egyes településeivel kapcsolatos közös feladatok 

19.  A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladat ellátásában 
érintett települési önkormányzatok vezetőivel a területükön található megyei fenntartású 
intézmények és egyéb feladatok közös megoldása érdekében folytasson egyeztetése-
ket, és az egyeztető megbeszélésekről a közgyűlést megfelelő formában tájékoztassa. 

Határidő: a közgyűlés júniusi ülése, illetve folyamatos 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
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VI. Egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai 

 
20.  A közgyűlés a 6/2005. (II.17.) Kgy. határozat VI/1.-2. pontjait hatályon kívül helyezi, és 

egyúttal dönt az alábbiakról: 

a) Az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári, továbbá a berekfürdői üdülőt 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja. 

b) Az üdülők a közgyűlés tagjai, a közgyűlés hivatalában és az önkormányzat intézmé-
nyeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult alkalmazottakat is), va-
lamint a velük egy háztartásban élő házastársuk, gyermekük kedvezményes üdülé-
sét szolgálják (közvetlen kedvezményezettek köre). Azonos feltételek mellett, de el-
térő szolgáltatási díj meghatározásával kedvezményes üdülési lehetőséget biztosít 
(közvetett kedvezményezettek köre) a megye települési önkormányzatai, valamint a 
megyében lévő dekoncentrált állami szervek foglalkoztatottjai, a velük egy háztar-
tásban élő házastárs, gyermek részére is.  

c) A balatonföldvári üdülőben az iskolai kirándulások szervezésének, lebonyolításának 
segítésére a megye alapfokú és középfokú oktatási intézményeiben tanuló diákok és 
kísérőik részére csoportos igénybevétel esetén a főidényen kívül önköltséges szál-
láshelyet biztosít. Az üdülő kedvezőbb kihasználása érdekében lehetőséget teremt a 
fennmaradt kapacitás egyéb csoportos igénybevételére, piaci alapon történő értéke-
sítésére. Csoportosnak minősül az egyidejű, minimum 15 fős igénybevétel. 

d) A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú balatonföldvári üdülő szolgáltatás díját, 
amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az 
üdülőhelyi díjat, a következőkben határozza meg: 

 
2006. évben főidényben (július 6. – augusztus 25.) Ft/fő/nap 

– A közvetlen kedvezményezettek körében 1750 
– A közvetett kedvezményezettek körében 2350 
– A piaci alapon történő értékesítés 3750 

  
2006. évben főidényen kívül  Ft/fő/nap 

– A közvetlen kedvezményezettek körében 860 
– A közvetett kedvezményezettek körében 1300 
– Piaci alapon történő értékesítés 2460 
– Csoportos igénybevétel esetén 1100 
– Csoportos diák 1 napos igénybevétel esetén 970 
– Csoportos diák 2 napos igénybevétel esetén 860 
– Csoportos diák 3 vagy több nap esetén 750 

 
A szüleivel együtt üdülő gyermekek esetében a családi pótlékra, illetve iskoláztatási 
támogatásra jogosultság idejéig 50 % mértékű kedvezményt biztosít. 

e)  A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú berekfürdői üdülő szolgáltatás díját, amely 
tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülőhelyi díjat, a 
következőkben határozza meg: 

 
2006. évben  Ft/fő/nap 

A közvetlen kedvezményezettek körében 1650 
A közvetett kedvezményezettek körében 2150 
A piaci alapon történő értékesítés esetén 3300 
A faház minimális díja (Ft/faház/nap) 6500 
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A szüleivel együtt üdülő gyermekek esetében a családi pótlékra, illetve iskoláztatási 
támogatásra jogosultság idejéig 50 % mértékű kedvezményt biztosít. 
Az üdültetési rend szerint turnusváltástól turnusváltásig 7 éjszaka igénybevétele, és 
a férőhely teljes kihasználtsága esetén további 10-10 %-os kedvezményt biztosít. 
Amennyiben az igénybe vevők száma alapján meghatározott üdülési díj nem éri el a 
faház egységre meghatározott minimális díjat, létszámarányos díjszámítás nem al-
kalmazható. 
A faház egységre meghatározott minimális díjból további kedvezmény nem adható. 

f) Az üdülési szolgáltatás előjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás igénybevé-
telének rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg. 

g) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a költségvetés-
ről szóló rendelettel egy időben a közgyűlés elé kell terjeszteni. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Dobor István, az Ellátó Szervezet igazgatója 
 

21. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping szolgáltatási díjait, ame-
lyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az üdülőhelyi díjat, – a 
Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete által történő üzemeltetésről szóló 
127/2003. (XII.18.) Kgy. határozat 1. pontja alapján – a következőkben határozza meg: 

 
 Panzió épület  
 - két ágyas 4.600   Ft/szoba/éj 
 - apartman 10.000   Ft/apartman/éj 

 Kőmotel  1.750 Ft/fő/éj 

 Famotel és üdülőház 1.300 Ft/fő/éj       
 Sátorozási díj: 
 - sátor területhasználat 800  Ft/sátor/nap 
 - lakókocsi területhasználat 1.600 Ft/lakókocsi/nap 
 - szállásdíj felnőtt 650   Ft/fő/éj 
 - szállásdíj gyermek (14 év alatt) 380   Ft/fő/éj 

Csoportos, minimum 15 fős szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít. 
 Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható. 

 
VII. Záró intézkedés 

 
22. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok végrehajtásá-

hoz szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekről folyamatosan tájékoztassa a testü-
letet. 

Határidő: folyamatos  
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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4/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Cserhátsurány belterület 4/4 és 4/2 
hrsz-ú ingatlanok (Cserhátsurány, 
Bocskai út 1.) hasznosítására kiírt 
pályázat elbírálásáról, ismételt pályá-
zat kiírásáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Cserhátsurány belterület 4/4 hrsz-ú gyer-

mekotthon és a 4/2 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlanok hasznosítására a 
közgyűlés 122/2005. (XI.24.) Kgy. határozata alapján 2005. december 2-án közzétett pá-
lyázatát eredménytelennek minősíti.  
Utasítja elnökét, hogy haladéktalanul intézkedjen a pályázó DYNAMITE Tanácsadó és 
Kereskedelmi Kft. a döntésről történő értesítésére, és részére a bánatpénz visszafizeté-
sére.  
Határidő:  a döntést követő 8 napon belül 
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Cserhátsurány belterület 4/4 hrsz-ú gyer-
mekotthon és a 4/2 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlanok elidegenítésére, illet-
ve bérleti hasznosítására ismételt nyilvános pályázat kiírásáról dönt.  

A nyilvános pályázat keretfeltételeit az alábbiakban határozza meg. 

a) Pályázatot lehet benyújtani az ingatlanok külön-külön, vagy együtt történő megvételé-
re, illetve együtt történő bérletére. 

b) A pályázati felhívás közzététele speciálisan ingatlanhirdetéssel foglalkozó  sajtóter-
mékben, a megyei napilapban és az interneten. 

c) A pályázati felhívás közzététele legkésőbb 2006. 02. hó 24-ig. 

d) Pályázat benyújtásának határideje: 2006. 03. 21. 1000 óra  

e) Meghirdetésre kerülő bruttó (áfá-val növelt) irányára:  
      Cserhátsurány, belterület 4/4 hrsz-ú ingatlan: 50.000 E Ft 

(az altalaj értéke 8.000 E Ft, a felépítmény értéke 35.000 E Ft+áfa) 
Cserhátsurány, belterület 4/2 hrsz-ú ingatlan bruttó (áfával növelt):  2.500 E Ft 
A két ingatlan meghirdetésre kerülő éves bérleti díja, bruttó irányár: 3.000 E Ft 

f) Értékesítés feltétele a pályázó által a szerződéskötéssel egyidejűleg az ajánlati ár tel-
jes összegének kiegyenlítése. 

g) Ajánlati kötöttség: 90 nap.  

h) A pályázat érvényességének feltételei: 
- A pályázó azonosítási adatainak (szerződéskötéshez szükséges) az eredeti doku-

mentumok bemutatása mellett 
- Az ajánlati ár, bérleti díj tételes, ingatlanonkénti számszerűsítése 
- Nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról  
- Értékesítés esetén nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tulajdonszerzésének jogi kor-

látja nincsen 
- Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tulajdonszerzésének jogi korlátja nincsen 
- Értékesítés esetén a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 10 %-ának 

megfelelő mértékű bánatpénz megfizetése, és annak igazolása (az összeg a nyer-
tes pályázó esetében a vételárba beszámít, a pályázattól visszalépő a bánatpénzt 
elveszíti, a többi pályázó esetében a bánatpénz visszajár). 
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i) Bérlet esetén, a bérleti jogviszony 5 éves határozott időre szól, a bérleti díjat havonta 
előre kell megfizetni. 

j) Kiíró a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján, azaz a bontás idő-
pontjában az érvényes pályázatot benyújtók körében, közjegyző jelenlétében ver-
senytárgyalást szervez. 

k) A pályázat elbírálása során előnyt élvez a magasabb vételárat, bérleti díjat vállaló pá-
lyázó. 

l) A pályázat elbírálása a közgyűlés áprilisi ülésén. 

m) Jogfenntartás a pályázat eredménytelennek minősítésére. 

n) Figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elővásárlási jogra. 

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére, közzétételére, 
a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatának értékelését végeztesse el, 
és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a közgyűlés elé.  

Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  
 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
5/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-

ú ingatlan (Hajdúszoboszló, Damja-
nich út 54/B. sz. alatti üdülő) haszno-
sítására kiírt pályázat elbírálásáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú ingat-
lan (Hajdúszoboszló, Damjanich út 54/B. sz. alatti üdülő) bérleti hasznosítására a közgyűlés 
123/2005. (XI.24.) Kgy. határozat 2. pontja alapján 2005. december 02-án nyilvánosan meg-
hirdetett pályázatát - ajánlat hiányában - eredménytelennek minősíti. 

 
A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy intézkedjen az ingatlan állagmeg-
óvása, őrzés-védelmi feladatai ellátására.  

Határidő: folyamatos 
Felelős:   Dobor István, igazgató  
 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 

 70



 

6/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Salgótarján belterület 3889/2/A/10 
hrsz-ú ingatlan (Erzsébet tér 5. sz. 
alatti iroda) hasznosításáról  

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján, belterület 3889/2/A/10 hrsz-ú, 

Erzsébet tér 5. szám alatti iroda hasznosítására a közgyűlés 124/2005. (XI.24.) Kgy. hatá-
rozat 2. pontja alapján 2005. december 2-án közzétett pályázatát eredménytelennek mi-
nősíti.  

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján, belterület 3889/2/A/10 hrsz-
ú, Erzsébet tér 5. szám alatti iroda elidegenítésére, illetve bérleti hasznosítására nyilvá-
nos pályázat kiírásáról dönt. 

A nyilvános pályázat keretfeltételeit az alábbiakban határozza meg. 

a) A pályázati felhívás közzététele a Nógrád Megyei Hírlapban és az interneten. 

b)  A pályázati felhívás közzététele legkésőbb 2006. 02. hó 28-ig. 

c) Pályázat benyújtásának határideje: 2006. 03. 16. 1000 óra  

d) Meghirdetésre kerülő bruttó (áfá-val növelt) induló ára:  17. 000 E Ft 

Meghirdetésre kerülő éves bérleti díj, bruttó induló ár:  1.200 E Ft 

e) Az értékesítés feltétele a pályázó által a szerződéskötéssel egyidejűleg az ajánlati ár 
teljes összegének kiegyenlítése. 

f) Ajánlati kötöttség 90 nap.  

g) A pályázat érvényességének feltételei: 
− A pályázó azonosítási adatainak (szerződéskötéshez szükséges) az eredeti do-

kumentumok bemutatása mellett 
− Az ajánlati ár, bérleti díj számszerűsítése 
− Nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról 
− Értékesítés esetén nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tulajdonszerzésének jogi 

korlátja nincsen 
− Értékesítés esetén pályázat benyújtásának határnapjáig az induló ár 10%-ának 

megfelelő mértékű bánatpénz megfizetése, és annak igazolása (az összeg a 
nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít, a pályázattól visszalépő a bánat-
pénzt elveszíti, a többi pályázó esetében a bánatpénz visszajár). 

− Bérlet esetén a helyiségben folytatandó tevékenység leírása. 

h) Bérlet esetén, a bérleti jogviszony 5 éves határozott időre szól, a bérleti díjat havonta 
előre kell megfizetni. A szerződés létrehozásával egyidejűleg 3 havi bérleti díj össze-
gének megfelelő óvadék (kaució) megfizetése szükséges. 

i) Kiíró a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján, azaz a bontás idő-
pontjában az érvényes pályázatot benyújtók körében, közjegyző jelenlétében ver-
senytárgyalást szervez. 

j) A pályázat elbírálása során előnyt élvez a magasabb vételárat vállaló pályázó. Bérlet 
esetén a pályázat elbírálása a megajánlott bérleti díj és a bérlő által végzendő tevé-
kenység alapján történik; előnyt élvez az a pályázó, aki a bérlet helyiséget turisztikai, 
idegenforgalmi célú vállalkozás működtetésére hasznosítja. 

k) A pályázat elbírálása legkésőbb a közgyűlés áprilisi ülésén. 

l) Jogfenntartás a pályázat eredménytelennek minősítésére. 
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m) Figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elővásárlási jogra. 

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére, közzétételére, 
a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatának értékelését végeztesse el, 
és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a közgyűlés elé.  

Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  
 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
7/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Csesztve belterület 218 hrsz-ú ingat-

lan (Csesztve, Madách út 50.) me-
gyei önkormányzat tulajdonát képező 
2/8 tulajdoni hányadának hasznosí-
tásáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csesztve belterület 218 hrsz-ú lakóház, ud-
var, gazdasági épület megnevezésű, 1753 m2 területű ingatlan 2/8 tulajdoni hányada elide-
genítéséről dönt. Az elidegenítés során feltételül szabja a nyilvánosság biztosítása érdeké-
ben az elidegenítésnek Csesztve Község Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján történő köz-
zétételét és minimum 44 E Ft eladási ár realizálását.  

A testület felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére, tárgyalások lefolyta-
tására és az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: értelemszerű, folyamatos 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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8/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú 
ingatlan (Salgótarján, Keszi út 12.) el-
idegenítésére kiírt pályázat elbírálá-
sáról, ismételt pályázat kiírásáról 

H A T Á R O Z A T A   

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú, a 
természetben Salgótarján, Keszi út 12. szám alatt található ingatlannak a közgyűlés 
137/2005. december 23-án közzétett pályázatát – ajánlat hiányában – eredménytelennek 
minősíti. 

2. A közgyűlés a Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú, természetben Salgótarján, Keszi út 
12. szám alatt található ingatlan elidegenítésére ismételt nyilvános pályázat kiírásáról 
dönt. 

A nyilvános pályázat keretfeltételeit az alábbiakban határozza meg: 
a) A pályázati felhívás közzététele a megyei napilapban és az interneten.  
b) A pályázati felhívás közzététele legkésőbb 2006. 02. 24.  
c) Pályázat benyújtásának határideje 2006. 03. 14. 10.00 óra  
d) Meghirdetésre kerülő bruttó (áfával növelt) irányár: 14.500 E Ft.  
e) Értékesítés feltétele a pályázó által a szerződéskötéssel egyidejűleg az 

ajánlati ár minimum 30 %-ának, 60 napon belül a teljes összegének 
kiegyenlítése.  f) Ajánlati kötöttség 60 nap. 

g) A pályázat érvényességének feltételei:  
− A pályázó azonosító adatainak (szerződéskötéshez szükséges) közlése, az 

eredeti dokumentumok bemutatása.  
− Az ajánlati ár számszerűsítése.  
− Nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról. 
− Nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tulajdonszerzésének jogi korlátja nin-

csen.  
− A pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 10 %-ának megfelelő 

mértékű bánatpénz megfizetése, és annak igazolása.  
h) Kiíró a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján, azaz a bontás 

időpontjában az érvényes pályázatot benyújtók körében, közjegyző jelenlét-
ében versenytárgyalást szervez.  

i) A pályázat elbírálása során előnyt élvez:  
− A magasabb vételárat megajánló pályázó.  
− A kedvezőbb fizetési feltételeket vállaló pályázó.   

j) A pályázat elbírálása a közgyűlés áprilisi ülésén.  
k) Jogfenntartás a pályázat eredménytelennek történő minősítésére.  
l) Figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elővásárlási jogra.  
 

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére, közzétételére, 
a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatának értékelését végeztesse el 
és a pályázat elbírálásáról szóló javaslatát terjessze a közgyűlés elé.  
 
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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9/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Nógrád megye Gyermekvédelmi 

Szakmai Koncepciójának módosítá-
sáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Közgyűlés megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja - a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt - Nógrád Megye Önkormányzata Gyermekvédelmi Szakmai Koncep-
cióját.   
A testület kinyilvánítja, hogy a pénzügyi kihatással járó célok megvalósításához a min-
denkori költségvetési helyzet függvényében biztosít fedezetet. 

 
2. A testület felkéri a Szociális Bizottságot, hogy a koncepcióban foglaltak hatályosulását 

kísérje figyelemmel. 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Demus Iván, tanácsnok 
 

3. A közgyűlés felkéri a Szociális Bizottságot, hogy a gyermekvédelmi intézmények szakmai 
munkájának évenkénti értékelése során, a pénzügyi lehetőségek függvényében tegyen 
javaslatot a koncepcióban megfogalmazottak végrehajtására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Demus Iván, tanácsnok 

 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
GYERMEKVÉDELMI SZAKMAI KONCEPCIÓJA 

 
a 94/1998.(V.28.) Kgy. határozattal elfogadott és a 23/2001.(III. 14.) Kgy. határozattal, a 
20/2004. (II. 12.) Kgy. határozattal, valamint a 9/2006. (II. 16.) Kgy. határozattal módosí-

tott és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALGÓTARJÁN  
2006. 
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszé-
lyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátar-
tozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevé-
kenység. 
A gyermekvédelem magában foglalja mindazokat a területeket, amelyek a gyermek és a csa-
lád jólétét, védelmét szolgálják a megelőzés, beavatkozás, kezelés és utógondozás tekinte-
tében. 
 
A gyermekek védelmét pénzbeni, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó  
a)  gyermekjóléti alapellátás, illetve 
b)  gyermekvédelmi szakellátások, valamint 
c)  meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
 
I. A megyei önkormányzat gyermekvédelmi feladatai, hatásköre 
 
Az önkormányzati, a hatásköri és a gyermekvédelmi törvények a megyei önkormányzatok 
kötelező feladatává a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátást rendelik.  
Gyermekvédelmi szakellátás keretében kell biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátását (családpótló gondosko-
dást, nevelést, lakhatási lehetőséget), a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, valamint a 
szakellátást más okból igénylő gyermek teljes körű ellátását. A szakellátást a nevelőszülői 
hálózat fenntartásával, gyermekotthonok működtetésével és a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás biztosításával kell megoldani. 
 
A családból kiemelt gyermek további sorsának mérlegelésekor alapvető követelmény a tar-
tós körülmények tervezése és a gondozásba került gyermek sorsának mielőbbi, végleges 
rendezése. A mérlegelési preferencia sorrendje: a vér szerinti család, hozzátartozó családja, 
örökbefogadó szülő, nevelőszülő vagy a személyes gondoskodás keretében otthont nyújtó 
ellátás biztosítása.  
 
Az alapellátást biztosító települési önkormányzati és a szakellátásról gondoskodó megyei 
önkormányzati feladatok jogilag és szakmailag egymásra épülnek. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) és a hozzá kap-
csolódó végrehajtási rendeletek előírják az egyes ellátási szintek kötelező együttműködését. 
 
Mind az alap-, mind a szakellátás biztosítása során a fejlesztés célja, olyan ellátórendszer 
kialakítása, amely a gyermeket korábbi szociális környezetétől nem teljesen elszakítva ga-
rantálja a szükségleteknek megfelelő ellátást. 
 
Nógrád Megye Önkormányzata Gyermekvédelmi Koncepciójának  
     célkitűzései: 

 
1.  Meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni a gyermekvédelem eddig elért eredményeit.  

 
2.  Biztosítani kell az intézmények jogszerű és hatékony működtetésének pénzügyi garanciá-

it. 
 
3.  Differenciált, változatos elhelyezési lehetőségeket biztosító, mobil intézményrendszert kell 

kialakítani és működtetni. 
 
4.  Az „intézménycentrikus” megoldások irányát váltsa fel a „klienscentrikus” szemléletmód 

és problémakezelés. 
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5.  Az országban több helyen működő utazó gyógypedagógus hálózathoz hasonlóan, mozgó 

szakembercsoportot kell szervezni, akik egy-egy intézmény/egységben a hét adott napján 
mindig elérhetők és meghatározott feladatokat (esetkonzultáció, szupervízió, továbbkép-
zés, vagy terápia) folytatnak (pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus, logopé-
dus, drogszakértő, családgondozó stb.).  

 
6.  Biztosítani kell az anyagi forrásokat és a feltételeket ahhoz, hogy a kötelező szakmai to-

vábbképzéseken az ágazatban dolgozók teljes köre részt vehessen. A gyermekvédelem 
területén is csak a magasan kvalifikált szakemberek széleskörű ismereteinek birtokában 
valósulhat meg a tudásra alapozott innováció.  
A megyei szakemberek képzése, kötelező szakirányú továbbképzése érdekében – a 
normatív támogatások maradéktalan felhasználásával – tervszerűen kell megszervezni és 
biztosítani a képzésen való részvételt. Elérhetővé kell tenni a szakmai ismeretek bővíté-
sét, megalapozását célzó ágazati (pedagógus, szociális) szakvizsgát valamennyi szak-
ember részére.  
 

7.  A gyermekvédelmi szakellátás területén törekedni kell arra, hogy az ellátást igénybe ve-
vők olyan kompetenciákkal, képességekkel hagyják el a rendszert, amely lehetővé teszi 
számukra a társadalomba való integrálódást, a munkaerőpiacon való aktív részvételüket. 
Felzárkóztató, kompenzáló, új esélyt adó képzésekkel - az oktatási, képző intézmények-
kel együttműködve - a hozott hátrányok csökkentésére kell törekedni.  

 
8.  Fokozottabban kell támaszkodni a gyermekotthonok társadalmi integrációja érdekében a 

befogadó településen élők együttműködésére és érdekérvényesítési lehetőségeire. In-
tézményeinknek nyitottá kell válni a lokális közösségek felé. 

 
9.  Biztosítani kell az intézményrendszer működésének, hatékonyságának évenkénti felül-

vizsgálatát. 
 

10. A monitorozás, kontrolling keretében elemezni kell a szükségletek típusainak és kiterje-
déseinek alakulását a feladatok, az ellátotti létszámok, a szakemberigény alakulásnak 
függvényében; továbbá a kötelező nyilvántartások és egyéb dokumentációk alapján ele-
mezni szükséges azt, hogy a gyermekvédelemre fordított költségek hogyan hasznosul-
nak. 

11. Ki kell alakítani a gyermekvédelmi ellátások teljes vertikumában a minőségbiztosítási 
szabályok rendszerét úgy központi, irányítási szinten, mint intézményi, végrehajtási szin-
ten annak érdekében, hogy a működés színvonala hosszú távon garantálva legyen. Az 
érintett intézményi körben hosszú távú célkitűzés a különböző ellátási formák és azok 
színvonala megfelelőségének hivatalos tanúsítása, az akkreditáció biztosítása. 

 
12. A többszektorú feladatellátás keretében a változó szükségletekre rugalmasabb, gyorsabb 

reagálás szükséges, ennek érdekében – a gyermekvédelmi szakellátás értékeinek, ha-
gyományainak megőrzése mellett - nyitni kell az egyházak, a non-profit és for-profit szféra 
felé, amelyek forrás kiegészítéssel is hozzájárulhatnak a célkitűzések realizálásához. 

 
13. Nyitottá kell tenni a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszert a média valamennyi orgánuma 

számára. A gyermekek személyiségi jogait elsődlegesen szem előtt tartva a helyi televí-
zió és sajtó igénybevételével a gyermekvédelem megyei, regionális, illetve lokális tevé-
kenységekről, a tervekről, eredményekről kell rendszeresen tájékoztatást adni, ezzel el-
érhetővé és „emberközelibbé” tenni a gyermekvédelem különféle kérdéseit és problémá-
it.” 
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III. Nógrád megye gyermekvédelmi szakellátásának jelenlegi helyzete 
 
Az 1993-ban indult gyermekvédelmi szakmai programok végrehajtásának egyik jelentős ál-
lomása a Megyei Gyermekvédelmi Központ rendszerbe lépése volt 1997-ben, ahol egységes 
szervezeti kereteken belül került közös irányítás alá mind az otthont nyújtó ellátás, mind a 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. A létrejött új struktúrával a fenntartó megteremtet-
te a kereteket ahhoz, hogy a Gyvt. előírásainak megfelelően a családjából kikerült gyermek 
biztonságát garantálja, biztosítsa a korukhoz, szükségleteikhez igazodó gondozást, nevelést, 
egészséges személyiségfejlődést. Az eltelt több, mint egy évtized alatt folyamatosan csiszo-
lódtak az ellátás szervezeti keretei, követve az ellátottak szükségleteit, illetve a jogszabályi 
előírások változásait. 
A program a nagy létszámú nevelőotthonok kiváltására új, kisebb szervezeti modelleket lép-
tetett a rendszerbe, amely a funkcionális családmodell leképezését, korszerűbb ellátási for-
mák biztosítását célozta meg. 
 
2005. évben szintén jelentős fejlődést tudhat maga mögött a gyermekvédelmi szakellátás 
rendszere. A Megyei Gyermekvédelmi Központ „Fészek” Gyermekotthona tiszta profillal (be-
fogadó otthon) 12 férőhelyen biztosít ellátást az intézmény székhelyén, és további 4 külső 
férőhelyen (Mátraterenye) biztosít ellátást az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőt-
tek számára. 
A pásztói közös igazgatású, többcélú közoktatási intézményben egy újabb gyermekvédelmi 
szakmai egység kezdte meg működését, ezzel összesen 20 férőhelyen két egységben való-
sul meg a különleges szükségletű gyermekek ellátása, megfelelve ezzel a jogszabályban 
rögzített normatív követelményeknek. 
A cserhátsurányi intézményből a középsúlyos értelmi fogyatékosok Szátokra kerültek, ahol a 
korábbi 9 férőhelyes telephely átalakításával és bővítésével egy kétszer 8 férőhelyes gyer-
mekotthon biztosítja ellátásukat végleges működési engedély birtokában.  
A lakásotthonban élő fiatal felnőttek ellátására Balassagyarmaton 8 személy befogadására 
alkalmas külső férőhely létesült. 
A balassagyarmati Reménysugár Otthon fogyatékos otthoni egysége egy 12 férőhelyes la-
kóotthonnal bővült, melynek működési engedélyeztetése folyamatban van. A szükséges 
szakhatósági engedélyek beszerzésének függvényében a működési engedély kiadása 2006. 
I. negyedévére várható. 
 
1. A gyermekvédelmi intézményrendszer struktúrája Nógrád megyében 
 
1.1. Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján) 

Feladata az otthont nyújtó ellátás keretében a mindenkori hatályos alapító okiratban 
meghatározott férőhelyen (jelenleg 155) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti-, 
vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, az átmeneti gondozást igény-
lő gyermekek befogadása, otthont nyújtó ellátás – lakás-, gyermek- speciális gyermek-
otthonban.  
Biztosítja továbbá az utógondozói ellátást (igény esetén, külső férőhelyeken is). 
A területi gyermekvédelmi szakszolgálaton belül működteti a megyei gyermekvédelmi 
szakértői bizottságot, a nevelőszülői hálózatot. 
 

1.2.  Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) 
Feladata: a mindenkori hatályos alapító okiratban meghatározott férőhelyen (jelenleg 24) 
otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti-, és tartós 
nevelésbe vett 6 éven aluli gyermekek teljes körű ellátásának biztosítása. A gyermekott-
honi egység két csoportban biztosítja a kora miatt sajátos szükséglettel bíró három év 
alatti gyermekek számára az állapotukhoz és korukhoz igazodó különleges ellátást. A 
különleges ellátást nem igénylő gyermekek csoportjában is ellátható fogyatékos, vagy 
tartósan beteg gyermek. Befogadja továbbá a tartós betegsége, illetve fogyatékossága 
miatt ellátást igénylő első életévét be nem töltött gyermeket. Szabad férőhelyeinek terhé-
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re átmeneti gondozásra befogadhat olyan 0-6 éves gyermekeket, akiknek ellátására az 
illetékes települési önkormányzattal a megyei önkormányzat megállapodást kötött, va-
lamint a mindenkori hatályos alapító okiratban meghatározott férőhelyen (jelenleg 10) 
befogadhatja gyermekeivel együtt a gyermek otthontalanná vált szüleit, a szociális vál-
sághelyzetben lévő várandós anyákat, az utógondozói ellátottakat, valamint a gyermek-
védelmi szakellátásban részesülő kiskorú terheseket, anyákat. 
 

1.3.  Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon (Szátok) 
Feladata különleges gyermekotthoni csoportjai az átmeneti és tartós nevelésbe vett 
enyhe-, és középsúlyos értelmi fogyatékosok számára a mindenkori hatályos alapító ok-
iratban meghatározott férőhelyen (jelenleg enyhe fokban sérültek számára 20 férőhe-
lyen, középsúlyos értelmi fogyatékosok számára 16 férőhelyen, fiatal felnőttek külső fé-
rőhelyén 8 férőhelyen) biztosít otthont nyújtó ellátást. 
 

1.4. Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 
(Pásztó) 
Feladata különleges gyermekotthonként otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 
biztosítása az átmeneti és tartós nevelésbe vett tankötelezettségüket az intézményben 
teljesítő gyermekek számára a mindenkori hatályos alapító okiratban meghatározott fé-
rőhelyen (jelenleg 20). 

 
2. Otthont nyújtó szakellátások 

A Területi gyermekvédelmi Szakszolgálat által 2005. december 31-én nyilvántartott gyer-
mekvédelmi szakellátásban részesülők száma: 387 fő. A gondozási napokból számított 
2005. évre vonatkozó átlaglétszám összellátotti szinten: 397 fő.  

1. számú táblázat 
Gondozási napokból számított átlaglétszám alakulása  

a Megyei Gyermekvédelmi Központ intézményegységeiben 2001-2005 évben 
 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 

Gyermek-lakásotthonok 138 fő 139 fő 143 fő 140 fő 142 fő 
Nevelőszülői hálózat 205 fő 196 fő 182 fő 174 fő 159 fő 
Összesen: 343 fő 335 fő 325 fő 314 fő 301 fő 

Az átlaglétszámból számítva a gondozottak 40 %-a (159 fő) áll nevelőszülői gondo-
zásban.  

 
A beutalások alakulása 2001-2005 között 
Az elmúlt évek viszonylatát nézve a beutalások számának alakulása rapszodikus.  
A beutalási okok elemzése során a legjellemzőbben előforduló típusok alapján a következő 
csoportok állíthatók fel: 

1. A szülők felelőtlen viselkedése (a szülő italozik, felügyelet nélkül hagyta, nem gondoz-
ta, nem akarja ellátni, illetve elhagyta gyermekét, stb.); 

2. A szülő gyermekre nézve veszélyeztető magatartása (bántalmazás, szexuális zakla-
tás, a szülő agresszivitása, stb.); 

3. A gyermek magatartási problémái (agresszivitás, csavargás, iskolakerülés, bűnözés, 
stb.); 

4. Szociális ok (a szülőnek nincs jövedelme, hajléktalan, lakásproblémák, rossz szociális 
körülmények, stb.); 

5. Szülő és gyermeke közötti konfliktus; 
6. Egyéb (a szülő kiskorú, a szülő-, illetve a gyermek beteg, a gondviselő kórházban van, 

vagy ő is gondozott, meghalt, lemondott a gyermekéről, stb.); 
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2. számú táblázat 
Beutalás okainak alakulása 2001 – 2005. években 

 
Év Szülők 

felelőtlen 
viselke-
dése 

Szülő 
veszé-
lyeztető 
maga-
tartása 

Gyermek 
magatar-
tási prob-
lémái 

Szociális 
okok 

Szülő-
gyermek 
konfliktus 

Egyéb Beutalások 
összesen  
 

 

2001 41  8  16  15  - 3  83 
2002 35 5 9 10 - 12 71 
2003 39 21 15 4 - 5 84 
2004 21 15 20 21 - 6 83 
2005 43 8 7 13 11 13 95 

Évekre visszamenőleg jól látható, hogy a gyermekek bekerülésének leggyakoribb oka a szü-
lők felelőtlen viselkedése. 
A szülő gyermeket veszélyeztető magatartása, a gyermek magatartási problémái és a szoci-
ális problémák miatti családból történő kiemelés gyakorisága közel azonos.  
2005. évben tapasztalható a szülő-gyermek közötti konfliktus felerősödése, bekerülési ok-
ként történő megjelenése. Gyakran emiatt a gyermek maga kéri elhelyezését. 
Az egyéb kategóriánál az adatok tendenciája az évek során hasonló képet mutat.  

2.1. Nevelőszülői hálózat 
Jelenlegi helyzet  
2005. december 31-ei állapot szerint 8 fő hivatásos nevelőszülő, ill. 85 fő hagyományos 
nevelőszülő látja el a feladatot. 
2001- 2005. évek viszonylatában nézve a nevelőszülőknél elhelyezettek száma évről évre 
csökken. Ennek okai a következők:  

• Az újonnan bekerülő gyermekek átlagéletkora nagyrészt a kamaszkorra tehető, és 
többnyire magatartási problémákkal rendelkeznek, így a nevelőszülőnél történő 
elhelyezésük szinte lehetetlen. 

• Az elmúlt években elkészült a már működő nevelőszülők szakmai felülvizsgálata. 
A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy nevelőszülői hálózatunk elöre-
gedett. A nevelőszülői hálózatban dolgozó hivatásos nevelőszülők nagyrésze 
nyugdíjas korú. Korukból adódóan leszűkül az odahelyezhető gyermekek száma 
(jogszabályi előírás, hogy a kihelyezett gyermek és a nevelőszülő életkora között 
45 évtől nem lehet több). 

• A hagyományos nevelőszülők lakáskörülményeik alapján többnyire egy-két férő-
hellyel rendelkeznek.  

• Az újonnan bejelentkező nevelőszülők közül kevés felel meg a szakmai elvárá-
soknak és a törvényi előírásoknak.  

 
Fejlesztési javaslatok 
A nevelőszülői hálózat átalakításának elvei:  
A nevelőszülő 

• képes legyen felkészíteni az ott elhelyezett gyermekeket az örökbefogadásra,  
• fogadni tudja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket, 
• biztosítani tudja - bizonyos esetekben - a speciális szükségletű gyermekek ellátá-

sát. 
 

A célok megvalósításához rendelhető feladatok: 
• A nyugdíjas korú hivatásos nevelőszülői státusz átalakítása hagyományos nevelő-

szülői státusszá. 
• Felmérés a már működő nevelőszülőknél, hogy az ideiglenes és speciális ellátás-

ban mennyire képesek közreműködni. 
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• Amennyiben az alapfeltételek megvannak, meg kell keresni a számukra megfelelő 
továbbképzési formákat és lehetőségeket. 

• A kihelyezést követően a gyakorlatban megjelenő problémák kezelésére egy mobil 
szakmai csoport kialakítása indokolt, pszichológus bevonásával. 

• A speciális és ideiglenes hatályú nevelési feladatokat ellátó nevelőszülők sikeres 
működéséhez megfelelő képzés és kellő tapasztalat, a Szakszolgálat részéről pe-
dig nagy odafigyelés szükséges. Ehhez előre betervezett, évente legalább két fe-
lülvizsgálatot is be kell iktatni. 

• A rapszodikus gyermeklétszám változás, esetleges létszámcsökkenés esetén egy 
lakásotthon nevelőszülős házzá történő átalakítása, ahol hivatásos nevelőszülő 
házastársával (mint gondozóval) a lakásban nyolc gyermekvédelmi gondoskodás 
alatt álló gyermeket nevelhetne. (A lakást ebben az esetben, mint szolgálati lakás 
állna a nevelőszülők rendelkezésére.)  
 

A központi költségvetésben biztosított normatívák függvényében a nevelőszülői ellátási for-
ma minőségi fejlesztése fontos feladat, ez jelenik meg a célkitűzések prioritási sorrendjében 
is.  
 
A nevelőszülői hálózat működtetése, fejlesztése érdekében garantálni szükséges a nevelő-
szülői juttatások értékállandóságát, meg kell őrizni a képzések eddigi eredményeit, kiemelt 
figyelmet kell továbbá fordítani a speciális ellátást is biztosító nevelőszülők, illetve a befoga-
dó nevelőszülők képzésére.  
 
2.2. Gyermekotthoni ellátás 
 
2.2.1. Csecsemőkorúak és kisgyermekek gondozása (0-6 életév) 
Jelenlegi helyzet 
A 0-6 éves korosztály ellátását a balassagyarmati Reménysugár Otthon végzi. A gyermek-
védelmi törvény hatálybalépése óta jelentősen csökkent az intézményben a férőhelyek ki-
használtsága, ezért korábban férőhelycsökkentésre, illetve - a szükséglet előre nem tervez-
hető változásai miatt – az ellátási típusok belső arányainak módosítására került sor.  
A gyermekek családból, vagy újszülöttként kórházi osztályokról kerülnek a gyermekotthonba. 
A távozó gyermekek nevelőszülői családba, saját szüleikhez, örökbefogadó szülőkhöz, vagy 
más intézménybe kerülnek. A gyermekek között jelentős arányt képviselnek a fogyatékosok, 
illetve a tartósan betegek. Az egészséges csecsemőket rövidebb idő alatt fogadják örökbe, 
vagy veszik magukhoz a nevelőszülők, mint a beteg és fogyatékos gyermekeket. 
A csecsemőkorúak számára különleges ellátást kell biztosítani, ami nemcsak a korcsoport 
gondozásához kapcsolódó speciális elemeket tartalmazza, hanem az egyéni fejlesztő foglal-
koztatásokat is.   

3. számú táblázat 
A Reménysugár Otthonban ellátottak létszámának és a beutalás jellegének alakulása 

Korosztály Tárgyévi létszámnövekedés
és ennek okai 

Tárgyévi  
létszám 
csökkenés

Tárgyévi létszám 
összesen 

Ebből: leány

 szociális 
okok 

egészségügyi 
okok 

   

2001   
0-3 év 20 2 16 18 8
3-6 év 9 - 11 6 3
Összesen 29 2 27 24 11
2002      

0-3 év 22 6 27 17 8
3-6 év - - 2 6 1

Összesen 22 6 29 23 9
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2003   
0-3 év 16 5 26 7 2
3-6 év 2 3 8 8 5
Összesen 18 8 34 15 7
2004   
0-3 év 15 6 17 14 7
3-6 év 2 2 3 6 3
Összesen 17 8 20 20 10
2005   
0-3 év 23 6 20 22 11
3-6 év 3 - 7 3 1
Összesen 26 6 27 25 12

 
 

A Reménysugár Otthon által biztosított egyéb ellátási formák 
A Reménysugár Otthon 1998-tól a csecsemő és kisgyermekkorúak ellátásán túl átmeneti 
gondozást biztosít az otthontalanná vált szülők és gyermekeik, illetve krízishelyzetben lévő 
várandós anyák, szükség esetén a gyermekvédelmi rendszerben ellátott várandós és szülő 
anyák részére.  

A gyermekotthoni egység átmeneti gondozás keretében befogadja azon rászorulókat is, 
akiknek ellátása érdekében a települési önkormányzatok a megyei önkormányzattal a feladat 
ellátására megállapodást kötöttek. 

A Reménysugár Otthon fogyatékos otthoni részlege 90 férőhelyen - az 1-35 éves korosztály 
tekintetében - bentlakásos szakosított ellátást biztosít súlyos értelmi fogyatékosok, illetve 
halmozottan sérültek számára. Ebben a szakmai egységben is jelentős azoknak a gyerme-
keknek a száma, akik az állami gondoskodás hatálya alá tartoznak ugyan, de egészségi ál-
lapotuk miatt szociális intézményi ellátást igényelnek. A sérült gyermekek életében így nem 
jelent jelentős törést az ellátási forma változása, mert továbbra is ugyanazon intézmény 
keretei között történik gondozásuk. 
 
Az intézmény alapító okiratában rögzítetten biztosítja az érintettek részére a korai fejlesztést, 
illetve fejlesztő felkészítést. A közoktatási törvény 2005. évi módosítása már ezen közoktatá-
si feladatok ellátásához is önálló szakmai egység meglétét rendeli legkésőbb 2010-ig, amely 
jelenleg nem biztosított az intézmény szervezetében. 
 
Fejlesztési javaslatok 

• A személyi és tárgyi normatív feltételek biztosítás, ezen belül kiemelten pszicholó-
gusi létszámbővítés. 

• A fűtéskorszerűsítés mihamarabbi realizálása. 
• Levegőztető terasz felújítása (burkolatcsere, árnyékolók felújítása, udvari bútorok 

cseréje). 
• Nyílászárokra redőny felszerelése. 
• Akadálymentesítés biztosítása (akadálymentes szobák, mellékhelységek, stb.). 
• Fejlesztő eszközök cseréje. 
• Tálalókonyha felújítása, edények cseréje. 
• Önálló szakmai egység kialakítása a jogszabályban rögzített határidőig a korai fej-

lesztés, fejlesztő, felkészítés feladatainak ellátásához. 
 

2.2.2. Gyermekek és fiatal felnőttek otthont nyújtó, illetve utógondozói ellátása 
 
Az intézményegységek a mindenkori hatályos alapító okiratban meghatározott férőhelyen 
biztosítanak otthont nyújtó, illetve utógondozói ellátást. A koncepció módosításának időpont-
jában az alábbi egységek és férőhelyek állnak rendelkezésre: 
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Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermek-, lakásotthonai 
2.2.2.1. „Margaréta” Gyermekotthon Felsőpetény, Petőfi út 37.   40 férőhely 
2.2.2.2. „Vadvirág” Lakásotthon Tar, Szondi Gy. út 140.    12   - „ - 
2.2.2.3. „Jövőért” Lakásotthon Salgótarján, Móricz Zs. út 2.  12   - „ - 
2.2.2.4. „Szivárvány” Lakásotthon Bátonyterenye, Határ út 7.   12   - „ - 
2.2.2.5. „Ábel” Lakásotthon Bátonyterenye, Csokonai út 7.  12   - „ - 
2.2.2.6. „Kisbence” Lakásotthon Bátonyterenye, Csokonai út 42.  12   - „ - 
 
2.2.2.7. „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon Balassagyarmat, Munkás út 2.  12   - „ - 
2.2.2.8. „Fészek” Gyermekotthon Ruhagyári út 9.  12   - „ - 
2.2.2.9. „Biztos Pont” Gyermekotthon Ságújfalu, Kossuth út 15.  15   - „ - 
2.2.2.10. „Kiút” Utógondozó Otthon Mátraszele, Gáborvölgyi út 31.  12   - „ - 
2.2.2.11. Külső férőhely Mátraterenye, Kossuth út 119.    4   - „ - 
 
Jelenlegi helyzet   
A 2005. december 31-i állapot szerint a Megyei Gyermekvédelmi Központban otthont nyújtó 
ellátást igénylő gondozotti összlétszám: 292 fő. (A gondozási napokból számított 2005. évre 
vonatkozó átlaglétszám 301 fő.) 
Az átlaglétszám 47 %-a (142 fő) lakás/ illetve gyermekotthonban részesül ellátásban, az 
összlétszámhoz viszonyítottan a speciális gyermekotthonban élők aránya 5 %. 
Az átlagszámból az ellátottak 22 %-a (65 fő) részesül utógondozói ellátásban, ebből a fiata-
lok 12 %-a (35 fő) nevelőszülőknél, 10 %-a (30 fő) gyermek-lakásotthonban él. 
 
2001-2005. évek viszonylatában megállapítható, hogy a gondozotti létszám csökkenő ten-
denciát mutat. Miközben a nevelőszülői hálózatban ellátottak esetében erőteljes csökkenés 
tapasztalható (a beutaltak életkori sajátosságaiból adódóan), addig a gyermek-és lakásott-
honok kihasználtsága kismértékben emelkedik. 
 
A lakásotthonok rendszerbe állítására 1993-2000 között került sor.  
A differenciált ellátás biztosítása érdekében nagyobb létszámot (40 férőhely) befogadó gyer-
mekotthon Felsőpetényben működik. Az intézmény 3 lakóegységben biztosít otthont nyújtó 
ellátást a beutalt gyermekek részére. 2005-ben a „Fészek” Gyermekotthon, amely 
Salgótarján peremkerületén működött 20 férőhellyel (12 férőhely az ideiglenes hatályú be-
utaltak részére, 8 általános célú) profilt váltott, ugyanis 12 férőhellyel, tiszta profillal áll az 
ideiglenes hatályú beutaltak rendelkezésére Salgótarjánban, a Megyei Gyermekvédelmi 
Központ székhelyén. Az intézményegység határozatlan idejű működési engedéllyel rendel-
kezik. 

2006. I. negyedév végére a Megyei Gyermekvédelmi Központ otthonaiban dolgozó szakal-
kalmazottak teljes létszámban megfelelnek az előírt képesítési követelményeknek. 
Különleges ellátást igénylő gyermekek elhelyezését a megye kijelölt intézményeinek külön-
leges gyermekotthonai biztosítják. Szakmai indokok alapján előfordulhat gyermek-
lakásotthonokban való integrált elhelyezésük is (pl. testvérek együttes elhelyezése). 
 
A megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményekben a lakásotthonok 
önálló szakmai egységet képviselnek és közvetlenül a Gyermekvédelmi Központhoz integrál-
tak. Minden szakmai egység rendelkezik - a központ által megbízott és nevesített felelős 
vezetővel, aki meghatározott - és az érintettek által is elfogadott - szakmai és gazdasági 
önállóság mellett irányítja a gyermek-, illetve lakásotthonok működését. A szakmai egység-
vezetők látják el a gyámi feladatokat, továbbá önállóan szervezik a rájuk bízott gyermekek, 
fiatalkorúak életminőségének fejlesztését, a tágabb és szűkebb környezetükkel a folyamatos 
kapcsolattartást, együttműködést.  
A lakásotthonokban döntően 6 dolgozó látja el a feladatokat, munkakör szerinti csoportosítá-
suk: 
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- 2 fő nevelő munkakörben, (közülük egy lakásotthon vezetői beosztásban) 
- 4 fő gyermekvédelmi asszisztens/gyermekfelügyelői munkakörben tevékenykedik. 

 
Fejlesztési javaslatok 
 

1. Jelenleg a speciális ellátást egy gyermekotthon biztosítja, ahol fiúk nyertek elhelye-
zést, elsősorban azért, mert a koedukált ellátás szakmailag nem vezetne eredményre, 
másodsorban azért, mert az otthon indításakor döntően fiúk közül kerültek ki a maga-
tartási zavarokkal, társadalmi beilleszkedés zavarával küzdők, akiknek ellátására az 
un. normál gyermek/lakásotthonok nem voltak felkészülve. A Gyvt. rendelkezése sze-
rint 2006. július 01-ig ki kell alakítani a nevelési felügyelet kereteit, amely ezért a rövid 
távú célkitűzések között jelenik meg.   
A szükségletre épülő ellátás tervezése során azonban mérlegelni kell azt a tényt, 
hogy a 15 férőhelyes egység kihasználtsága minimális, ezért szakmailag megalapo-
zott tervek szükségesek az intézményegység további sorsát illetően.   
A speciális ellátás alternatíváinak kidolgozását követően a fenntartónak kell döntenie 
arról, hogy az ágazati jogszabályban megfogalmazott feltételek, de kimagasló költsé-
gek mellett biztosítja a speciális ellátást, vagy szakmai alternatívák kidolgozását ren-
deli el erre a kötelező feladatra. A koncepció előkészítésének időpontjában a Megyei 
Gyermekvédelmi Központban egy szakmai team állt fel, melynek feladata elemezni a 
speciális gyermekotthon eddigi tevékenységét, a munka eredményességét, a 
kihasználtsági mutatókat, majd ennek tükrében javaslatot tenni a továbblépés irányai-
ra.  
A továbblépés lehetőségei: 

• A „Biztos Pont” Gyermekotthon 2 csoportja 1 csoportra csökken; 
• A Gyermekotthon a jelenlegi telephelyén megszüntetésre kerül, az épület a to-

vábbiakban más gyermekvédelmi feladatokat lát el ( pl. lakásotthon): 
 A speciális ellátottak integráltan nevelik; 
 Egy lakásotthon átalakításra kerül át speciális gyermekotthonná (8 fé-

rőhellyel); 
 Új speciális gyermekotthon építése. 

A speciális gyermekotthon működésének további vizsgálatára megalakult munka-
csoport 2006. I. negyedév végére teszi meg javaslatát.  
Középtávon azonban tervezni kell a nemenkénti speciális ellátás biztosítását is, bő-
vítve az ellátórendszert a leányok számára kialakított speciális gyermekotthon, vagy 
gyermekotthoni csoport fenntartásának követelményeivel is. Ennek megvalósítása 
érdekében a regionális együttműködés lehetséges formáit is át kell tekinteni. 
 

2. Az otthonokban történő minőségi munkavégzés javítása érdekében az ott beosztott 
szakalkalmazottak részére szükséges olyan munkacsoportok létrehozása, mely kon-
zultációs lehetőséget biztosít az otthonokban folyó szakmai munka tekintetében, to-
vábbá a jó szokások és helyes gyakorlatok továbbadását, a tapasztalatok megosztá-
sát segítheti.  
 

3. Az otthonok térbeli elhelyezkedése adott, viszont az otthonok sajátosságát, ”egyéni-
ségét”, mely az ott dolgozók személyiségéből, eltérő érdeklődési köréből, az otthon 
adottságaiból (kert, pince), környezetéből, valamint az ott elhelyezett gyermekek 
összetételéből, stb. adódik, a szakmai munka tekintetében hangsúlyozottabban kell 
fejleszteni. 

4. A későbbiekben a „Margaréta” Gyermekotthon férőhelyeinek számát 40 főről 36 főre 
indokolt csökkenteni tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok egységenként leg-
feljebb 12 gyermek ellátását engedélyezik. (A gyermekotthonban 3 egység működé-
sének keretei adottak.)  
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5. A tehetséggondozás, esélyegyenlőségi hátrányok leküzdése, a tanulásban való fel-
zárkóztatás, mind gyermek-lakásotthonban, mind a nevelőszülőknél elhelyezettek 
gyermekeknél továbbra is az egyik legfontosabb feladat.  
 

6. A szakmai egységek struktúrájának ebben a formájában hosszú távon kell építeni a 
szűkebb, tágabb környezetben rejlő kapcsolati tőkékre, a lokális közösség erőforrásaira, 
(szomszédság, lakókörnyezet, településrész, kistérségi együttműködések és a helyi 
informális szerveződések stb.). A település életében való aktív részvétellel lehet 
kiaknázni az ellátottak személyiségfejlődéséhez szükséges lehetőségeket, elősegíteni 
önazonosságuk kialakulását, társadalmi integrációjuk sikerét.  
 

7. Rövid távon is kiemelt feladatot jelent a lakásotthonok, gyermekotthonok épületeinek és 
berendezéseinek folyamatos karbantartása, állagmegóvása, fejlesztése. Ehhez tervez-
hető forrásokra, továbbá a pályázati lehetőségek teljes körű kiaknázására szükséges 
alapozni. A tervezhető karbantartások, felújítások és eszközbeszerzések végrehajtá-
sa érdekében biztosítani szükséges az intézményi költségvetésekbe beépített, elkü-
lönítetten kezelhető pénzösszeget.  
 

8. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek szakmai 
továbbképzéséről, illetve a szakvizsgáinak követelményeiről ágazati jogszabály 
rendelkezik. A szakmai ismeretek folyamatos karbantartása, a humánerőforrás 
tervszerű fejlesztése mind a fenntartónak, mind az ellátást biztosító intézményeknek, 
mind a foglalkoztatottaknak kiemelt feladata, illetve elvárása kell legyen.  
 

9. A megyei önkormányzat már eddig is jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, 
hogy biztosítsa saját költségvetéséből a fedezetet az egészségügyi-, szociális-, és 
gyermekvédelmi intézményekben dolgozók szakmai képzéséhez, a jogszabályokban 
megfogalmazott képesítési előírások biztosításához. A közgyűlés ebben a 
koncepcióban is hangsúlyozni kívánja, hogy magas szintű szakmai követelményeknek 
csak a magasan képzett szakemberek tudnak megfelelni, ezért a lehetőségek 
figyelembe vételével továbbra is fenn kívánja tartani intézményei számára az elkülönített 
képzési alapot. Az alap működtetésére minden évben a költségvetéséből fedezetet áll 
rendelkezésre. A gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek évente személyesen 
pályázhatnak szakirányú alap és továbbképzésük finanszírozása érdekében. A 
közgyűlés elnöke - az intézményvezetők javaslata alapján - egyedi mérlegeléssel 
állapítja meg a támogatások összegét. A képzési támogatásokhoz való hozzájutás 
igényét és követelményét támasztják alá azok a jogszabályok, amelyek kötelezővé 
teszik a gyermekvédelmi szakterületen is a kötelező továbbképzést, illetve elérhetővé 
teszik a magasabb kvalifikáció érdekében a szakvizsga megszerzését.  
 

10. A civil szervezetekkel, non/forprofit szervezetekkel való együttműködési lehetőségek 
feltárása. 
 

11. Meglévő nemzetközi kapcsolatok erősítése (német, olasz, francia), illetve bővítése 
(lengyel, szlovák, román gyermekvédelmi szakemberekkel való kapcsolatfelvétel). 
 

12. A segítő munkakörben dolgozók csak akkor tudnak ügyfél, kliensközpontúak lenni, ha 
önmaguk pszichés tartalékait nem élik fel. A kiégés veszélye minden olyan személyt 
veszélyeztet, aki önmagából ad, és napi szinten kell problémákat megoldani, emberi 
sorsokat „alakítania”. Szükséges a megújuláshoz a feltöltődés fizikálisan (ezt segíthe-
tik a megfelelő szabadidős, rekreációs tevékenységek), kulturálisan (színház, könyv-
tár, kulturális programok), és pszichésen. Pszichés megújulás lehetőségei: feltöltődés 
szupervízió, önismereti tréning. Fontos, hogy ezek a tréningek több naposak és új 
környezetben szervezettek legyenek, úgy a változás megerősíti a pozitív ráhatást. 

 85



 

2.3. Utógondozói ellátás 
 
A megyei önkormányzat kötelező feladata a fiatal felnőttek részére (18-25 életév) az 
utógondozói ellátás biztosítása. Jelenleg az ellátottak 21,6 %-a (65 fő) részesül utógondozói 
ellátásban, arányuk az ellátottakon belül a Gyvt. hatályba lépése után megközelítőleg állandó. 
A megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi intézményrendszerben egy utógondo-
zó otthon működik. 2005-ben ezen ellátási formában is fejlődés realizálódott, ugyanis két intéz-
ményben (Megyei Gyermekvédelmi Központ, Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesz-
tő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon ) 4, illetve 8 fiatal felnőtt befogadására 
alkalmas „külső férőhely” kezdte meg működését. Ezen formák bevezetésével lehetőség 
nyílt rugalmasabb, esetenként – a szükségletekhez igazodóan - szűkebb ellátás biztosításá-
ra, amely hosszabb távon költségmegtakarítást eredményezhet. Ezzel a rászorultság mérté-
kének és a differenciált szükségleteknek megfelelő utógondozói ellátás lehetősége teremtődött 
meg a teljes ellátástól a szinte önálló életvitel keretfeltételeinek biztosításáig. 

4. számú táblázat 
Utógondozotti ellátottak gondozási napokból számított átlaglétszámának alakulása 

2001. -2005. években 
  2001 2002. 2003. 2004. 2005. 
Gyermek-
lakásotthonok 

36 31 31 29 30 

Nevelőszülői 
hálózat 

48 43 43 42 35 

Összesen 84 74 74 71 65 
 

3. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) 
 
Jelenlegi helyzet 
 
A Megyei Gyermekvédelmi Központ megalapításával a többcélú gyermekvédelmi intézményhez 
integráltan működik a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás biztosítása. A szakszolgálat 
felügyeli és szervezi a nevelőszülők, a gyermekvédelmi szakértői tevékenységet, valamint a 
„befogadó otthon” munkáját. 
 
A Területi Szakszolgálat szervezetének és működésének korrekciója, módosítása nem szük-
séges, kialakultak a feladatokra épülő, felelősségrendszerbe szerveződött szakmai csopor-
tok, egységek. A tevékenysége a törvényhez igazodó, szakmai munkájában elkülönült. 
A Szakszolgálat két területi irodát működtet. 
A törvényi előírásnak megfelelő létszámú és végzettségű szakemberek állnak rendelkezésre. 
Az adminisztrációs tevékenység nagyobb részét számítógépes nyilvántartással történik. 

Fejlesztési javaslatok 
• Egy olyan flexibilis TEGYESZ kialakítása szükséges, amely alkalmazkodni tud a 

gyermeklétszám rapszodikus változásaihoz.  
• Szükség van a nyilvántartási rendszer átalakítására, amelynek költségigénye jelen-

tős. 
• Elsősorban a pszichológusi szakképesítést igénylő munkakörök betöltése jelent 

problémát, bár a 2003-ban módosított ágazati jogszabály enyhítette az ellátotti 
létszámhoz rendelt normatív szakmai létszámkövetelményeket, majd 2005-ben az 
ágazati minisztérium szervezésében a gyermekvédelmi területre szervezetten 
pszichológusképzést indult, melyben a megyei szakemberek is érintettek. 

• Akadálymentesítés az esélyegyenlőség megteremtése érdekében, amely az 
intézmény egészét érinti 
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4. Közös igazgatású, többcélú közoktatási intézmények 
- Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon 

és Gyermekotthon (Szátok) 
- Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 

(Pásztó) 
 
Jelenlegi helyzet   
 
Az érintett intézmények az alapító okirat szerinti 64 férőhelyén 58 gyermeket látnak el. A 
gyermekek ellátása iskolafüggő, ezért nehéz a várható férőhely és fejlesztési igényeket 
prognosztizálni, bár egyértelműnek tűnik a gyermeklétszám folyamatos csökkenése ezen a 
területen is.  
A pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon-
ban – szintén meghívásos pályázat keretében – 2005 nyarán egy újabb szakmai egység 
kialakítására került sor. Az egység tárgyi feltételei megfelelnek a normatív követelmények-
nek, azonban a személyi feltételek hiánya miatt csak ideiglenes működési engedéllyel ren-
delkezik. Ennek ellenére az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékosok ellátására az intéz-
mény optimális feltételeket tud teremteni. 

5. számú táblázat 
Ellátotti létszám alakulása Pásztón (2001-2005) 

Ebből Év Gyermeklétszám 
fő Fiú Leány 

Évi átlag-
létszám 

Engedélyezett férő-
hely dec.31-én 

2001 18 13 5 16 15 
2002 18 13 5 15 15 
2003 16 10 6 16 15 
2004 16 8 8 16 15 
2005 17 7 10 15 20 

 
A cserhátsurányi Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon ellá-
tottjai 2005-ben „új” intézményben nyertek elhelyezést, ugyanis Szátokon a korábbi 9 férőhe-
lyes lakásotthon átalakításával és bővítésével lehetőség nyílt arra, hogy az értelmileg akadá-
lyozott gyermekek korszerű gyermekotthonban nyerjenek elhelyezést. A kétszer 8 férőhelyes 
szakmai egység végleges működési engedély birtokában látja el tevékenységét. Azon fiatal 
felnőttek pedig, akik a szátoki egységben éltek és alkalmasak voltak önállóbb életvitelre a 
Balassagyarmat, Mészáros L. út 25. szám alatti külső férőhelyen nyertek elhelyezést. 

Aktuális ellátotti létszám:        fő 
• Tanulásban akadályozott kiskorú:     13  
• Utógondozott (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos): 12 
• Értelmileg akadályozott kiskorú:     12 
• Utógondozott (középsúlyos értelmi fogyatékos):    4 

Fejlesztési javaslatok 
 

Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 
Pásztó 

- A végleges működési engedély feltételeinek megteremtése (szakmai létszám fejleszté-
se); 

- Vizesblokk nyílászáróinak cseréje; 
- Radiátorok, PVC padlók cseréje; 
- Akadálymentesítés feltételrendszerének megteremtése (az épület egészét érinti a fel-

adat). 
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Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon (Szátok) 

- Mind a székhelyen, mind a szátoki telephelyen udvar-, parkrendezés szükséges, 
eszközfejlesztéssel (tereprendezés, térburkolatok, udvari padok, homokozó, játszótéri 
játékok beszerzése, kerítés, stb.). 

- Akadálymentesítés az esélyegyenlőség megteremtése érdekében, amely nemcsak a 
gyermekvédelmi, hanem az intézmény feladatkörének egészét érinti. 

 
V. A célkitűzésekhez rendelt általános feladatok 
 
 A gyermekvédelmi intézményrendszer egészét érintő folyamatos, illetve középtávú felada-
tok 

A Gyvt. hatályosulásával - annak szellemiségével összhangban - azokat a korrekciós felada-
tokat kell rövid távon megcélozni a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények tekinte-
tében, amelyek a működési engedélyek véglegesítése szempontjából elsődlegesek, így az 
ágazati jogszabályokban nevesített személyi és tárgyi normatívák megteremtését és a struk-
turális követelmények biztosítását kell előtérbe helyezni. 

 
Jelenleg hiányoznak azon férőhelyek, amelyek a különböző pszichotikus tüneteket mutató, 
vagy a pszichiátriai betegségben szenvedő gyermekek ellátását biztosíthatnák. A Gyvt. a 
szociális intézményrendszer keretein belül határozza meg az ellátás lehetőségét, ennek 
intézményi keretei azonban Nógrád megyében még nem épültek ki. A középtávú tervezés 
során számba kell venni a tényleges szükségleteket és a fejlesztés lehetséges irányait is. 

 
A szakmai koncepcióban a célkitűzések között szerepel a merev intézményi keretek 
lebontása, az átalakuló struktúra működésének, hatékonyságának folyamatos elemzése és 
évenkénti felülvizsgálata. A Gyvt. rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat a 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról - külön jogszabályban meghatározottak szerint - évente 
átfogó értékelést készít, amelyet a közgyűlés megtárgyal. Ez a hatáskör a Szociális 
Bizottsághoz került átruházásra. A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri – az 
intézményi beszámolók, önértékelések alapján - a szakmai munka színvonalát. 
 
A gyermekvédelmi törvényben, illetve a hozzá kapcsolódó kormány-, és tárcaszintű 
rendeletekben megfogalmazódnak azok az alapvető elvárások, amelyek a gyermekvédelem 
minőségének szakmai kereteit, külső feltételeit hivatottak garantálni. A nagy intézmények 
lebontásának határidőkhöz kötött követelménye, az otthont nyújtó ellátások 
férőhelyszámának jogszabályban meghatározott maximalizálása, az ellátottak létszámától és 
ellátási formáktól függő szakdolgozói létszámnormatívák, az előírt szakmai képesítések, 
kötelező továbbképzések, a szakmai minimumfeltételek deklarálása, az intézmények 
működésének hatósági engedélyhez kötése mind a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés 
részét képezik. 
A tárgyi és személyi feltételrendszer jogszabályban rögzített követelményeinek 
megteremtése azonban a működésnek csak a külső keretét biztosítja. Az adott keretek 
közötti szakmai munka tartalma, minősége garantálhatja kizárólagosan a 
gyermekvédelemben az európai normák érvényesítését. 
 
A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása során célunk olyan differenciált és mobil 
ellátórendszer kiépítése, amely a változó igényeket teljes körűen lefedi. A meglévő 
gyermekvédelmi intézményeink/egységeink tekintetében pedig arra kell koncentrálnunk, 
hogy valamennyi végleges működési engedély birtokában láthassa el feladatát. 
 
A jelenlegi gyermekvédelemi ellátórendszer irányítói, a benne felelősen tevékenykedő 
szakemberek érzékelték, hogy munkájuk hatékonyságának növeléséhez, az ellátások 
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színvonalának javításához a fenntartó által biztosított költségvetési kereteken túl keresni kell 
azokat a forrásokat, együttműködési formákat, amelyek pozitívan befolyásolják a szakmai 
munkát. A közszolgáltatásokat megcélzó non-profit szféra bevonása ebbe a szférába új 
távlatokat nyithat a fejlődésnek. 
A non-profit szervezeteknek a társadalmi szerepe tovább erősödik, így fejlesztési 
célkitűzéseinkben a bennük rejlő erőforrásokra, munkánk során fokozottabban kell 
támaszkodni. Az általuk biztosított lehetőségek feltárása azért fontos, mert a központi 
forrásokból rendelkezésre álló normatívák és a megyei önkormányzatok anyagi forrásai 
végesek. A non-profit szféra bevonása a hagyományosan szerveződött intézményi ellátás 
korlátjait tágítja, a gyermekvédelem modernizációjában lehetőségeinket bővíti. 
Tevékenységükkel tovább színesíthetik a megyei gyermekvédelmi szakellátás palettáját. 
A koncepció megvalósítása során építeni kell azokra a gazdasági szervezetekre is, akik 
támogatni tudják és akarják a gyermekvédelem fejlesztését. Egyre inkább bővül azoknak a 
köre, akiknek lehetősége nyílik ezt a tevékenységet támogatni, segítő közreműködésükre a 
későbbiekben is számítani szükséges. 
 
A megyei önkormányzat az ágazatot érintő, előkészítő munkájába továbbra is be kívánja 
vonni azokat a szervezeteket, fórumokat, amelyek elősegítik, hogy megalapozott, a 
véleményeket széles körben ütköztető és az érintettek konszenzusán alapuló döntések 
szülessenek a gyermekvédelmi ellátás területén. 

 
A koncepcióban rövid, illetve középtávú tervek kerültek megfogalmazásra. A rövidtávú célok 
megvalósítása a megyei önkormányzat határidőkhöz kötött törvényi kötelezettsége. A célki-
tűzések megvalósítását jelentősen befolyásolhatják a társadalmi, gazdasági környezet válto-
zásai, valamint a pénzügyi lehetőségek.  
A koncepcióban megfogalmazott célkitűzések megvalósulásával elérhetővé válna az európai 
normákhoz mindinkább közelítő gyermekvédelmi ellátórendszer. 
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2. számú diagram 
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3. számú diagram 
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4. számú diagram 
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10/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Nógrád megye szociális szolgáltatás-

tervezési koncepció áttekintéséről  
 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A közgyűlés - II. fordulóban - megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadja 

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról készült 
javaslatot. 

 
2. A testület utasítja  a Szociális Bizottságot, hogy a koncepció soron következő felülvizsgá-

latát 2008. február 28-ig végezze el és tegyen javaslatot a közgyűlésnek az aktualizálás-
ra, illetve az esetleges módosításra. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   a Szociális Bizottság elnöke 

 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Bevezetés 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bek. alapján 2003 decemberében a 
125/2003.(XII.18.) Kgy. határozatával elfogadta Nógrád megye szociális szolgáltatástervezé-
si koncepcióját. Az elkészített koncepciót az önkormányzat kétévente felülvizsgálja, és 
aktualizálja, ezért szükséges annak ismételt áttekintése. 
 
A koncepció két évvel ezelőtti elkészítésekor készült először teljes körű áttekintés a megyei 
szociális szolgáltatásokról, melyhez valamennyi települési önkormányzat szolgáltatott adato-
kat, meghatározva szociális szolgáltatásait 2009-ig. A koncepció teljes részletességgel ele-
mezte a megyei önkormányzat szociális ellátórendszerét, meghatározta a fejlesztés irányait, 
illetve tartalmazza az intézmények rekonstrukciós és fogyatékosügyi programját is. 
 
Az Szt. 2003. és 2004. évi módosításai az alap és nappali ellátások fejlesztésére, a lakókör-
nyezetben történő szociális szolgáltatások kiépítésére irányultak.  
A változások másik fontos iránya, a kistérségi szerep erősödése, amely elsősorban az alap 
és nappali ellátások tekintetében volt jellemző. A jogszabályi háttér megteremtésével egyre 
több ellátási forma megszervezése jelenik meg a kistérségek szociális szolgáltatásaiban. 
 
A jelenlegi felülvizsgálat az eltelt két év változásai, valamint az Szt. módosításai figyelembe 
vételével történt. Fontosnak tartottuk a jogszabályi háttér, a kistérségi feladatellátás áttekin-
tését is. A koncepció azon fejezeteit, amelyekben változás nem következett be, jelen módo-
sítás nem érinti. 
Az előkészítő munka során a felülvizsgálathoz az adatgyűjtést csökkentett tartalommal meg-
ismételtük, amely főleg a várható fejlesztésekre, illetve a már megvalósult szolgáltatásokra 
vonatkozott. A kiküldött kérdőíveket a települési önkormányzatok közel 100 %-a, míg a szo-
ciális intézmények hiánytalanul visszaküldték. Az esetlegesen hiányosnak bizonyult adatlap 
pontosítását elvégeztük. 
Az adatszolgáltatók segítő közreműködését ezúton is megköszönjük.  
      

I. 
 

Jogszabályi változások 
 
Az eltelt kétéves időszakban több jogszabály-módosításra került sor, melyek közül a kon-
cepciót érintő legfontosabb – az Szt.-t 2005. január 1-jei hatállyal módosító – 2004. évi 
CXXXVI. Törvény. 
 
Az Szt. 2005. január 1-től a szociális alapellátásokat és a nappali ellátásokat is egységesen 
szociális alapszolgáltatásként nevesíti, az alábbiak szerint: 
 

 falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 
 szociális információs szolgáltatás, 
 étkeztetés, 
 házi segítségnyújtás, 
 családsegítés, 
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
 közösségi ellátások, 
 támogató szolgáltatás, 
 utcai szociális munka 
 nappali ellátás 
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Változott a települési önkormányzatok kötelező feladatainak köre is. Kötelező létrehozni – 
lakosságszámtól függően – valamennyi településen a szociális információs szolgáltatást, 
melynek határideje 2005. július 31. volt.  
A korábbi rendelkezés szerint valamennyi település számára kötelező feladatként jelentke-
zett a támogató szolgálat, a közösségi ellátás és a családsegítő szolgálat működtetése. Az új 
szabályozás szerint 2005. január 1-jét követően a családsegítést 2000 lakos felett, a támo-
gató szolgálatot és a közösségi ellátást, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 10 
000 lakos felett kötelező létrehozni és működtetni. 
 
A törvénymódosítás szerint a 3000 lakos feletti települési önkormányzatnak kötelező leg-
alább egy nappali ellátás biztosítása. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a nappali ellátás kiépítésének határideje 2007. 
december 31.   
 
Új elemként jelenik meg az Szt. módosításában az a lehetőség, miszerint a települési ön-
kormányzatok a szociális szolgáltatásokat társulás útján is biztosíthatják. 

 
II. 
 

A megyei szociális szolgáltatások változásai, a helyi önkormányzatok kötelező felada-
tainak teljesítése (2003-2005.) 

 
II. 1. Szociális alapszolgáltatások 
 

Az alapszolgáltatások terén jelentős változást jelentett a 2004. évi CXXXVI. törvény, 
amely a az önkormányzatok ellátási kötelezettségét is jelentősen érintette. A jelenleg ér-
vényes lakosságszám alapján meghatározott ellátásokat a 1. számú melléklet tartalmaz-
za. 
A változás lényegét jelenti, hogy a nappali ellátás biztosítását nem a kétezer fő fölötti te-
lepüléseknek, hanem a háromezer fő fölötti településekre vonatkozóan tette kötelezővé.  
Ennek következményeként kialakult az a tendencia, hogy ellátási kötelezettség nélkül 
működnek nappali ellátást nyújtó intézmények, hiszen a helyi igények nem változtak és a 
törvényi szabályozás kapcsán nem jellemző, hogy bezárnak eddig működő intézménye-
ket.  
A települések által működtetett szociális alapellátásokat az 2. számú melléklet tartalmaz-
za. 
 
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

 
A vizsgált időszakban Erdőkürtön, Szilaspogonyban, Szécsényfelfaluban és Béren hoz-
tak létre új falugondnoki szolgálatot. Jelenleg 40 településen működik a falu- vagy tanya-
gondnoki szolgálat.  
A működtethető szolgálatok száma 39, amely alapján megyénkben a falugondnoki szol-
gálat kiépítettsége 102,5 % . 

  

Szociális információs szolgáltatás 
 

A bevezetésre kerülő új szociális információs szolgáltatást az önkormányzatoknak 2005. 
július 31-től kötelező megszervezni, amely szolgáltatás nem működési engedély köteles 
az összes. Az eddigi felmérés alapján 35 önkormányzat működteti ezt a szolgáltatást, 
amely településhez viszonyítva 27 % -os teljesítést mutat. A gyors és pontos információ 
nyújtás érdekében szükséges lenne az önkormányzatok informatikai rendszerének bőví-
tése. 
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Szociális étkeztetés 
A szociális étkeztetés 2003-tól minden Nógrád megyei településeken biztosított. 

Házi segítségnyújtás 
 

A 2003-as adatokhoz viszonyítva 16 településen indult be új szolgáltatásként a házi se-
gítségnyújtás. Nógrád megye 129 településéből jelenleg 87 helyen működik ezen ellátási 
forma. Figyelembe véve az e szolgáltatásra kötelezett települések lakossága számát 
(600 főn felüli) a házi segítségnyújtás  kiépítettsége a megyében 96,6 %. 
 
Családsegítés 

 
Nógrád megyében 90 településen működik családsegítő szolgáltatás, míg két évvel ez-
előtt 67 településen. Elmondható, hogy új szolgáltatásként az eltelt időszakban 24 tele-
pülésen szervezték meg ezt a típusú szolgáltatást. A családsegítő szolgáltatást a 2000 
fő fölötti települési önkormányzatoknak kell megszervezni, amely a megyében 19 ön-
kormányzatot jelent.  
 
A gyermekjóléti szolgáltatás Mátranovák kivételével minden településen működik. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

A 2004. évi CXXXVI törvény záró rendelkezése szerint a jelzőrendszeres házi segítés-
nyújtást és a nappali ellátást legkésőbb 2007. december 31-ig kell biztosítaniuk a telepü-
lési önkormányzatoknak. Kötelező működtetni a 10 000 fő lakosságszám feletti települé-
seknek. 

Megyénkben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 településen valósul meg társulá-
sos formában, valamint 1 településen önállóan. 

A társulásban működtetett szolgáltatás központja a Pásztói Idősek Átmeneti Otthona. A 
társulás tagjai Jobbágyi és Szurdokpüspöki települések.  

Karancsság községben működik pályázati keretből 10 db készülék, amelynek központja 
a rendőrségen került  elhelyezésre.  

Szécsény kistérsége valamennyi településén kiépített a szolgáltatás. 

A városok közül Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kért működési enge-
délyt az egyik gondozási központ keretein belül működtetett berendezésre. 

Alapszolgáltatási központ 
 

A jogszabályváltozás lehetőséget biztosított a idei évben, hogy azok a gondozási köz-
pontok, amelyekben étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti 
szolgáltatást és nappali ellátást biztosítanak, Alapszolgáltatási Központként igényelhet-
nek erre állami normatívát. Megyénkben 5 gondozási központ működik ebben a formá-
ban. 

 
Speciális ellátások 

 
Támogató szolgáltatás 
  
Balassagyarmat városban a támogató szolgáltatást az Értelmi Fogyatékosok és Segítők 
Országos Szövetsége Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülete működteti,  amely 2006. 
januárjától érvényes működési engedéllyel rendelkezik.  Emellett Salgótarján városban 
az Egészségügyi - Szociális Központ szervezeti keretei között 2006. februárjától kezdi 

 96



 

meg működését a szolgáltatás kistérségi összefogással, valamennyi települést (23) érin-
tően. Érsekvadkerten 2006. január 3-tól kezdte meg működését a támogató szolgálat, 
mely tevékenységet a Magyar Kolping Szövetség látja el. 
 
Közösségi ellátás  
  
Ezt az ellátási típust  a 10 000 fő fölötti településeknek kell működtetni  az Szt. alapján, 
illetve a feladat társulás formájában is ellátható. A közösségi ellátás területén jelentős 
előrelépést jelent a - 2006. szintén februártól - salgótarjáni székhellyel működő két (pszi-
chiátriai, szenvedélybeteg) – kistérségi összefogással kialakított – szolgálat. 

 
Nappali ellátások 
 
A 2004. évi CXXXVI. törvény 25. § (1) bekezdése a nappali ellátás rendszerbeli helyét 
megváltoztatta, a korábban szakellátásként definiált szolgáltatási forma az alapszolgálta-
tások közé került. 
A korábbi szabályozás szerint az idősek nappali ellátását 2000 fő fölött, a többi ellátotti 
csoport (fogyatékosok, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, hajléktalanok) ellátásá-
ra szolgáló nappali ellátást biztosító intézményeket a 20 000 fő fölötti lakosságszámú te-
lepüléseknek kellett biztosítani.  
A jelen szabályozás szerint a törvény ezt az ellátási típust egységesen, a 3000 főnél 
több állandó lakosságszám alapján határozta meg. 
 
Idősek nappali ellátása 

A jelen szabályozás szerint Nógrád megyében hat város és egy község (3000 fő feletti) 
számára jelent kötelező feladatot az idősek nappali ellátása. A városok közül Rétság 
nem működtet nappali ellátást, de az önkormányzat 2008-ra tervezi ennek megvalósítá-
sát. 
A 2003-évhez viszonyítva 1 településen, Nógrád községben bezárták az idősek klubját, 
40 település továbbra is fenntartja – kötelezettséget felülmúlva − az idősek nappali ellá-
tását biztosító intézményeit.  
 
Fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt Nógrád megyében egyedül 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata működtet, míg pszichiátriai és 
szenvedélybetegek ellátása egy településen sem valósult meg. 
Nappali melegedő a Magyar Vöröskereszt Balassagyarmati Területi Szervezetének fenn-
tartásában működik. 

 
Utcai szociális munka 
 
Utcai szociális munkát 50 000 fő fölötti lakosságszám esetében kell ellátni. Nógrád me-
gyében ezt az ellátási formát az előzőekben leírt balassagyarmati Vöröskereszt működ-
tet, amelynek ellátási területe kiterjed Rétság, Pásztó és Szécsény városokra. 
 

II. 2. Szakosított szociális ellátások 
 
II. 2. 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások 
 

Ezt az ellátási formát a 30 000 fő fölötti településekre vonatkozóan teszi kötelezővé a 
törvény, a megyei ellátás helyzetét a 3. számú melléklet tartalmazza. 
  
a) Időskorúak gondozóháza 
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2003-ban megyénkben Bátonyterenyén és Romhányban működött ez az ellátási 
forma. Örvendetes az a tény, hogy 2004. április 15-én Pásztó városban is – kis-
térségi összefogással − megnyílt az új 50 férőhelyes Idősek Átmeneti Otthona. 
Hiányzik viszont ez az ellátási forma továbbra is Salgótarján városban, ahol az 
Szt. előírása szerint kötelezően működtetni kellene. 

  
b) Fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti 
otthona kialakítására a vizsgált időszakban nem került sor, szándékot sem jeleztek 
ezen szociális szolgáltatás kialakítására.  

 
e) Hajléktalan személyek átmeneti szállása 
Nógrád megyében Salgótarjánban és Balassagyarmaton működik ez az ellátási for-
ma. A vizsgált időszakban nem történt változás.  

A városok lakosságszáma nem éri el a 30 000 főt, de a kistérségi települések összla-
kosságszámát vizsgálva a pásztói valamint Szécsény és Rétság kistérségi társulásai, 
a szükségletek alapján hozhatnak létre ilyen típusú intézményt.  
 

II. 2. 2. Tartós bentlakást nyújtó intézmények 
 

A megyében működő bentlakásos intézmények köre nem változott, a férőhelyek vo-
natkozásában történtek módosulások (4. számú melléklet). 
A nógrádmegyeri önkormányzat által fenntartott idősek otthonában a vizsgált idő-
szakban 10 férőhely bővítésére került sor, így az intézmény 32 idős ellátását biztosít-
ja. 
Az egyházi és civil szféra feladatvállalásában sem történt változás, számuk továbbra 
sem jelentős. 
2005. november 30-án Nógrád megyében az 1612 engedélyezett tartós bentlakásos 
férőhelyből 1222 férőhelyet (76 %) a megyei önkormányzat tart fenn.  
 

II. 3. Kistérségi társulások a szociális szolgáltatásban 
 

A kistérségi társulásokra vonatkozó szabályozással egyre több társulás vállal szociális 
szolgáltatási feladatokat. A kedvező tendencia érzékelhető megyénkben is, ahol a leg-
kiterjedtebb szolgáltatásokat a Pásztói Többcélú Kistérségi Társulás vállalta fel.  
2004 és 2005 évben minden térségben létrejött a többcélú kistérségi társulás, melyek 
közül a bátonyterenyei társulásba két – térségbe tartozó − település nem csatlakozott, 
a többi társulás teljes körű. A társulásoknak 2005-ben a szociális alapszolgáltatás és a 
gyermekjóléti alap és szakellátások közül legalább egy feladatellátást kellett vállalniuk. 
A választott feladattól függően a jogszabály tovább részletezi a társulások által ellátan-
dó feladatok körét. 
 
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása  

A balassagyarmati kistérségi társulás szervezői tevékenységével segíti a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgáltatás működtetését a térségben. Ezen feladat ellátására 5 
mikro-térség alakult. 
Jövőbeli tervek alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2-3 körzetközponton 
keresztül szeretnék a térségben megvalósítani, továbbá tervezik a közösségi ellátás 
keretében a szenvedélybetegek ellátását kiépíteni. 
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Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Társulása 
A bátonyterenyei társulásnak 14 település közül csak 12 tagja van. A társulás szerve-
zői tevékenységgel vesz részt a térség szociális alapellátásának megszervezésében.  
A társulás 2006-tól kistérségi szinten tervezi megvalósítani a házi segítségnyújtást, jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtást és a családsegítő szolgáltatást. Ezt követően 
2007-től a közösségi ellátás és a támogató szolgálat létrehozását tervezik kiépíteni. 
 
Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 
A társulás szervezői szerepkörben a térség Idősek Átmeneti Gondozását, családsegí-
tést, három településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti alap-
ellátást szervezi.  
 
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 
A salgótarjáni kistérség 2006-tól tervezi bevezetni a kistérségi ill. mikrotérségi szintekre 
integrált szociális ellátórendszert, amelynek koncepcionális kialakítása megtörtént. A 
szolgáltatás megvalósítása 3 éves fejlesztési terv alapján realizálódik. 
Az egyik ilyen mikro-térség a Dobroda -Ménesvölgyi települések (14 település), vala-
mint a 8 palóc település térsége. Salgótarján város mint a kistérség székhelytelepülése 
intézményén keresztül biztosít többféle szolgáltatást a 23 település lakossága számá-
ra. 

Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
A társulás jelenlegi szerepe a családsegítés mikro-térségi szintű szervezése, valamint 
2006-tól tervezi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térségi szintű kialakítását. A 
munkaszervezete még nem önálló, minden szervezési feladat a Szécsény Város Pol-
gármesteri Hivatalára hárul. 
 
Rétsági Kistérség Többcélú Társulása 
A társulás a gyermekjóléti alapellátást szervezi meg a térségben, a többi szociális 
alapszolgáltatásra nem társultak.  
 

II. 4. A települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalatai 
 

Az Szt. rendelkezései alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzatoknak a 
településen élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási fel-
adatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót kell készíteni, 
melynek határideje 2004. december 31-e volt. 
A koncepció készítésére kötelezett 21 településből 2005 novemberéig 6 település ké-
szítette el a fejlesztési tervet. 
 
A megyei önkormányzathoz benyújtott tervezetekről elmondható, hogy azokat elsősor-
ban a már működő szociális szolgáltatások bemutatása, illetve a törvényi kötelező fel-
adatokkal történő összevetés jellemzi. 
Általános hiányosságnak tekinthető, hogy 

− nem történik meg a településen a szociális szolgáltatások iránti igények pontos 
megismerése érdekében, átfogó lakossági szükséglet felmérés, 

− kevésbé törekednek a civil szervezetekkel, illetve a környező településekkel, 
helyi humánszolgáltatókkal történő együttműködés kialakítására,  

− nem jelenik meg továbbá a pályázati lehetőségek kihasználásának lehetősége 
sem. 

 
Gyakori probléma a tervezett fejlesztések ütemezésének elhagyása, illetve a várható 
költségek kimunkálása. 
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Ugyanakkor a kistérségi társulásokra vonatkozó törvényi szabályozás nyomán már 
némely koncepcióban megjelenik a társulásban való gondolkodás, leginkább az alap-
szolgáltatások tekintetében.  
 

III. 
 

Nógrád Megye Önkormányzata szociális intézményeiben történt változások, fej-
lesztések  

 
 

A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények köre 2000 decembere óta 
nem változott, csupán egyes férőhelyek struktúrájában történt átcsoportosítás, illetve férő-
hely módosítás az alábbiak szerint: 

 
Ápolást, gondozást nyújtó intézmények férőhelyeinek száma: 1128 

 
ebből:      2003. december 2005. november 
 

 idősek otthona:     425   440 
 pszichiátriai betegek otthona:   175   162 
 szenvedélybetegek otthona:     50     50 
 fogyatékosok otthona:    498   476   
                       

Rehabilitációs férőhelyek száma: 94 
 

ebből:      2003. december 2005. november 
 

 pszichiátriai betegek férőhelyszáma:  3      48 
 fogyatékosok férőhelyszáma:            46      46 

 
A fentiek alapján a ludányhalászi intézményben a fogyatékos és pszichiátriai betegek férőhe-
lyei között történt átcsoportosítás az utóbbiak javára, tekintettel az ezen férőhelyekre várako-
zók magas számára, így az intézményben a pszichiátriai férőhelyek száma 165-ről 210-re 
emelkedett. 
 
Az Ezüstfenyő Idősek Otthonának férőhelyszáma 425-ről 440-re módosult, mely változás 
nem érintette az intézmény végleges működési engedélyét. 
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Az összes férőhelyek (1222) számához viszonyítva az eltelt két év alatt belső átcsoportosí-
tás miatt emelkedett a rehabilitációs férőhelyek aránya (4 %-ról 8 %-

ra).  

92%

8%

ápoló gondozó
férőhelyek
rehabilitációs
férőhelyek

Az alapkoncepció megfogalmazta az időskorúak ellátását szolgáló férőhelyek bővíté-
sét, melyet indokolttá tesz a várakozók számának folyamatos növekedése. 
 
  

Intézmény 1998. 
12. hó 

2000. 
12. hó 

2003. 
12. hó 

2005. 
10. hó 

Ezüstfenyő Idősek Ott-
hona 

Bátonyterenye 
170 333 512 604 

 
Az Ezüstfenyő Idősek Otthonába várakozóknak közel fele Salgótarján, illetve térségéből ke-
rül ki, ezért döntött úgy a megyei önkormányzat közgyűlése, hogy a férőhelyfejlesztést Sal-
gótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által térítésmentesen felajánlott ingatlanon kí-
vánja megvalósítani. 
 
A fentiekre tekintettel a megyei önkormányzat címzett támogatási igényt nyújtott be, egy 150 
férőhelyes időseket ellátó bentlakásos intézmény kialakítására, melyet a Kormány megvaló-
sításra javasolt a Parlament felé. 
 
A beruházás során megépül a 150 férőhelyes idősek otthona, melyből 140 férőhely tartós 
bentlakást nyújt, 10 fő részére pedig átmeneti ellátás kialakítására kerül sor, Salgótarján elő-
zetes igényét is figyelembe véve. Emellett Salgótarján Megyei Jogú Város ezzel kapcsolatos 
döntését követően -  szolgáltatási szerződés alapján -  20 férőhelyes idősek klubja működte-
tésére nyílik lehetőség. A jelzőrendszeres házigondozó szolgálat megvalósítása az idősek 
saját otthonában történő életvitelhez nyújthat majd segítséget, a kistérséggel történő egyez-
tetést követően. 

 
Az alapkoncepció elkészítése óta eltelt időszakban a megyei fenntartású intézményekben – 
2004-2005. évben − a rekonstrukciós program keretében 177 millió forint összköltségű beru-
házás valósult meg (konyha, mosoda, kerítés, vizesblokk, stb. felújítás), amely jelentős mi-
nőségi változást eredményezett az ellátottak és a dolgozók élet, illetve munkakörülményei-
ben. 
 
Az alábbiakban a főbb változások kerülnek bemutatásra: 
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Reménysugár Otthon – Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
 

Az intézmény építészeti adottságai továbbra sem teszik lehetővé a nappali és éjszakai tar-
tózkodásra szolgáló helyiségek leválasztását, ezek színterei a többfunkciós csoportszobák. 
Közösségi helyiség kialakítására több alkalommal pályázott az intézmény, sajnos eredmény-
telenül. 
Az ágyhoz kötött ellátottak külön pavilonban kerültek elhelyezésre, mozgásállapotuk javítása 
érdekében szükséges lenne speciális szakember alkalmazása. 

 
A pavilonokban a bútorzat, illetve a berendezési tárgyak rendkívül elhasználódtak, mielőbbi 
cseréjük indokolt. 
A dolgozói létszám alakulásában visszalépés történt, amely két év alatt 106-ról 98-ra módo-
sult. 
Az egyéni fejlesztési tervek megvalósításához új, speciális munkakörökre lenne szükség 
(mozgásterapeuta, beszédterapeuta, stb.). 
 
Várhatóan 2005. év végéig átadásra kerül a 12 férőhelyes ápoló-gondozó lakóotthon, ahová 
a szakértői bizottság által javasolt lakók kerülnek elhelyezésre. 

 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Bercel, Petőfi Sándor út 2. 

 
A 2007-re tervezett konyha és a melléképületek tetőszerkezetének felújítása a rekonstrukci-
ós program keretében 2004-ben megtörtént. Emellett kialakításra került a dolgozók részére a 
szociális blokk, a foglalkoztató helyiségekkel együtt. 
A Petőfi S. úti telephelyen lévő lakószobák zsúfoltak, a lakók elhelyezése emeletes ágyakon 
történik, az egy főre jutó alapterület nem éri el a 6 m² -t. 
 
Forráshiány miatt elmaradt a 2005. évre tervezett 12 férőhelyes lakóotthon kialakítása, illetve 
a szolgálati lakás felújítása. 
A körülmények javítására szükséges a kitagolási program, és az elengedhetetlen felújítási 
munkák folytatása, a teljes körű akadálymentesítés befejezése. 
 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő, Kastély   
 
Az intézmény struktúrájában a célgazdaság megszűnése változást eredményezett (álláshely 
átcsoportosítása), a kertészet további működtetése a munka-rehabilitációs foglalkoztatás 
szempontjából továbbra is fontos. 
 
2004-ben megvalósult a mosoda rekonstrukciója, a külső közlekedő akadálymentesítése, a 
villamoshálózat és a kastély emeleti vizesblokkjainak felújítása. Megépült továbbá a közel 
kilométer hosszúságú biztonságos kerítés.  
Elmaradt viszont a 2004-re tervezett iker lakóotthon kialakítása. 
A kialakított fejlesztő központban fejlesztő, egyéni és kiscsoportos foglalkozások tapasztala-
tai kedvezőek. 
A humanizált feltételek biztosítása érdekében szükséges a kitagolási program folytatása, 
továbbá a kastélyépület rekonstrukciójának folytatása, lakóterek kialakításával. 
 
Az intézményben élő idős, mozgásukban akadályozott lakók száma folyamatosan emelkedik, 
egészségi állapotuk romlik, ezért fel kell készülni a jelentkező ápolási – gondozási feladatok 
ellátására.   
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Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet – Ludányhalászi, 
Rákóczi út 71-73.  
 
2004. évben címzett támogatásból megvalósult rekonstrukció befejezésével az intézmény 
végleges működési engedélyt kapott, javultak a tárgyi feltételek (mosoda, konyha, pavilon 
stb.). A fejlesztéssel egy időben jelentősen csökkent a zsúfoltság, mivel 3 lakóotthon átadá-
sára is sor került.  A beruházással a lakók életminősége, a dolgozók munkakörülményei ja-
vultak. 
Ez év májusától az intézmény elnevezése Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézetre változott, továbbá módosult a feladatellátás szakmai tartalma is oly módon, hogy 28 
pszichiátriai beteg ápoló-gondozó otthoni ellátását felváltotta a 2x10 és 8 férőhelyes lakóott-
honi ellátás az intézmény területén kívül. 
 
Változás történt az alaptevékenységben is, nevezetesen belső átcsoportosítással a pszichi-
átriai férőhelyek száma 210-re emelkedett, míg a fogyatékosok férőhelyei 140 férőhelyre 
csökkent.  
A szakértői bizottság felülvizsgálatát követően a pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása   
– 3 férőhely helyett – 48 férőhelyen történik.  
A rekonstrukciós munkából kimaradt az I. és II. jelű épületek felújítása, amely továbbra is 
időszerű és sürgető feladat. 
A közösségi pszichiátriai ellátás, valamint a támogató szolgálat kistérségi fejlesztési prog-
ramjában való részvétel, illetve együttműködés a komplex ellátás alapjait teremtheti meg.  
 
Ezüstfenyő Idősek Otthona – Bátonyterenye, Makarenko út 24.  
 
Az intézményt érintő strukturális átalakítások mindhárom telephelyen befejeződtek, neveze-
tesen Bátonyterenyén 58 fős, a mizserfai telephelyen 53 fős, a salgótarjáni telephelyen pedig 
24 fős demens osztály kialakítására került sor, melynek a személyi feltételei jelenleg nem 
adottak. 
Az ellátottak részéről jelentkező nagyszámú igényre tekintettel 2004-ben – belső átcsoporto-
sítással – 15 férőhellyel emelkedett az engedélyezett férőhelyek száma, így 425-ről 440-re 
módosult. 
 
A salgótarjáni részlegben befejeződött a lift és a fürdőszobák rekonstrukciója, a mizserfai 
telephelyen megtörtént a lift felújítása, valamint a fűtés korszerűsítése, illetve folyamatban 
van az épület teljes rekonstrukciója. 
 
Az igények növekvő tendenciái miatt továbbra is szükséges a bátonyterenyei telephelyen 
lévő tornaterem átépítése, valamint a tervezett felújítási munkák elvégzése. 
A módszertani osztály tevékenységét a megnövekedett feladatok mellett változatlan lét-
számmal látja el. Belső átcsoportosítással indokolt az osztály szakmai létszámának bővítése. 

 
IV. 

 
Nógrád megyei szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei 

 
IV. 1. Jogszabály módosításból adódó feladatok  
 

Az Szt. 2005. január 1-jén hatályba lépett módosítása valamennyi települési önkor-
mányzat kötelező feladatát érintette. Ez év július 31-e volt a szociális információs 
szolgáltatás létrehozásának határideje. Emellett fontos a szociális szolgáltatások új-
bóli áttekintése, megszervezése a változások tükrében. 
A fentiek alapján indokolt a települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók felül-
vizsgálata azok számára, akik már elkészítették a fejlesztési tervüket, illetve akik ez-
után készítik el vegyék figyelembe az Szt. hatályos előírásait. 
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Az Szt. alapján a kistérségi társulásoknak is kötelező szociális szolgáltatástervezési 
koncepció készítése, melynek határideje: 2005. december 31. A társulás által készí-
tett koncepciónak illeszkednie kell a megyei önkormányzat által készített koncepció-
hoz, míg az érintett településeknek a társulás által készített koncepcióhoz. 
 
A fogyatékosokat ellátó intézményekben élők iparszerű foglalkoztatása ez idáig a cél-
szervezeteken belül valósult meg, melynek feltételrendszere 2005. évben tervezési 
szinten megváltoztatásra került. Csökken a célszervezetek és védett foglalkoztatók 
állami támogatása, amely várhatóan az intézmények bevételeit is érinti.  
Az ellátottakat és az intézményeket is hátrányosan érintő intézkedés miatt a várható 
jogszabályi változások szerint át kell szervezni a foglalkoztatással kapcsolatos felada-
tokat. 

 
IV. 2. Kiszerződtetés 
 

A megyei önkormányzat egyes szociális intézményeiben sor került némely szolgálta-
tás – takarítás, portaszolgálat – kiszerződtetésére. A jelzések alapján a feladatok át-
szervezése összességében költségkímélő, racionális intézkedésnek minősíthető, 
ezért a működés hatékonyságának további javítása érdekében továbbra is keresni 
kell a racionális átszervezések lehetőségét. 

 
IV. 3. A szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásai 
 

A fejlesztési irányok tekintetében ma is érvényesek az alapkoncepcióban meghatáro-
zottak. 
Az alapellátás további fejlesztése mellett ösztönözni  kell a kistérségek szerepvállalá-
sát a szociális szolgáltatásokban, javítva a területen a lakosság ellátásának minősé-
gét.  
 
Az alapkoncepció két függeléke a megyei önkormányzat rekonstrukciós és 
fogyatékosügyi programját részletezi. Jelen módosítás 5. és 6. sz. melléklete tartal-
mazza a változásokat, úgymint a megvalósult vagy elmaradt, valamint     – prioritások 
figyelembevételével − a továbbiakban is szükséges feladatok átcsoportosítását. 

 
IV. 4. A fejlesztések forrásai 
 

Az alapkoncepcióhoz képest a források köre nem változott, csupán kisebb átrende-
ződések a jellemzők. 

 
A szociális alapszolgáltatások tekintetében az uniós források bővültek, melyek első-
sorban a humán erőforrás gazdálkodásban jelentenek előrelépést.  
A megyei önkormányzat által igénybe vehető – szociális célú fejlesztéseket célzó – 
minisztériumi rekonstrukciós pályázati program 2005. évtől sajnos nem folytatódott. 
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11/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A Szent Lázár Megyei Kórház Szak-

mai Terve módosításának elfogadá-
sáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a melléklet tartalma szerint egységes szer-
kezetben – elfogadja a Szent Lázár Megyei Kórház Szakmai Tervének módosítását, egyben 
utasítja a kórház főigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2006. február 28. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk.  dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
(A határozat melléklete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályán) 
 
 
12/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A Szent Lázár Megyei Kórház pénz-

ügyi-gazdasági helyzetéről, a to-
vábbi feladatokról  

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Szent Lázár 

Megyei Kórház pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló beszámolót. A Közgyűlés utasítja a 
kórház főigazgatóját, hogy a kiadáscsökkentő intézkedéseket továbbra is teljesítse, s er-
ről, valamint az aktuális pénzügyi-gazdasági helyzetről negyedévente számoljon be a 
Közgyűlés részére. 
Határidő: a közgyűlés júniusi, szeptemberi, decemberi ülése 
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a rekonstrukció ideje 
alatt a Fresenius Medical Care Dialízis Center Kft. által működtetett dialízis állomás bérelt 
alapterülete  745,6 m2 -ről 323,37 m2 -re csökken, ennek alapján a kórház főigazgatója in-
tézkedik a hatályos bérleti szerződés módosítására, így különösen a bérleti díj visszafize-
tésére. A közgyűlés a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti ren-
delkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet alapján 
előzetes hozzájárulását adja – a hatályos bérleti szerződésben meghatározott feltételek 
szerint – további 155,07 m2 használatba adásához a felújítás befejezését követően. A 
közgyűlés felhatalmazza a kórház főigazgató főorvosát a szerződésmódosítások előkészí-
tésére és aláírására. 
Határidő: 2006. február 28. és értelemszerű  
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos 

3. A közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2006. 
évi költségvetéséről szóló rendeletében, illetve annak végrehajtásáról szóló határozatban 
foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos 
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4. A közgyűlés felhívja a kórház vezetésének figyelmét, hogy a 2006. évben esedékes köte-
lező bérfejlesztéseket a jogszabályi előírások betartásával hajtsa végre.  
Határidő: értelemszerű  

     Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos 

5. A közgyűlés készfizető kezesség vállalása mellett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kór-
ház az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 60 millió forint összegű finanszírozási 
előleget igényeljen. 

    Határidő: 2006. február 28.  
    Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
15/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád Megye Önkormányzata 

2006. évi kommunikációs feladatai-
nak ellátásáról  

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi kommunikációs tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 
 
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2006. évi kommunikációs feladatok megfelelő 

végrehajtása érdekében a szerződéseket kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Határidő: 2006. február 28., illetve folyamatos 
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke 
 

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az önkormányzat 2002. és 2006. között végzett  mun-
káját, programjait bemutató kiadvány megjelentetésének feltételeit biztosítsa.  
Határidő: 2006. augusztus 
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
16/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A 2005. évi ifjúságpolitikai cselekvési 

program végrehajtásáról, a 2006. 
évi ifjúságpolitikai cselekvési prog-
ramról 

H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi ifjúságpolitikai cselekvési prog-

ram végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Huszár Máté, tanácsnok 
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2. A közgyűlés a 2006. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot és az ifjúsági 

feladatok támogatását a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. Utasítja elnökét 
és az ifjúsági ügyekért felelős tanácsnokát a program végrehajtásához szükséges intéz-
kedések megtételére, valamint arra, hogy adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek az éves 
program időarányos megvalósításáról. 
Határidő: folyamatos, illetve legkésőbb a közgyűlés 2006. szeptemberi ülése 
Felelős: Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke 
   Huszár Máté, ifjúsági, sport és civil ügyek tanácsnoka 

 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat 2. számú mellékletében rögzített Együtt-

működési megállapodás aláírására a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanáccsal. 
Határidő: 2006. február 27. 
Felelős: Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés a 2006. évi költségvetésében biztosított, ifjúságpolitikai feladatokra elkülöní-

tett összeg felhasználásáról az alábbiak szerint határoz, egyben felhatalmazza elnökét, 
hogy az egyes feladatok aktualitása esetén – a meghatározott pénzügyi keret erejéig – 
gondoskodjon azok finanszírozásáról: 
Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács működési támogatása   200 000 Ft 
A cselekvési program céljainak támogatása            1 800 000 Ft 
Ifjúsági feladatok támogatása összesen:            2 000 000 Ft 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 

1.sz. melléklet 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának 
Ifjúságpolitikai cselekvési programja 

és az ifjúsági feladatok támogatása a 2006. évre 
 

1. Nógrád Megye Önkormányzata a 2006. évben kiemelt ifjúságpolitikai feladatként ke-
zeli a megye középfokú oktatási intézményeiben működő diákönkormányzatok vala-
mint a megyében működő más ifjúsági civil szervezetek erősödésének elősegítését. 
A Közgyűlés ifjúsági ügyekért is felelős tanácsnoka folyamatosan kapcsolatot tart e 
szervezetek képviselőivel. 

 
2. A Közgyűlés a hivatalában alkalmazott ifjúsági referens útján közreműködik a kiemelt 

megyei ifjúsági programok koordinálásában, segíti a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács 
és a Nógrád Megyei Gyermek- Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működését. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Huszár Máté, tanácsnok 
   Dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A Közgyűlés – hivatala útján – folyamatos kapcsolatot tart az Észak-magyarországi 

Regionális Tanáccsal (RIT) és Szolgáltató Irodával (RISZI). Lehetőségeihez mérten 
közreműködik közös rendezvények lebonyolításában, szakmai konferenciák szerve-
zésében, a pályázataikkal kapcsolatos információk terjesztésében. 
Határidő: folyamatos 
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Felelős:  Huszár Máté, tanácsnok 
   Dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
4. A Közgyűlés támogatja az ifjúsági vezetők és a diákönkormányzatot segítők képzését 

a megyében működő ifjúsági szervezetek részére rendezett civil börze keretében. 
Határidő: 2006. augusztus 31. 
Felelős: Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke 

Huszár Máté, tanácsnok 
 

5. A Közgyűlés támogatja – a 2006. évi ifjúsági pályázatok megjelenését követően – a 
RISZI közreműködésével pályázatíró tréning megszervezését a megyében működő if-
júsági közösségek részére. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Huszár Máté, tanácsnok 
 

6. A Közgyűlés támogatja a megye középfokú oktatási intézményeiben működő                        
diákönkormányzatok (DÖK) találkozóját, illetve lehetőséget teremt  a DÖK diák- és 
pedagógus vezetői számára a Közgyűlés ifjúsági ügyekért felelős tanácsnokával tör-
ténő személyes konzultációkra.    

            Határidő: 2006. augusztus 31.  
            Felelős: Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke, 

             Huszár Máté, tanácsnok 
 

7. A Közgyűlés szakmai és anyagi segítséget nyújt a NMIT és a bajor ingolstadti Ifjúsági 
Területen Dolgozók Kulturális és Képzési Egyesület közti ifjúsági csere előkészítésé-
hez, megvalósulásához. 
Határidő: 2006. augusztus 31. 
Felelős: Huszár Máté, tanácsnok 
 

8. A Közgyűlés támogatja és megszervezi a szabadtéri diáktalálkozót és annak kereté-
ben lebonyolítja a Nógrád Megyei Diákközgyűlés tagjainak és tisztségviselőinek 
megválasztását. 
Határidő: 2006. augusztus 31. 
Felelős: Huszár Máté, tanácsnok 

 
9. A Közgyűlés támogatja a Gödöllői Szent István Egyetemen megalakult Nógrád Me-

gyei Hallgatói Klub működését, az egyetemmel kötött együttműködési megállapodás-
ban foglalt feladatok végrehajtását. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Huszár Máté, tanácsnok 
 

10. A Közgyűlés a hivatal közreműködésével az ifjúsági témakörben kiírásra kerülő pá-
lyázati lehetőségek kihasználásával törekszik további forrásokat bevonni az ifjúsági 
cselekvési programban meghatározott feladatok végrehajtásához. 

      Határidő: folyamatos 
      Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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2. sz. melléklet 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Köz-
gyűlés), 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (képviseli: Dóra Ottó, a Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke), másrészről  a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács (további-
akban: NMIT), 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. (képviseli: Farkas Lajosné, a NMIT elnöke) 
között a 2006. évi átadott feladatokról és azok forrásairól 
 
1. A NMIT aktívan részt vesz a Közgyűlés 2006. évi ifjúságpolitikai cselekvési programjának 

végrehajtásában. Ennek megfelelően a Közgyűlés 2006-ban 200 000 Ft működési támo-
gatást nyújt a NMIT-nek. 
A támogatás folyósításának feltétele a NMIT által készített, és a közgyűlése által elfoga-
dott megfelelő szakmai színvonalú éves munkaterv bemutatása, amely figyelembe veszi 
az e Megállapodásban foglaltakat. 

 
2. A Közgyűlés 2006. évi ifjúságpolitikai cselekvési programjának végrehajtásában a NMIT  

vállalja, hogy felkutatja és kihasználja azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel hoz-
zájárulhat a cselekvési programban foglalt feladatok költségeihez, és amelyekhez a Köz-
gyűlés további támogatást nyújt. 

 
3.    A NMIT vállalja, hogy a konferenciákon szerzett ismereteket, információkat továbbadja a  
       megye érintett fiatalsága lehető legszélesebb körének. 
 
Salgótarján, 2006. február .... 
 
 

       Dóra Ottó sk.                                 Farkas Lajosné sk. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat                         a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács 

          Közgyűlésének elnöke                                    elnöke 
 

Ellenjegyezte: 
 

                                 Dr. Barta László sk. 
                          Nógrád  megyei főjegyző 
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17/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A megyei önkormányzat tulajdonában lévő 

viziközmű rendszerek működési tapasz-
talatairól, az elvégzett karbantartási, fel-
újítási munkákról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. jelentését a „Dunai vízát-

vezetés” és a nógrádgárdonyi ivóvíz távvezeték működéséről, üzemeltetéséről, illetve a rendszeren 
2005. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. 

jelentését a Közép-Nógrádi és a Ménesvölgyi vízellátó rendszerek működéséről, üzemeltetéséről, 
illetve a rendszeren 2005. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról jóváhagyólag tudo-
másul veszi. 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a „Dunai vízátvezetés” és a nógrádgárdonyi ivóvíz távvezetéken, 

valamint a Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszereken 2006. évben végzett karbantar-
tási és felújítási munkáiról, az üzemeltető Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-t és az Északmagyarországi 
Regionális Vízművek Rt.-t számoltassa be, ennek alapján adjon jelentést a közgyűlésnek.  
Határidő: a közgyűlés 2007. évi februári ülése 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés egyetért azzal, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. által üzemelte-

tett Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszereken külön – külön képződő eszközhasználati 
díjakból a két rendszeren szükség szerinti megosztásban történjen felújítás. Utasítja elnökét, hogy 
az ezzel kapcsolatos feladatokat kísérje figyelemmel, illetve szükség szerint koordinálja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
18/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi 

nemzetközi kapcsolatairól, a 2006. évi 
nemzetközi kapcsolatairól 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló tájékoz-

tatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
2. A közgyűlés a nemzetközi kapcsolatok 2006. évi programját a határozat melléklete szerint állapítja 

meg. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a végrehajtással összefüggő feladatok ellátására és uta-
sítja, hogy az év során szükség szerint adjon tájékoztatást a program időarányos teljesítéséről. A 
célkitűzések megvalósulásáról szóló értékelést terjessze elő a közgyűlés 2007. februári ülésére. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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18/2006. (II. 16.) Kgy. határozat melléklete 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nemzetközi kapcsolatainak 
2006. évi programja 

1. A nemzetközi kapcsolatok legfontosabb célkitűzései:  
- a meglévő kapcsolatok erősítése, bővítése 
- a közgyűlésnek közvetítő és segítő szerepet kell vállalnia a Nógrád Megyei Önkor-

mányzat intézményeinek és a megye meglévő nemzetközi kapcsolataiban 
- a megye gazdasági és civil szereplői, valamint a potenciális külföldi partnerek közötti 

koordinációs feladatok ellátása 
- az Európai Uniós pályázati források adta lehetőségek erőteljesebb kihasználása 
- az EU tagállamokkal való szélesebb körű kapcsolatfelvétel és együttműködés 

 
2. Határ menti kapcsolatok: 

- Kassa, Besztercebánya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyék között meg-
kötött együttműködési megállapodásnak és a folyamatos egyeztető tárgyalásoknak 
megfelelően az Interreg III. A pályázatainak benyújtása a második fordulóra, különös 
figyelmet fordítva a tartalék listán szereplő Losonc-Salgótarján közötti gyorsforgalmi 
út műszaki-gazdasági dokumentációjára 

 A megvalósítás várható időpontja: a pályázati kiírástól függően, ill. folyamatos 
 

- A Neogradiensis Eurorégió alapító okiratában foglaltak folyamatos megvalósítása, 
az elnökség átvétele 

 A megvalósítás várható időpontja: folyamatos ill. 2006. március 

- Kapcsolatfelvétel Besztercebánya Megye Önkormányzatának új vezetésével 

 A megvalósítás várható időpontja: 2006. első félév 

 
3. Kapcsolatok a Bajor Ifjúsági Körrel:  

- A Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács közreműködésével a két ifjúsági szervezet közötti 
együttműködési megállapodás előkészítése, amely megerősíti a 2006. augusztusára 
tervezett látogatásunkat Németországban, illetve a további kapcsolatot biztosítja 

- a partner szervezet kínálta további lehetőségek átgondolása: több országot érintő 
cserekapcsolatok, ifjúsági munkát végzők küldése, fogadása 

 A megvalósítás várható időpontja: 2006. első félév 
 

4. Kapcsolatok a svéd Örebro megyei önkormányzattal: 
- a megvalósult szakmai utak és kialakult kapcsolatok kiértékelése, majd ennek tükré-

ben a konkrét együttműködés feladatainak, területeinek összegzése 
- Nógrád megye bemutatása Örebroban „Az aktív európai polgárságért” című pályázat 

keretein belül 
 A megvalósítás várható időpontja: 2006. második félév 

 
5. Kapcsolat Lengyelországgal: 

- A 2005. évi kezdeményezés folytatása, lehetséges partner megye felkutatása, együtt-
működési megállapodás megkötésére törekvés, különös tekintettel az Európai Unió 
kínálta pályázati lehetőségekre 

 A megvalósítás várható időpontja: 2006. első félév 
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19/2006. (II.16.) Kgy.  Tárgy: A Balassagyarmati Területi Iroda mű-
ködéséről, a további feladatokról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Balassagyarmati Terüle-

ti Iroda működéséről szóló és további feladataira vonatkozó beszámolót. 
A testület megállapítja, hogy az iroda a közgyűlési döntésekben foglalt feladatokat az 
elvárásoknak megfelelően, jó színvonalon, eredményesen végzi, a területi képviselet 
tevékenysége a megye egészének érdekét szolgálja. 

 
2. A közgyűlés a megyei önkormányzat szolgáltató szerepkörének növelése érdekében 

indokoltnak tartja: 
a) Az elsősorban önkormányzati feladatok elvégzésének megkönnyítésére irányuló 

tevékenységek ez évre vonatkozó tervezését és ütemezését, kiemelve a szakte-
rületenkénti felmérések, elemzések elkészítését, adatbázisok létrehozását, kar-
bantartását. A feladatok meghatározása az iroda munkatársa és – az intézményi 
referensek bevonásával – a közgyűlés hivatalából kijelölt kapcsolattartó feladata. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
b) Az iroda alkalmazottja a folyamatosan növekvő igényeknek eleget téve, felké-

szültségének szinten tartása, illetve erősítése érdekében vegyen részt elsősorban 
azon szakmai fórumokon, rendezvényeken, melyek a pályázatírást és az önkor-
mányzati munkát segítik. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: az iroda munkatársa 

 
c) Az iroda hatékonyabb munkavégzéséhez biztosított technikai-informatikai eszkö-

zök, jogtár működtetési feltételeinek folytonosságát. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét arra, hogy a jövőben is kísérje figyelemmel az iroda te-

vékenységét. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2006. február 16. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 6/2005. témakörének nyertesei 
Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 4/A/2005. témakörének nyertesei 
Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 4/B/2005. témakörének nyertesei 
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Nógrád megyei főjegyző tájékoztatója 
 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet 4. §. (3) bekezdése alapján – a települési önkormányzatok fenntartásában mű-
ködő tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben megállapított intézményi térítési díjak 
összegéről – az alábbi tájékoztatást adom: 
 
 
                                                                            napi (Ft)                         havi (Ft) 
 
 
 
 

1. Városi Idősek otthona                          1.400.-                            42.000.- 
Balassagyarmat 
 

2. Idősek Otthona                                     1.400.-                            42.000.- 
Cered 
 

3. Idősek Otthona                                     1.600.-                            48.000.- 
Nógrádmegyer 

 
 
 
 
 
Salgótarján, 2006. február 15.  
 
 
 
                                                                                       Dr. Barta László s.k. 
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