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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
23/2006. (XII. 15.) Kgy. rendelete
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.)
Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban:
SzMSz) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az SzMSz az alábbi 2/A.§-sal egészül ki:
„2/A.§
Megyenap
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád megye, mint történelmi, földrajzi,
kulturális-néprajzi, közigazgatási, gazdasági és politikai egység, több mint ezer éves
történelmét, hagyományait, a nógrádi ember kötődését, önazonosságát elismerve és
hangsúlyozva, egyúttal emlékezve az 1705. évi szécsényi országgyűlésre, II. Rákóczi Ferenc
fejedelmi hatalomba iktatására, a szövetkezett rendek szövetséglevelének aláírására, minden
esztendő szeptember 20. napját Nógrád megye Megyenapjává nyilvánítja.”
2.§
Az SzMSz 5.§-ának t) pontja az alábbiak szerint változik:
..A közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozik
„t) az ülésterv elfogadása;”
3.§
Az SzMSz 9.§-a a következők szerint módosul:
„9.§
A gazdasági program
A közgyűlés elnöke az alakuló ülést követően 6 hónapon belül terjeszti elő az önkormányzat
választási ciklusra szóló gazdasági programját. Az elnök a gazdasági program elkészítéséhez
kikéri a közgyűlés tagjainak véleményét. A program tartalmazza a testület megbízatásának
időtartamára az önkormányzat stratégiai jellegű célkitűzéseit, különösen a területfejlesztés, a
közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait. Meghatározza a célok és feladatok
megoldásának eszközeit, valamint a végrehajtás ellenőrzését.”
4.§
Az SzMSz 19.§-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel, egyúttal az eddigi (2) bekezdés
számozása (3) bekezdésre változik:
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„(2) A közgyűlés ülésére meg kell hívni a bizottságok nem közgyűlési tag tagjait. A bizottság
nem közgyűlési tag tagjainak kérésére a közgyűlésre készült előterjesztéseket – a zárt ülésre
készültek kivételével – digitális adathordozón meg kell küldeni.”
5.§
Az SzMSz kiegészül az alábbi 21/A.§-sal:
„21/A.§
(1) A zárt ülésre készült előterjesztéseket annyi sorszámozott példányban kell elkészíteni,
ahány példány a döntésben résztvevők (a közgyűlés és az érintett bizottságok tagjai), valamint
az ülésen résztvevők és a Közigazgatási Hivatal tájékoztatásához elengedhetetlen.
Regisztrálni kell, hogy melyik példányt ki kapja, és az egyes példányokat a döntést követően
a közgyűlés hivatalába vissza kell szolgáltatni.
(2) Az előterjesztéseket az annak megismerésére jogosultak kötelesek úgy kezelni, hogy
annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást, illetve azt ne tekinthessék
meg.”
6.§
Az SzMSz 22.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(1) A közgyűlés ülésére készült írásos előterjesztéseket a bizottsági ülésre szóló meghívókkal
együtt, a bizottsági ülések időpontját megelőzően legkésőbb 4 nappal kell megküldeni a
képviselő választása szerint nyomtatott formában vagy digitális adathordozón.”
7.§
Az SzMSz 39.§-nak o) pontja az alábbiak szerint változik:
..A megválasztott közgyűlési tagok több mint felének igen szavazata (minősített többség)
szükséges az alábbi döntések meghozatalához:
„ o) költségvetési koncepció, gazdasági program, ülésterv elfogadása;”
8.§
Az SzMSz 44.§-a kiegészül az alábbi (13) bekezdéssel:
„(13) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe – törvényben meghatározott kivétellel - csak az
ülésen részt vevők tekinthetnek be.”
9.§
Az SzMSz 55.§-a a következők szerint módosul:
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„55. §
„A közgyűlés tagját megbízatása alatt (a 6.sz. melléklet szerinti) képviselői igazolvány illeti
meg, amellyel az önkormányzat intézményeiben – az intézményvezető előzetes tájékoztatása
mellett – látogatást tehet.”
10.§
Az SzMSz 60.§ (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(10) Az önkormányzat gazdasági programjáról és költségvetéséről, a zárszámadásról, a
szervezeti és működési szabályzatról, továbbá a képviselőknek, a tanácsnokoknak, a
bizottságok képviselő tagjainak és a bizottságok külső tagjainak juttatásairól, illetve
ezek módosításáról szóló rendeletek tervezetét, továbbá a közgyűlés által
adományozandó kitüntető címre és díjakra vonatkozó javaslatokat, valamint az
ülésterv javaslatát valamennyi bizottság véleményezi.”
11.§
Az SzMSz 62.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:
„(2) Képviselőcsoportot legalább 5 képviselő alakíthat. A képviselő egyidejűleg csak egy
képviselőcsoportnak lehet a tagja.”
12.§
Az SzMSz 67.§-a kiegészül az alábbi d) ponttal:
A hivatal feladatai különösen:
„d) az önkormányzat által fenntartott intézmények tekintetében a fenntartói jogosítványokból
adódó feladatok ellátása.”
13.§
Az SzMSz 68.§-a a következők szerint változik meg:
„68.§
(1)

A hivatal belső tagozódása:
a) Elnöki Kabinet
b) Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport
c) Önkormányzati és Jogi Főosztály
- Jogi Csoport
- Önkormányzati és Szervezési Csoport
d) Humánszolgáltatási Főosztály
- Egészségügyi és Szociális Csoport
- Közoktatási és Művelődési Csoport
e) Pénzügyi, Gazdasági Főosztály
- Költségvetési Csoport
- Vagyongazdálkodási Csoport
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f) Beruházási Főosztály
- Közbeszerzési és Pályázat-előkészítő Csoport
- Területrendezési és Műszaki Csoport
g) Védelmi Iroda
(2)

A főosztályok élén vezető megbízatású főosztályvezetők állnak. Az Önkormányzati és
Jogi Főosztályt az aljegyző vezeti. A főosztályvezetőket távollétükben főosztályvezetőhelyettesek helyettesítik. Az Elnöki Kabinet tekintetében a munkáltatói jogokat a
közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3)

A főosztályvezetői megbízás a köztisztviselői törvény szerint főosztályvezető-helyettesi,
a főosztályvezető-helyettesi osztályvezetői megbízásnak felel meg.

(4)

A főjegyző a hatékonyabb feladatellátás érdekében időszaki feladatra munkacsoportot
hozhat létre.

(5)

A hivatal működésének és szervezetének rendjét, részletes feladatait a hivatal ügyrendje
tartalmazza, amely főjegyzői rendelkezésben kerül megállapításra. Az Ügyrend - az
Ügyrendi és Jogi Bizottság jóváhagyását követően - az SZMSZ 8. számú függeléke.”

14.§
Az SzMSz 76.§ (2) bekezdésének bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
„(2) Jelen rendelet mellékletei a szabályzat tartalmának szerves és elválaszthatatlan részei, a
függelékek tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak. E szabályzat mellékletét és
függelékét képezik:”
15.§
Az SzMSz 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. Az SzMSz
kiegészül e rendelet 2. sz. mellékletét képező „6. sz. melléklet”-tel.
(1)

(2)

16.§
Jelen rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kihirdetése napján lép
hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az SzMSz 19.§ (1) bekezdésének b) pontja
hatályát veszti, egyúttal a 19.§ (4) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész „(3)
bekezdésben”, az (5) bekezdésében „(2) bekezdés a)-g) pontjai” szövegrész, a„(3)
bekezdés a)-g) pontjai” szövegrészre változik
E rendelet 13. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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23/2006.(XII. 15.) Kgy. rendelet 1.sz melléklete
1. számú melléklet
A közgyűlés bizottságainak és tanácsnokainak
feladat- és hatáskörei

1/a. Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság
1/b. Kisebbségi Bizottság
1/c. Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság
1/d. Közbeszerzési Bíráló Bizottság
1/e. Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság
1/f. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
1/g. Szociális és Egészségügyi Bizottság
1/h. Ügyrendi és Jogi Bizottság
1/i. Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Tanácsnoka
1/j. Koordinációs Tanácsnok
1/k. Sport Tanácsnok
1/l. Térségi Együttműködési Tanácsnok
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1/a. melléklet
Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság
1. Részt vesz a megye idegenforgalmához és a környezetvédelemhez kapcsolódó feladatok
ellátásában, ezen belül szükség szerint:
a) a megyei idegenforgalmi értékek feltárásában;
b) a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározásában;
c) az idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységek összehangolásában;
d) az épített és természeti környezet védelmét érintő feladatok koordinálásában.
2. Átruházott hatáskörben dönt a megye által készített idegenforgalmi, környezetvédelmi
koncepciókról, programokról, tervekről.
3. Átruházott hatáskörben véleményt nyilvánít a megye egészét
környezetvédelmi koncepciók, programok, tervek egyeztetése során.

érintő

idegenforgalmi,

4. Közreműködik a nemzetközi kapcsolatok éves tervének, valamint a nemzetközi együttműködési
megállapodások elkészítésében, figyelemmel kíséri azok teljesülését.
5. A Térségi Együttműködési Tanácsnokok közreműködésével szervezi a „Virágos Nógrádért”
környezetszépítő versenyt és bevonásukkal dönt annak eredményéről.
6. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzatot érintő hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket.
7. Kapcsolatot tart a megyei szintű turisztikai szervezetekkel és egyesületekkel, valamint a megyében
működő tourinform irodákkal.
8. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
9. Figyelemmel kíséri a hivatal – bizottságot érintő – tevékenységét.
10. A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterületéhez tartozó bármely kérdésben a hatáskörrel
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet.

7

1/b. melléklet
Kisebbségi Bizottság
1. Kiemelt figyelemmel foglalkozik a megyében élő nemzeti- és etnikai kisebbségek helyzetével,
életkörülményeivel, tevékenységével előmozdítja a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkóztatását.
2. Kapcsolatot tart a megyében működő kisebbségi szervezetekkel, a települési és a megyei és
országos területi kisebbségi önkormányzatokkal, a kisebbségi programokat bonyolító, jogvédő
tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel, más megyei önkormányzatok
kisebbségi szakbizottságaival, tanácsnokaival, a romaügyek koordinációját ellátó kormányzati
szervezetekkel, tanácsokkal, irodákkal.
3. Kapcsolatot tart a Közgyűlés Hivatalának kisebbségi feladatokat ellátó szakelőadóival, a
Megyei Önkormányzat intézményeiben ilyen feladatokat ellátó munkatársakkal, az alap- és
középfokú anyanyelvi képzés, szaktanácsadói, szolgáltatói tevékenység, nemzetiségi
könyvellátás, egyéb közgyűjteményi feladatok, speciális közművelődési, művészeti teendők
törvényekben előírt és a kisebbségek érdekeinek megfelelő ellátása érdekében.
4. Folyamatosan tájékoztatja a kisebbségi szervezeteket a Közgyűlés munkájáról, döntéseiről, a
Közgyűlést pedig az érintett kisebbségeket érintő, lényeges, meghatározó eseményekről,
programokról, folyamatokról, a kisebbségeket érintő pályázatokról. Információt biztosít a
kisebbségi önkormányzatoknak, szervezeteknek az ezzel összefüggő megyei, regionális és
országos pályázati lehetőségekről.
5. Érdekegyeztető és koordinációs tevékenységet végez a kisebbségeket érintő döntések
előkészítésében, bizottsági tárgyalásain. Segíti az érintett szervezetek és a Közgyűlés
együttműködését, a kölcsönös és bizalmon alapuló, folyamatos tájékoztatás lehetőségének
megteremtését.
6. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
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1/c. melléklet
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság

1. Részt vesz az önkormányzat gazdálkodásával, költségvetésével kapcsolatos korábbi testületi
döntések felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására, vagy hatályon kívül helyezésére.

2. Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében, módosításában.
Véleményezi a költségvetés tervezetét, valamint a féléves, háromnegyedéves teljesítésről szóló
tájékoztatót és éves zárszámadást; részt vesz a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésében.

3. Javaslatot tesz az önkormányzat intézményeinek gazdálkodására, az önkormányzati vagyon
hasznosítására.

4. Véleményezi az indokolt intézményi struktúra átalakításának gazdasági kihatásait.
5. Véleményezi az önkormányzati költségvetési szervek, egyéb társaságok átszervezésére,
összevonására, megszüntetésére, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra tett javaslatokat.

6. Előkészíti az intézményi bérlakások hasznosításával és a kamatmentes munkáltatói lakáskölcsönök
elbírálásával kapcsolatos feladatokat és javaslatot tesz a közgyűlés elnökének a bérlakás kiutalásra,
illetve a munkáltatói lakáskölcsön összegére, a visszafizetés időtartamára.

7. Véleményezi az építési beruházásokhoz és felújításokhoz tervezett hitelfelvételeket.
8. Kezdeményezi, illetve kezdeményezheti önkormányzati biztos kirendelését figyelemmel a
közgyűlés a vonatkozó rendeletére és jogszabályokban foglalt feltételek fennállására.

9. Részt vesz a megyei közgyűlés döntéseinek előkészítésében, véleményezésében, azok
végrehajtásának ellenőrzésében.

10. Előkészíti a NOTŰZ Kft-t érintő alapítói döntéseket.
11. A bizottság a megyei közgyűlés javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő szerve a
kéményseprőipari közszolgáltatást érintő feladatok tekintetében.

12. Jóváhagyja a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete szervezeti és működési
szabályzatát, a közgyűlés által meghatározott éves terv alapján, szükség szerint részt vesz az
intézmény ellenőrzésében, melynek során értékeli az intézményben folyó szakmai munka
eredményességét.

13. Jogszabályok által meghatározott körben véleményezi a közgyűjteményi intézmények gazdasági
vezetőinek - fenntartói egyetértést igénylő - kinevezését.

14. Közreműködik az Európai Uniós, és a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló
eszközök igénybevételében és az ehhez kapcsolódó megyei feladatokban.

15. Átruházott hatáskörben részt vesz és véleményt nyilvánít a területfejlesztési koncepciók és
programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésében.

16. Kezdeményezi a megye egészét vagy egyes térségeit érintő területfejlesztési koncepciók
készítését, véleményezi azokat, és ellenőrzi megvalósításukat. Figyelemmel kíséri a megye
helyzetének alakulását, javaslatokat tesz annak jobbítására. Ezen belül:
a) figyelemmel kíséri a területi információs rendszer működését;
b) irányítja és ellenőrzi a megye területrendezési tevékenységét;
c) figyelemmel kíséri a megyei kommunális feladatok ellátását, az infrastrukturális
rendszerek működését;
d) kiemelten figyelemmel kíséri az elmaradott térségek helyzetét, javaslatot tesz azok
felzárkóztatására;
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e) kapcsolatot tart az érintett igazgatási és érdekvédelmi szervezetekkel;
f) folyamatosan vizsgálja a megye régiós hovatartozásából fakadó előnyöket és
hátrányokat.
17.

Felkérésre véleményezi a Területfejlesztési Tanács elé kerülő előterjesztéseket és javaslatokat.

18.

Figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségek kihasználását.

19.

Figyelemmel kíséri a megye egészét vagy egyes térségeit, illetve gazdasági ágazatait érintő
nemzetközi gazdasági kapcsolatokat. Kezdeményezi a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését,
koordinálja a magyar-szlovák közös eurorégiós elképzelések és egyéb közös fejlesztési
koncepciók megvalósítását.

20.

Közreműködik a megyei közgyűlés és intézményei nemzetközi, ezen belül kiemelten EU-s
kapcsolatainak fejlesztésében, koordinálásában, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére.

21.

Kapcsolatot tart fenn az EU-s intézmények regionális, megyei szervezeteivel.

22.

Elősegíti a megyei mezőgazdasági feladatok ellátását, véleményt nyilvánít a megyei
mezőgazdasági programokról, koncepciókról.

23.

Figyelemmel kíséri a hivatal - bizottságot érintő - tevékenységét.

24.

A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterületéhez tartozó bármely kérdésben a hatáskörrel
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet. Szükség esetén
kezdeményezheti a törvényhozásban a megye kedvezőtlen helyzetéből fakadó hátrányok
enyhítését.

25.

Véleményez minden további, a feladatkörébe utalt előterjesztést.
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1/d. melléklet
Közbeszerzési Bíráló Bizottság

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési és tervpályázati eljárásaiban – a
Közbeszerzési Szabályzat szerint – átruházott hatáskörben jár el, és gyakorolja az ajánlatkérő
(kiíró) jogait és kötelezettségeit.
2. Véleményezi azokat az előterjesztéseket, amelyeket az SZMSZ alapján valamennyi bizottság
megtárgyal.
3. Figyelemmel kíséri a hivatal – bizottságot érintő – tevékenységét.
4. A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterületéhez tartozó bármely kérdésben a hatáskörrel
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet.
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1/e. melléklet
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság

1. Dönt Nógrád Megye Veres Pálné Díja odaítéléséről.
2. Dönt a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatások odaítéléséről.
3. Átruházott hatáskörben
a) jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, közgyűjteményi és
közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát (a gyermekotthoni feladatot is
ellátó nevelési-oktatási intézmények esetében a szociális és egészségügyi bizottság
véleményének ismeretében.)
b) jóváhagyja a nevelési- oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programját, intézményi
minőségirányítási programját, házirendjét,
c) jóváhagyja a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény intézményi minőségirányítási
programját, éves munkatervét és beszámolóját,
d) jóváhagyja a közgyűjteményi és közművelődési intézmények, valamint a Palócföld c. folyóirat
éves munkatervét és beszámolóját,
e) jóváhagyja a közgyűjteményi és közművelődési intézmények továbbképzési tervét,
f) meghatározza, illetve jóváhagyja a közgyűjteményi intézmények használati és nyilvántartási
szabályzatait,
g) dönt a nevelési-oktatási intézményekben szervezhető kötelező, választható tanórai és tanórán
kívüli foglalkozások tanévi időkeretéről,
h) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi
az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést, meghatározza az adott évben az iskolákban
indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumokban szervezhető csoportok
számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést,
i) áttekinti a nevelési-oktatási intézmények vezetője által elkészített, a pedagógus munkakörben
foglalkoztatottaknak a tanévre vonatkozó kötelezőóra-beosztását, és szükség esetén javaslatot
tesz kirendelésre.
4.

Megtárgyalja a nevelési, oktatási intézmények munkatervét és a nevelőtestületeknek a pedagógiai
munka elemzéséről, hatékonyságáról készült éves értékelését.

5. Nógrád megye közoktatási- feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési- és fejlesztési tervén
alapuló szakvéleményt ad a helyi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások
kérésére intézkedési terveik elkészítésekor és felülvizsgálatakor, illetve közoktatási intézmény
létesítése, megszüntetése, feladatmódosítása esetén.
6. A bizottság a megyei közgyűlés javaslattevő, döntés előkészítő, összehangoló és ellenőrző szerve
a közoktatás, közművelődés, a közgyűjteményi és művészeti, az egyházügyi tevékenység
területén, valamint a körzeti jellegű, illetve több települést érintő ágazati feladatok ellátásában.
7. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási,
közművelődési- közgyűjteményi intézmények működését. Véleményezi ezek költségvetési
tervezeteit, kezdeményezi a prioritások meghatározását a műszaki és személyi feltételek
biztosítására.
8. A közgyűlés által meghatározott éves terv szerint részt vesz az intézmények
rendszerellenőrzésében, melynek során értékeli a nevelési, pedagógiai programban, illetve a
munkatervben meghatározott feladatok végrehajtását, az intézményben folyó szakmai munka
eredményességét, s arról tájékoztatja a közgyűlést.
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9. Feltárja és egyezteti az alap- és középfokú iskoláztatással kapcsolatos érdekeket. Előkészíti,
kezdeményezi, ösztönzi a feladatok ellátásában közreműködő önkormányzatok és szervezetek
együttműködési megállapodásait tanköteles korú gyermekek beiskolázása, a nemzetiséghez,
etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek oktatása, különböző fokú értelmi fogyatékosok óvodai és
iskolai ellátásának sajátos feladatai, a középfokú iskolákba fel nem vett tanulók átirányítása,
középfokú szakoktatási intézmények közötti munkamegosztás, alapfokú zeneoktatás,
felnőttoktatás, stb. területén.
10. Összehangolja a különböző önkormányzati érdekek és szakmai igények érvényesítését a
közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok
végrehajtásában (fesztiválok, kiemelt programok, muzeális értékek és történeti iratok védelme,
képző- és iparművészeti kiállítások).
11. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
12. Figyelemmel kíséri a hivatal - bizottságot érintő - tevékenységét.
13. A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterületéhez tartozó bármely kérdésben a hatáskörrel
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet.
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1/f. melléklet
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

1. Átruházott hatáskörben jóváhagyja Nógrád Megye Önkormányzata éves belső ellenőrzési tervét.
Dönt eseti ellenőrzések végrehajtásáról. A bizottság 1-1 tagja közreműködik az intézményi
ellenőrzésekben.

2. Az önkormányzatnál és intézményeinél ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat betartását, a
bizonylati rend és fegyelem érvényesülését.

3. Súlyos szabálytalanság feltárása esetén fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi.
4. Megtárgyalja az éves ellenőrzési jelentéseket az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól és az
ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásáról.

5. Ellenőrzi a normatív állami hozzájárulástok elszámolását, vizsgálja a hitelfelvétel indokait és
gazdasági megalapozottságát.

6. Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke alapbérére, bérfejlesztésére, költségtérítésére, évente két
alkalommal határozattal dönt a jutalmazásáról és ez utóbbi kivételével gyakorolja felette az egyéb
munkáltatói jogokat.

7. Javaslatot tehet a közgyűlés elnöke felé a közgyűlés alelnökeinek jutalmazására.
8. Véleményezi az önkormányzat vagyongazdálkodását.
9. Javaslatot tesz az önkormányzat könyvvizsgálójának személyére.
10. Figyelemmel kíséri a hivatal - bizottságot érintő - tevékenységét.
11. Részt vesz a feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében, véleményezésében és
végrehajtásának ellenőrzésében.

12. A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterületéhez tartozó bármely kérdésben a hatáskörrel
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet.
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1/g. melléklet
Szociális és Egészségügyi Bizottság
1. Dönt Nógrád Megye Perliczi János Díja, valamint Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja
odaítéléséről.
2. Átruházott hatáskörben

a) dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről,
b) jóváhagyja az egészségügyi, továbbá a szociális és gyermekvédelmi intézmények

c)
d)
e)
f)
g)
h)

szervezeti és működési szabályzatát, az egészségügyi és szociális intézmények
házirendjét, a szociális és gyermekvédelmi feladatokat biztosító intézmények,
intézményegységek szakmai programját
jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórház egészségügyi szolgáltatásainak térítési
díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzatot,
elfogadja a Szent Lázár Megyei Kórház szakmai tervét, annak módosítását,
dönt a megyei önkormányzat által fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház Felügyelő
Tanácsába (FET) az érintett települések által jelölt tagok delegálásáról,
minden év május 31-éig értékeli a gyermekvédelmi feladatok ellátását, melyről a
megyei gyámhivatalt tájékoztatja,
évente ellenőrzi, megtárgyalja és értékeli a szociális intézményekben folyó szakmai
munka eredményességét,
véleményezi a települési önkormányzatok és az önkormányzati társulások által
elkészített szociális szolgáltatástervezési koncepciókat.

3. Állást foglal a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézményeket, szolgáltatásokat érintő
kérdésekben.

4. Ellenőrzi a gyermekvédelmi intézmények házirendjét, valamint más belső szabályzatok
jogszerűségét.

5. Javaslatot tesz a megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális, gyermekvédelmi,
nevelési-oktatási intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakra.

6. Az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság jóváhagyását megelőzően véleményezi a közös
igazgatású, többcélú közoktatási intézményeken belül működő gyermekotthonok szervezeti és
működési szabályzatát, az intézmény struktúrájának módosítását érintő előterjesztéseket.

7. Feldolgozza

a települési önkormányzatoktól, a megyei intézményektől, az ágazati
minisztériumoktól, az érdekképviseleti szervektől és a megyei önkormányzat hivatalától hozzá
érkező információkat és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

8. Együttműködést kezdeményez a megye kórházai, egészségügyi intézményei, illetőleg azok
tulajdonosai között a szakmai feladatok ellátása, összehangolása és finanszírozása érdekében.

9. A bizottsághoz rendelt ágazatokat érintően kezdeményezi együttműködési megállapodás
megkötését a megyére vagy egy részére kiterjedő szolgáltatások megszervezésére.

10.

Kezdeményezi és ösztönzi a szociális szakképzés kiterjesztését, diplomás szociális munkások
és más szakellátást biztosító szakemberek foglalkoztatását a megye intézményeiben.
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11.

Képviseli a szociális és gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti fórumaiban a
fenntartót.

12. Állást foglal bizottsághoz rendelt intézményeket, szolgáltatásokat érintő kérdésekben.
13. Feladatkörét érintően javaslatot tesz magánintézmény fenntartójával ellátási szerződés
megkötésére, vizsgálja annak szakmai indokoltságát.

14. Figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális vállalkozások szociálpolitikai hatását.
15. A szociális ellátórendszer átalakítása érdekében kezdeményezi a Kisebbségi Bizottsággal együtt
karitatív, nonprofit szervezetek részvételét az állami feladatok átvállalásában.

16. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
17. A közgyűlés által meghatározott éves terv szerint részt vesz a szociális, gyermekvédelmi és
egészségügyi intézmények ellenőrzésében, melynek során értékeli az intézményekben folyó
szakmai munka eredményességét, s arról tájékoztatja a közgyűlést.

18. Figyelemmel kíséri a hivatal – bizottságot érintő tevékenységét.
19. A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterületéhez tartozó bármely kérdésben a hatáskörrel
rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet.
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1/h. melléklet
Ügyrendi és Jogi Bizottság
1. Engedélyezi a megyei önkormányzat jelképei, illetve a „Nógrád” név használatát, felhasználását.
2. a)
b)

Véleményezi az országgyűlési egyéni választókerületi, illetőleg a területi választási bizottság
tagjainak, póttagjainak megválasztására irányuló javaslatot.
A törvényben meghatározott esetekben az országgyűlési egyéni választókerületi, és a területi
választási bizottságot póttag választásával kiegészíti

3. Véleményezi a közgyűlési rendeletek tervezeteit.
4. Jóváhagyja a közgyűlés hivatala Ügyrendjét.
5. Koordinálja a rendeletalkotási tevékenységet, előkészíti a tevékenységi körébe tartozó
rendelettervezeteket.
6. Közreműködik a szervezeti és működési szabályzat kidolgozásában. Folyamatosan figyelemmel
kíséri hatályosulását, értékeli a tapasztalatokat és ennek alapján javaslatot tesz a módosításra.
7. Véleményezi a közgyűlés hivatalának szervezeti felépítésére,
teljesítménykövetelmények alapját képező célokra vonatkozó javaslatot.

valamint

a

hivatali

8. Véleményezi a főjegyző és az aljegyző kinevezésével, vezetői megbízásának visszavonásával,
felmentésével, összeférhetetlensége megállapításával, valamint fegyelmi felelősségre vonásával
kapcsolatos előterjesztéseket.
9. Közreműködik a rendeletek és határozatok felülvizsgálatában, ellenőrzi azok végrehajtását.
10. Állást foglal ügyrendi, jogi, összeférhetetlenségi eljárással összefüggő kérdésekben.
11. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat.
12. A közgyűlés döntése szerint lebonyolítja a közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, a titkos
szavazást.
13. Állást foglal a közgyűlés hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben.
14. Közreműködik a megyei népszavazás előkészítésében, lebonyolításának szervezésében.
15. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közgyűlés tagjait és a bizottságok nem képviselő tagjait,
továbbá a képviselőcsoportokat megillető jogok és kötelezettségek érvényesülését.
16. Javaslatot tesz érdekképviseleti szervezetekhez való csatlakozásra és közreműködik annak
előkészítésében.
17. Véleményezi a megyei önkormányzati adatbázis kialakítására, a számítástechnikai és informatikai
fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket.
18. Véleményez minden, a feladatkörébe utalt előterjesztést.
19. Figyelemmel kíséri a hivatal - bizottságot érintő – tevékenységét.
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20. Határozattal dönt a közgyűlés tagjainak, tisztségviselőinek, -bizottságai nem képviselő tagjainak,
az önkormányzat intézményvezetőinek, valamint a közgyűlés megbízásából ideiglenes külföldi
kiküldetést teljesítők napidíjáról, elszámolásának rendjéről.
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1/i. melléklet
Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Tanácsnoka
1. Képviseli a közgyűlést a tevékenységi körével összefüggő fórumokon, rendezvényeken.
2. Kapcsolatot tart a megye társadalmi szervezeteivel, a civil szféra képviselőivel.
3. Kapcsolatot tart a Nógrád megyei ifjúsági szervezetekkel, a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanáccsal,
valamint a Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Kuratóriumával.
4. Kapcsolatot tart fenn a megyei közgyűlés hivatalával és a megyei fenntartású intézményekkel.
5. Részt vesz a feladatát érintő döntések előkészítésében, bizottsági tárgyalásain, közreműködik a
végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok érvényre
juttatását segítő kezdeményezések, intézkedések kialakításában.
6. A közgyűlés megbízása alapján részt vesz a tevékenységi körét érintő cél- és témavizsgálatokban.
Indokolt esetben maga kezdeményez ellenőrzéseket.
7. Koordinálja a gyermek és ifjúsági feladatok ellátását segítő rendelkezésre álló megyei pénzalapok
felhasználását.
8. Figyelemmel kíséri a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítését elősegítő országos és megyei
pályázati lehetőségeket. Információt biztosít a gyermek és ifjúsági szervezetek részére az ezzel
összefüggő országos és megyei pályázati lehetőségekről.
9. Feladatai ellátásában a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum (GYIÉF)
segíti, mely önkormányzati oldala tárgyaló küldöttségének tagja. Gondoskodik, a közgyűlési
döntés előtt álló, gyermekeket és fiatalokat érintő előterjesztések GYIÉF általi
véleményeztetéséről.
10. Koordinációs, érdekegyeztető tevékenységet végez a közgyűlés munkájában.
11. Elvégez minden olyan feladatot, amelyre a megyei közgyűlés egyedi ügyekben felkéri, illetve
felhatalmazza.
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1/j. melléklet
Koordinációs tanácsnok
1. A közgyűlés tevékenységében koordinációs, érdekegyeztető munkát végez. Elősegíti, hogy a
testület döntéseit mindenkor a megye érdekében, lehetőleg konszenzusra alapozva hozza. Ennek
érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a közgyűlés képviselőcsoportjaival.
2. Szükség esetén kezdeményezi eseti bizottság vagy egyeztető fórum létrehozását a közgyűlésnél a
megyei önkormányzat és partnerei közötti vitás ügyek rendezése érdekében.
3. A közgyűlési ülések előkészítése során közvetítő, koordinációs szerepet tölt be a testület
képviselőcsoportjai között.
4. Képviselőcsoportja nevében jogosult a közgyűlés elnökével egyeztetéseket kezdeményezni és
folytatni.
5. Részt vesz a feladatát érintő előterjesztések előkészítésében, annak bizottsági tárgyalásain,
továbbá közreműködik a végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében.
6. Elvégzi mindazon feladatokat, melyekre a megyei közgyűlés egyedi ügyekben felhatalmazza,
illetve felkéri.
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1/k. melléklet
Sport Tanácsnok
1. Képviseli a közgyűlést a tevékenységi körével összefüggő fórumokon, rendezvényeken.
2. Kapcsolatot tart a megye társadalmi szervezeteivel, a civil szféra képviselőivel.
3. Kapcsolatot tart a megye sportját segítő szervezetekkel, valamint a Nógrád Sportjáért Alapítvány
kuratóriumával.
4. Kapcsolatot tart fenn a megyei közgyűlés hivatalával és a megyei fenntartású intézményekkel,
valamint a Magyar Olimpiai Bizottság megyei képviselőjével.
5. Részt vesz a sport területét érintő döntések előkészítésében, bizottsági tárgyalásain, közreműködik
a végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében.
6. Közreműködik a több települést, vagy az egész megyét érintő sportfeladatok szervezésében, az
önkormányzatok közötti koordinációban.
7. A közgyűlés megbízása alapján részt vesz a tevékenységi körét érintő cél- és témavizsgálatokban.
Indokolt esetben maga kezdeményez ellenőrzéseket.
8. Koordinálja a sportfeladatok ellátását segítő rendelkezésre álló megyei pénzalapok felhasználását.
9. Figyelemmel kíséri az országos és megyei pályázati lehetőségeket. Figyelemmel kíséri a megyei
önkormányzat sportfeladatait ellátó szervezetek tevékenységét.
10. Koordinációs, érdekegyeztető tevékenységet végez a közgyűlés munkájában.
11. Elvégez minden olyan feladatot, amelyre a megyei közgyűlés egyedi ügyekben felkéri, illetve
felhatalmazza.
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1/l. melléklet
Térségi Együttműködési Tanácsnok
1. Figyelemmel kíséri térsége jelentősebb eseményeit, programjait, a megye önkormányzatát is érintő
kezdeményezésekről tájékoztatja a közgyűlést, szükség esetén együttműködik a települések
önkormányzataival.
2. Szervezi és felügyeli a térségben működő területi iroda munkáját, szükség szerint javaslatot tesz a
tevékenységi kör módosítására, konkrét programok elindítására.
3. A közgyűlés elnökének megbízásából képviseli a közgyűlést a tevékenységi körével összefüggő
fórumokon, rendezvényeken.
4. A közgyűlés területileg illetékes alelnökével való előzetes egyeztetés alapján kapcsolatot tart a
megye társadalmi szervezeteivel, a civil szféra képviselőivel, gazdasági társaságokkal,
önkormányzatokkal.
5. A megyei feladatok ellátását érintően szükség szerint kapcsolatot tart a megyei közgyűlés
hivatalával és a megyei fenntartású intézményekkel.
6. Részt vesz a feladatát érintő döntések előkészítésében, bizottsági tárgyalásain, közreműködik a
végrehajtás szervezésében és ellenőrzésében.
7. A közgyűlés megbízása alapján részt vesz a tevékenységi körét érintő cél- és témavizsgálatokban.
Indokolt esetben maga kezdeményez ellenőrzéseket.
8. Koordinációs, érdekegyeztető tevékenységet végez a közgyűlés munkájában.
9. Elvégez minden olyan feladatot, amelyre a megyei közgyűlés egyedi ügyekben felkéri, illetve
felhatalmazza.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
1.§-hoz
A történelem folyamán csak kevésszer fordult elő, hogy Nógrád megye kiemelkedően fontos szerepet
játszott az ország életében, illetve meghatározó történéseknek adott helyszínt. Ezek közül is
kiemelkedik az 1705-ös szécsényi országgyűlés, amelyen a független Magyarország „alkotmányát”,
szövetséglevelét fogadták el a rendek 1705. szeptember 20-án.
Mindennek emléket állítva került javaslatba, hogy a neves dátumot nyilvánítsa a közgyűlés
Megyenappá, ezzel erősítve kötődésünket szűkebb hazánkhoz, Nógrád megyéhez.
2-3. 7.§. 10.§-hoz
A ciklusprogram elnevezés módosítása gazdasági programmá indokolta változtatások.
4.§-hoz
A korábbi gyakorlat szerint minden külső bizottsági tag a meghívóval együtt megkapta a közgyűlés
ülésére beterjesztésre kerülő valamennyi előterjesztést. Tekintettel arra, hogy a bizottságok külső
tagjainak jogai és kötelezettségei csak a bizottsági ülések tekintetében egyformák a közgyűlési
tagokéval (SzMSz 56.§ (4) bekezdése), ez nem indokolható, illetve a költségtakarékosság szempontja
is azt kívánja, hogy a külső bizottsági tagok csak azokat az anyagokat kapják meg, amelyet az adott
bizottság tárgyal. Ugyanakkor a nyilvánosság és a hozzáférés – a zárt ülésre készülő előterjesztések
kivételével – az interneten (www.nograd.hu), illetve a Közgyűlés Hivatalában biztosított.
5.§ és 8.§-hoz
A szakasz szabályozza a zárt ülésekre készülő előterjesztések kezelésének szabályait. Szigorúbb
rendelkezéseket tartalmaz, és előírni javasolja, hogy a döntésben részt vevő képviselők és külső
bizottsági tagok szolgáltassák vissza a megkapott anyagokat.
6.§-hoz
A jelenlegi gyakorlaton kíván változtatni a javasolt módosítás, a továbbiakban vagy nyomtatottan
vagy digitális adathordozón (CD-n) kapják meg a közgyűlés tagjai az előterjesztéseket.
9.§-hoz
Az SzMSz kiegészülne egy 6. sz. melléklettel, ami a képviselőket megillető képviselői igazolvány
mintáját tartalmazza. Eddig az SzMSz-ben volt rendezve, hogy a képviselők ingyenesen vehetik

igénybe a közgyűléshez tartozó kulturális létesítmények szolgáltatásait. Tekintettel arra, hogy
ennek jogszabályi alapjait a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 16.§ (1)
bekezdésének b) pontja teremti meg, célszerűnek tartjuk ezt a rendelkezést a szintén ezen az
ülésen módosításra kerülő vonatkozó – a képviselők tiszteletdíját és természetbeni juttatását
szabályozó - rendeletbe átemelni, és ebből a szakaszból törölni.
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11.§-hoz
A javaslat a képviselőcsoport minimális létszámát 5 főben javasolja meghatározni.
12-13.§-hoz
A hivatal feladatainak meghatározása kiegészül egy, a gyakorlatban már ellátott, de az SzMSz-ben
eddig nem szereplő feladattal. A hivatal belső tagozódása az előterjesztésben jelzetteknek megfelelően
azon indokok alapján változik.
14-16.§-hoz

A közgyűlés határozatának a tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza a bizottságok és
tanácsnokok feladat-és hatáskörét. Az előkészítés során javaslatot kértünk a megválasztott
bizottsági elnököktől és tanácsnokoktól, amelyek a rendelet-tervezetbe jórészt beépítésre
kerültek.
A javaslat tartalmaz továbbá felhatalmazást arra nézve, hogy az SzMSz függelékein
közgyűlési döntés nélkül átvezetésre kerülhessenek a változások, tekintettel arra, hogy azok bizonyos függelékek vonatkozásában - nem közgyűlési hatáskörébe tartozó elemeket
tartalmaznak – így például az Ügyrend, amely bizottsági hatáskör, vagy az alelnöki
munkamegosztás, amely jogszabály alapján a közgyűlés hatáskörébe tartozik – vagy korábbi
közgyűlési döntéseken alapuló tényeket rögzítenek – így a közgyűlés rendeleteinek
felsorolása, az alapítványi tagság, vagy a bizottsági tagság.
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
24/2006. (XII. 15.) Kgy. rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról
szóló rendelet módosítására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 20.§ (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 17.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tagjainak és a
bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy.
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4.§-ának (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(9) A (7) bekezdés a) és d) pontjai esetén a tag megállapított havi tiszteletdíjából
minden egyes elmulasztott bizottsági ülés után 15%-ot, minden egyes elmulasztott
közgyűlés után 25%-ot le kell vonni.”
(2) A Rendelet 4.§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Amennyiben a közgyűlés tagja a közgyűlés ülését és az azt előkészítő bizottsági
ülést egyaránt elmulasztja, megállapított havi tiszteletdíjának 25%-át kell levonni.”
(3) A Rendelet 4.§-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A tiszteletdíj-levonást a soron következő kifizetésnél kell érvényesíteni.”
2. §
E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2006. december 14.

Becsó Zsolt s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
25/2006. (XII. 15.) Kgy. rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §. és a 4. §. (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás: a lakásban, helyiségben a tüzelőberendezés
égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény járatának és tartozékainak időszakos
ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata, a használat és a műszaki megoldás
megfelelőségének vizsgálata.”
2. §
A rendelet 1. és 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
3. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Salgótarján, 2006. december 14.

Becsó Zsolt s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének
26 /2006. (XII. 15.) Kgy. rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének az illetékbeszedéssel kapcsolatos
feladatok eredményesebb ellátását szolgáló érdekeltségi rendszerről szóló
7/1997. (V. 29.) Kgy. rendelet módosítására,
valamint e rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül helyezésére
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
45.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §.
Az illetékbeszedéssel kapcsolatos feladatok eredményesebb ellátását szolgáló érdekeltségi
rendszerről szóló 7/1997. (V. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti teljesítést a féléves zárási összesítők, 2006. második
félévében a 2006. december 15-ei zárás adatai és mellékleteik alapján kell
megállapítani.”
2. §
A Rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul:
„8.§ A feltételek teljesítése esetén az érdekeltségi jutalékot biztosítani kell, s azt
minden év március 31-ig, illetve szeptember 30-ig, 2006. második félévében december
31-ig kell kifizetni.”
3. §
A Rendelet az alábbi 9/A. §-al egészül ki:
„9/A. § 2006. második félévében jelen rendeletet a 4.§ (2) bekezdése és a 8.§-a
teljesítése érdekében értelemszerűen kell alkalmazni.”
4.§.
Jelen rendelet kihirdetésétől 2006. december 31. napjáig hatályos.
A 7/1997. (V. 29.) Kgy., valamint az azt módosító 34/1997. (XII. 22.) Kgy., 10/1998. (V.
01.) Kgy., 32/1999. (IV. 01.) Kgy., 17/2001. (X. 01.) Kgy., 6/2003. (II. 20.) Kgy.,
19/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletek 2006. december 31-én hatályukat vesztik.
Salgótarján, 2006. december 14.

Becsó Zsolt s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád Megyei főjegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
27/2006. (XII. 15.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata
2006. évi költségvetésének módosításáról
(III. számú módosítás)
2007. évi átmeneti gazdálkodásáról
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) 2006. évi
költségvetéséről szóló 2/2006. (II.24.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes
rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
kiadási főösszegét
bevételi főösszegét
hiányának összegét

14 825 121 E Ft-ban
14 375 659 E Ft-ban
449 462 E Ft-ban

állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe
lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete
helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete
helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti,
kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei
helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt
előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 6. sz. melléklete helyébe
lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 6. sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2006. évi alkalmazotti
létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú
melléklete tartalmazza.
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3. §
(1) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi
költségvetéséről szóló rendelete hatálybalépésének napjáig az önkormányzat bevételeit
folytatólagosan beszedhesse.
(2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy
a) a kiadásokat a 2006. évben változatlan struktúrával működő intézmények
esetében az előző évi előirányzatokkal időarányosan – kiegészítve a kifizetésre
kerülő 13. havi illetménnyel – teljesítse,
b) a 2006. évben feladattal bővült intézményeknél a 2006. évi költségvetésben
szereplő keretszámokat éves szintrehozással időarányosan biztosítsa,
c) vis-maior esetekre soron kívül intézkedjen,
d) a 2006. évi költségvetésben már ismert feladatok, illetve a közgyűlés korábbi
döntése alapján történt kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítéséről a
kötelezettségvállalások mértékéig gondoskodjon.
(3) Az átmeneti gazdálkodás része a 2007. évi költségvetés végrehajtásának.
4. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 3.§-a 2007. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 2007. évi
költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.
Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
28/2006. (XII. 15.) Kgy. rendelete
egyes intézmények alapító okiratainak módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat fenntartásában
működő egyes intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon (Pásztó)
A Közgyűlés – a 7/2006. (IV. 14.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt
– 10/1992.(VI.11.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.
2. §
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat)
A Közgyűlés – a 15/2005. (VII. 1.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 47/1999. (VII. 01.) Kgy. számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.
3. §
Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján)
A Közgyűlés – az 5/2002. (VII. 01.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 16/1992. (VI. 11.) Kgy. számú rendeletének melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete lép.

4. §
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
A Közgyűlés – a 7/2006. (IV. 14.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 18/1992. (VI. 11.) Kgy. számú rendeletének melléklete helyébe e rendelet 4. számú
melléklete lép.
5. §
Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján)
A Közgyűlés – a 10/2006. (VI. 30.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – a 24/1992. (VI. 11.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 5. számú
melléklete lép.
6. §
Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye)
A Közgyűlés – a 10/2005. (VI. 03.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – a 24/1995. (XII. 21.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 6.
számú melléklete lép.
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7. §
Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)
A Közgyűlés – a 12/2006. (VI. 30.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – a 23/1997. (IX. 25.) Kgy. számú rendelete mellékletének helyébe e rendelet 7. számú
melléklete lép.

8.§
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (Salgótarján)
A Közgyűlés a 19/2000. (XII. 1.) Kgy. számú rendelete 28. mellékletének helyébe e rendelet
8. számú melléklete lép.
9. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. A hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az 5/2002. (VII. 01.) Kgy rendelet 3.§-a, a 10/2005. (VI. 03.) Kgy. rendelet 9.§-a, a
15/2005. (VII. 01.) Kgy. rendelet, a 7/2006. (IV. 14.) Kgy. rendelet 1.§-a és 2.§ -a, a 10/2006.
(VI. 30.) Kgy. rendelet és a 12/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelet.
Salgótarján, 2006. december 14.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Becsó Zsolt s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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1. számú melléklet

Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
2.1 Székhelye: Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthon (3060 Pásztó, Fő út 138.)
2.2 Telephelye: Pedagógiai Szakszolgálat (3060 Pásztó, Múzeum tér 4.)
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1)
bekezdésének e), f), g) h) pontjában, a 86.§ (3) bekezdés f) pontjában, valamint az
1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában foglalt – a megyei önkormányzat számára
kötelezően előírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás és a különleges gyermekotthon tekintetében:
Nógrád megye.

b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében:
ba) a 6.2. pontban foglalt ellátások Bátonyterenye statisztikai körzet minden
településén, valamint Bárna és Mátraszele községekben;
bb) a 6.2.1., a 6.2.4., a 6.2.6., és a 6.2.7. pontban foglalt ellátás Pásztó
statisztikai körzet minden településén;
bc) a 6.2.1., a 6.2.4., a 6.2.6., és a 6.2.7 pontban foglalt ellátás Salgótarján
statisztikai körzet minden településén Salgótarján megyei jogú város, Bárna és
Mátraszele kivételével.”
5. Az intézmény típusa:
Többcélú,
közös
igazgatású
közoktatási
intézmény
(intézményegységei:
gyógypedagógiai nevelési- oktatási intézményegység, egységes pedagógiai
szakszolgálat és különleges gyermekotthon).”
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10.)
6.1.1. Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek
egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes
korcsoportban.
6.1.2. a) Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon.
b) Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon.
c) Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 132 fő.
6.1.3. Autista gyermekek fejlesztése csoportban. A felvehető maximális
tanulólétszám: 19 fő.
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6.2. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
6.2.1. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettségét
fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermek fejlődését biztosító
fejlesztő felkészítése.
6.2.2. Korai fejlesztés és gondozás.
6.2.3. Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.
6.2.4. A mozgássérült, sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója.
6.2.5. Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel,
magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása,
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a
szülő bevonásával.
6.2.6. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos
adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata,
ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.
6.2.7. Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó
szakember hálózat működtetéséről:
6.2.7.1. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése
6.2.7.2. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek,
tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása
6.2.7.3. Gyógytestnevelés.
6.2.8. Az intézmény a 4.b) pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és
társulásaik részére – közoktatási megállapodás alapján – elláthat a 4.b)
pontban nem szereplő szakszolgálati feladatot.
6.3. Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23)
Az óvodás gyermekek és az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető
maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: 80.
6.4. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31.)
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása
az átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az intézményben teljesítő
gyermekek számára (20 férőhelyen).
a) Gondoskodás teljes körű ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és
egészségügyi ellátás, lakhatás).
b) A különleges ellátást igénylő, a fogyatékosság mellett
beilleszkedési,
magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás
biztosítása.
c) A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez
igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására,
szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs
kezelésére is.
d) Családi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése, családi kapcsolatok
ápolása, az örökbefogadás elősegítése.
e) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása.
f) Azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatásának és további
ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata,
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
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9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a Közgyűlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával
1982. szeptember 1-jén alapított Kisegítő Iskola és Nevelőotthonnak.

Salgótarján, 2006. december 14.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

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

Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:
2.1. Székhelye: Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
2.2. Telephelyei:
2.2.1. Pedagógiai Szakszolgálat
2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 25-27.
2.2.2. Óvoda
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.
2.2.3. Beszédjavító Intézet
2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula út 1.
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1)
bekezdésének e), f), g) h) pontjában és a 86. § (3) bekezdésének f) pontjában – a
megyei önkormányzat számára kötelezően előírt – feladatok ellátása, a hatályos
jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás tekintetében: Balassagyarmat, Rétság, Szécsény
statisztikai körzet.

b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében:
ba) a 6.2.1., a 6.2.2., a 6.2.4., a 6.2.6., és a 6.2.7. pontban foglalt ellátás
Balassagyarmat statisztikai körzet minden településén;
bb) a 6.2.1., és a 6.2.2., a 6.2.6., a 6.2.7.1. és a 6.2.7.2. pontban foglalt ellátás
Szécsény statisztikai körzet minden településén;
bc) a 6.2.1, a 6.2.2., a 6.2.5, a 6.2.6., a 6.2.7.1. és a 6.2.7.2.. pontban foglalt
ellátás Rétság statisztikai körzet minden településén.
5. Az intézmény típusa:
Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézményegység, egységes pedagógiai szakszolgálat).
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6. 1. Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10.)
6.1.1. Sajátos nevelési igényű, 3. életévét betöltött kisgyermekek gyógypedagógiai
óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban.
6.1.2. Sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók általános iskolai
oktatása, nevelése (napköziotthonos ellátása) 8 évfolyamon. Felvehető
maximális tanulólétszám: 112 fő.
6.2. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
6.2.1. Korai fejlesztés és gondozás.
6.2.2. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettséget
fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermekek fejlődését biztosító
fejlesztő felkészítés.

60

6.2.3. Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.
6.2.4. Balassagyarmati és Balassagyarmat környéki, iskolaorvosi vagy szakorvosi
szűrővizsgálat által gyógytestnevelésre utalt gyermekek speciális egészségügyi
célú testnevelési foglalkoztatása.
6.2.5. Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel,
magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása,
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a
szülő bevonásával.
6.2.6. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos adottságainak,
tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek
eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.
6.2.7. Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó
szakember hálózat működtetéséről:
6.2.7.1. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése
6.2.7.2. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek,
tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása
6.2.7.3. Gyógytestnevelés.
6.2.8. Az intézmény a 4.b) pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és
társulásaik részére – közoktatási megállapodás alapján – elláthat a 4.b)
pontban nem szereplő szakszolgálati feladatot.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata,
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a Közgyűlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára: az ingatlan vagyont
illetően Balassagyarmat Város Önkormányzatának, az ingatlanon felüli vagyont illetően a
Nógrád Megyei önkormányzat Közgyűlésének a vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendeletei az irányadók. Az ingatlanvagyont a két önkormányzat között
megkötött megállapodás, az ingóvagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Balassagyarmat Város Önkormányzata 64/1994
(IV.14.) számú határozatával alapított Általános Iskolának.
Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

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

Balassi Bálint Megyei Könyvtár
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelyetelephelyei:
2.1. Székhelye: Balassi Bálint Megyei Könyvtár
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
2.2.Telephelyek:
- Somoskői Fiókkönyvtár
(3121 Salgótarján, Vároldal út 2.)
- Salgóbányai Fiókkönyvtár
(3109 Salgótarján, Medvesi út 7.)
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1991. évi XX. törvény 108.
§ (3) bekezdésében, valamint az 1997. évi CXL. törvény 64.§ és 66.§-ban kötelezően
előírt megyei könyvtári feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye
5. A könyvtár alaptevékenysége (feladatai):
Könyvtári, levéltári tevékenység (TEÁOR 92.51)
5.1. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár ellátja az 1997. évi CXL. törvényben előírt nyilvános
könyvtári alapfeladatokat a megye egész területére vonatkozóan.
5.2. A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt.
5.3. Könyvtári ellátórendszert működtet, betölti a rendszer központi könyvtári feladatát.
5.4. Végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó
lakosainak könyvtári ellátását.
5.5. Salgótarján Megyei Jogú Város lakosai részére az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján nyilvános városi könyvtári ellátást végez.
5.6. Nevelő, illetőleg önművelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységet végez az
általános és a szakmai műveltség növelése céljából.
5.7. Kiadja a PALÓCFÖLD című folyóiratot.
5.8. Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.
5.9. Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, a nyilvános könyvtári
ellátást végző intézmények, valamint a munkaerőpiac igényeinek megfelelően
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5.10. Ellátja a köteles-példányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos
feladatokat.
5.11. Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését.
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény felügyeleti szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.
Szervezeti és Működési Szabályzatát a Közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi
bizottsága hagyja jóvá.
8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el. A könyvtár városi feladatainak költségvetési
fedezetét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, a két önkormányzat
által kötött megállapodás szerint.
10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a Közgyűlés nyilvános pályázat
útján - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának véleményét kikérve határozott időre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás,
felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyűlés, az
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
12. Az intézmény jogi személy.
13. Az intézmény általános jogutódja az 1949. májusában a Vallási és Közoktatási
Minisztérium és Salgótarján megyei város által alapított Körzeti Könyvtárnak, illetve 2.04213/1952. (V. 14.) MT számú határozat alapján a Nógrád Megyei Tanács által 1952.
augusztus 30-án alapított Megyei Könyvtárnak.
Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

63

4. számú melléklet

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
ALAPÍTÓ OKIRATA
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.
törvény 108. § (2)-(3) bekezdésében, valamint az 1997. évi CXL. törvény 45.§-ában a
megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok ellátása a hatályos
jogszabályok szerint.
4. A Múzeumi Szervezet működési területe:
Nógrád megye - a 12.2 és 18.2 pontokban meghatározott eltérésekkel.
5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):
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 oktatási, kulturális és egyházügyi
bizottsága hagyja jóvá.
8. A Múzeumi Szervezet jogi személyisége, gazdálkodása:
A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. Alaptevékenységét a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. Pénzügyigazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum látja
el. További intézményei szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységek,
amelyek - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai feletti
rendelkezési jogosultsággal bírnak.
9. A Múzeumi Szervezet jogelődei:
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda:
- az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati
Múzeumnak;
- az 1951-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei
Munkásmozgalmi Múzeumnak;
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-

az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi Helytörténeti
Gyűjteménynek;
az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti
Kiállítóhelynek 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:
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL.
törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára
meghatározott feladatokat.
12. Az intézmény 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
büntetés 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 pénzügyigazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek –

65

mint szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységeknek – a pénzügyigazdasági 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.)
- 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
szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével meghatározott 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 pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési 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:
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Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi
szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével meghatározott 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 intézmény gazdálkodása:
Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon
belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
V.
Pásztói Múzeum
27. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Pásztói Múzeum
3060 Pásztó, Múzeum tér 1.
28. Az intézmény feladatai:
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat
(tematikus múzeum).
29. Az intézmény vezetője:
Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi
szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével meghatározott időtartamra bíz meg.
30. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete:
31.1 Gyűtjőköre: természettudomány;
31.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye.
31. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek:
- Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér)
- Csohány Kálmán Galéria (3060 Pásztó, Múzeum tér)
32. Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon
belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

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

Szent Lázár Megyei Kórház
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
2. 2. Az intézmény telephelyei:
a) Tüdőgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.)
b) Orvosi rendelő (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.)
3. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye
4. Az intézmény alapításának célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontjában előírt alapellátást meghaladó
egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3)
bekezdésben előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
- Fekvőbeteg- ellátás
(TEÁOR 85.11)
- Járóbeteg-ellátás
(TEÁOR 85.12)
- Fogorvosi szakellátás
(TEÁOR 85.13)
- Egyéb humán egészségügyi ellátás
(TEÁOR 85.14)
- Könyvtári, levéltári tevékenység
(TEÁOR 92.51)
5. 1. A kórház megelőző, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén
a)

a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött kapacitás lekötési
megállapodásban és szerződésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvőbeteg
ellátást biztosít, valamint járóbeteg és fogászati szakellátást végez;

b) Egészségügyi Szűrő- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat
működtet,
c) A működési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának
tüdőszűrését és kiegészítő szűrését,
d) A működési engedélyben meghatározott területen közreműködik a TBC-s betegek
környezete fokozott védelmének megteremtésében,
e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdőbetegek felkutatásáról,
kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról,
gondozásáról.
f) A szécsényi kistérség körzetében szabad kapacitás terhére járóbeteg szakellátásokat
biztosít.
5. 2. A kórház a fekvőbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít.
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5.3. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján az irányított
betegellátási rendszer ellátásszervezője. Szervezőként folyamatosan figyelemmel
kíséri a rendszerbe tartozó lakosság számára biztosítási alapon finanszírozott
egészségügyi szolgáltatásokat és annak költségeit, szakmai eszközökkel szabályozza
és a lehető leghatékonyabb irányba tereli azok igénybevételét.
5. 4. A kórház nyilvános szakkönyvtárat működtet.
6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény felügyeleti szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá.
8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást
biztosít.
10.
Az intézményt egyszemélyi felelős főigazgató vezeti, akit a Közgyűlés - nyilvános
pályázat útján - határozatlan időtartamra bíz meg. A főigazgató felett a munkáltatói
jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.
11.
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a
megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete
az irányadó.
12.

Az intézmény jogi személy.

13.
Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya RT.
Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a
Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmű RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak,
valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt
salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-től a jelenlegi székhelyén működő Nógrád
Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. által 1958-ban
alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdőbeteg Gyógyintézetének, amely 1992-től
Megyei Tüdőgyógyintézetként működött.
Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

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

Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
2.1 Székhelye: Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola
Bátonyterenye, Ózdi u. 39.)
2.2 Telephelye: 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3.

és

Kollégium

(3070

3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény
86. § (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt - a megyei önkormányzat számára
kötelezően előírt - közoktatási és szakképzési feladatok ellátása a hatályos jogszabályok
szerint.
4. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek,
vállalkozók megyén kívüli telephelyei.
5. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: összetett iskola, kollégium)
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 80.22)
6.1.1 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
- érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon
környezetvédelmi, faipari, ruhaipari és belügyi rendészeti pályára
előkészítő irányultsággal;
- intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintű
nyelvi érettségi vizsgára;
- pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon.
6.1.2 Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő szakképzés: OKJ szerinti
szakképzés környezetvédelem-vízgazdálkodás, könnyűipari, gépészeti, faipari,
valamint egyéb szolgáltatások szakmacsoportban szakképzés a jegyzékben
meghatározott szakképzési évfolyamon.
6.1.3 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 2 évfolyamon.
6.1.4 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő
szakképzése: OKJ szerinti szakképzés könnyűipari és gépészeti
szakmacsoportokban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon
6.1.5 Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók felzárkóztató oktatása
szakképzést előkészítő évfolyamon
6.1.6 Gyakorlati képzés a tanműhelyben
6.2. Felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 80.42)
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6.2.1 Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás:
érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, a nappali és a
levelező oktatás munkarendje szerint.
6.2.2 Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
- felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon,
- OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott
szakképzési évfolyamon.
6.2.3 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerőpiaci
igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzések.
6.3

Diákotthoni, kollégiumi ellátás (TEÁOR 55.23)

6.3.1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók, sajátos nevelési
igényű tanulók kollégiumi elhelyezése maximum 62 férőhelyen.
6.3.2 Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt.
6.3.3 Kollégiumi felvétellel illetve externátusi ellátással megteremti a feltételeket a
középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk
érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük,
b) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.
6.4. Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális
tanulólétszám: 800 fő.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata,
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat
útján - meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezési jogára:
az ingatlan vagyont illetően Bátonyterenye Város Önkormányzatának, az ingatlanon felüli
vagyont illetően Nógrád Megye Önkormányzatának a vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló
rendeletei
az
irányadók.
Az ingatlanvagyont a két önkormányzat között megkötött megállapodás, az ingó- vagyont az
intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő
Testülete által 16/1994. (II. 24.) Öh. sz. határozattal alapított 209. sz. Fáy András Ipari
Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégiumnak.
Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

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

Megyei Gyermekvédelmi Központ
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Megyei Gyermekvédelmi Központ
2.1. Székhelye 3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9.
2.2. Intézményegységei, telephelyei:
2.2.1. Otthont nyújtó ellátás (összesen 140 férőhelyen)
a. „Margaréta” Gyermekotthon 2611. Felsőpetény, Petőfi út 37. (36 férőhely)
b. „Jövőért” Lakásotthon 3100. Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2. (12 férőhely)
c. „Kisbence” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Csokonai út 42. (12 férőhely)
d. „Ábel” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Csokonai út 7. (12 férőhely)
e. „Szivárvány” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Határ út 7. (12 férőhely)
f. „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 2660. Balassagyarmat, Munkás út 2. (12
férőhely)
g. „Vadvirág” Lakásotthon 3073. Tar, Szondi György út 140. (12 férőhely)
h. Nevelőszülői Hálózat (aktuális lakcímet és férőhelyszámot a működési
engedély tartalmazza)
i. „Fészek” Gyermekotthon 3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 férőhely)
j. „Biztos Pont” Gyermekotthon 3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. (8 férőhely)
k. „Kiút” Utógondozó Otthon 3142. Mátraszele, Gáborvölgy út 31. (12 férőhely)
l. Külső férőhelyek (aktuális címet és férőhelyszámot működési engedélyük
tartalmazza)
2.2.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) és
annak Területi Irodája (2660 Balassagyarmat, Munkás út 2.).
3. Az intézmény alapításának célja:
Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 70. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(Gyvt.) 95. §-ában előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye
5. Az intézmény alaptevékenységei:
5.1. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31)
Otthont nyújtó ellátás
5.1.1. Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózat
és a külső férőhelyek igénybevételével - biztosítja az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű
ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket és a
gyermek helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges
intézkedéseket. A gyámhivatal által elrendelt szükséglethez igazodó
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utógondozói ellátásról gondoskodik a fiatal felnőttek számára. Önálló életük
megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való
beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást - utógondozást – biztosít.
5.1.2. Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok
ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást.
5.1.3. A
„Margaréta” Gyermekotthon
„Jövőért” Lakásotthon
„Kisbence” Lakásotthon
„Ábel” Lakásotthon
„Szivárvány” Lakásotthon
„Ipolyparti Fészek” Lakásotton
„Vadvirág” Lakásotthon
Nevelőszülői Hálózat
intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermekek teljes körű ellátását, a különleges szükségletűnek minősített ellátottak
számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, egészségi
állapotnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást. A szakmai
egységek utógondozást biztosítanak a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermekeknek, továbbá utógondozói ellátást biztosítanak az utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttek, szükség esetén átmeneti ellátást a fiatal
felnőtt gyermekei számára.
5.1.4. A „Biztos Pont” Gyermekotthon biztosítja az átmeneti, vagy tartós nevelésbe
vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve
pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10.
életévét - betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást, és a nevelési
felügyeletet.
5.1.5. A „Fészek” Gyermekotthon
a) befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket,
b) átmeneti gondozás keretében - ideiglenes jelleggel - állapotának megfelelő
gondozást biztosít azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen
távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.
5.1.6. A Kiút” Utógondozó Otthon és a külső férőhelyek a gyámhivatal által elrendelt
szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodnak a fiatal felnőttek
számára. A „Kiút” Utógondozó Otthon az önálló élet megkezdéséhez szükséges
személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése
érdekében segítségnyújtást - utógondozást is biztosít. Szükség esetén átmeneti
ellátást nyújt a fiatal felnőttek gyermekei számára.
5.2. Szociális ellátás elhelyezés nélkül /gyermek és ifjúságvédelem (TEÁOR 85.32)
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
5.2.1. A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének
meghatározása érdekében:
a) a gyámhivatal megkeresésére – a megyei szakértő bizottság útján – elvégzi
a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre vonatkozó szakvéleményt és elhelyezési javaslatokat,
b) a gyámhivatal megkeresésére elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési tervét.
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5.2.2. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat:
a) gyámi hálózatot működtet, hivatásos gyámot, vagyonkezelő eseti
gondnokokat foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti gondnok
személyére,
b) nevelőszülői hálózatot működtet,
c) javaslatot tesz az ideiglenes elhelyezést biztosító otthonok, nevelőszülők
kijelölésére,
d) gyámi tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában,
e) család- és utógondozást biztosít.
5.2.3.
a)
b)
c)

A nevelőszülői hálózat működtetője
a nevelőszülőt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi,
szakmai tanácsadást biztosít,
folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelőszülőt a nevelési díj és az ellátmány
felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában.

5.2.4

Ellátja a gyermek örökbefogadásának szakmai előkészítését, közreműködik
az örökbefogadási eljárások lebonyolításában. Ennek érdekében:
a) tájékoztatja és felkészíti az örökbe fogadni szándékozó személyeket,
b) elkészítteti az örökbe fogadni szándékozók egészségügyi és pszichológiai
alkalmasságának vizsgálatát.

5.2.5. Szaktanácsadás keretében
a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló
szakfeladatok ellátásához, szervezi a szakmai képzést, továbbképzést,
b) javaslatokat készít a szakellátás fejlesztésére, feladata a tudományos
kutatómunka gyakorlati alkalmazásának elősegítése.
5.2.6. Nyilvántartást vezet
a) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekről, gondozási
napjaikról, az üres férőhelyekről,
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről,
gyermekotthonokról,
c) az örökbe fogadhatónak nyilvánított, ill. örökbe fogadható gyermekekről,
valamint az örökbe fogadásra váró szülőkről,
d) a vagyonkezelő eseti gondnoki, az eseti gondnoki és hivatásos gyámi
feladatokra kirendelhető személyekről.
5.2.7. Ügyeleti szolgálatot működtet.
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény felügyeleti szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá.
8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
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10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat
útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
12. Az intézmény jogi személy.
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács által 1969. január 1-jével
alapított Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetnek, a Nógrád Megyei Tanács
által 1957-ben alapított felsőpetényi Óvoda és Nevelőotthonnak, továbbá a Nógrád
Megyei Tanács által 1977-ben alapított Ádám Zsigmond Nevelőotthonnak, valamint a
Nógrád Megye Közgyűlése 43/1993.(V.27.) Kgy. számú határozatával 1993. szeptember
1-jével megszűnt horpácsi Nevelőotthon és Általános Iskolának.

Salgótarján, 2006. december 14.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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8. számú melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
A L A P Í T Ó

O K I R A T A

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87-88. §-ában, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint rögzíti:
1.

A költségvetési szerv neve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala

2.

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

3.

A költségvetési szerv jogállása:
Önálló jogi személy

4.

a) A költségvetési szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Általános közigazgatás (TEÁOR 75.11)
Társadalmi szolgáltatások igazgatása (TEÁOR 75.12)
b) A költségvetési szerv egyéb tevékenysége:
Az 1991. évi XX. törvény 66.§-ában, valamint az 1990. évi XLV. törvény 70.§ (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott, a megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei
idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének
összehangolásáról szóló, a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok ellátása
a hatályos jogszabályok szerint.

5.

A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó

6.

A költségvetési szerv felügyeleti szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

7.

Az alapító szerv neve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

8.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A szerv vezetőjét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki pályázat útján,
határozatlan időre. A szerv vezetőjének elnevezése: megyei főjegyző

9.

Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:
Vállalkozási tevékenységet nem végez.

10.

A költségvetési szerv létrejöttének időpontja:
1990. december 19.

11.

Jogelőd költségvetési szerv:
Nógrád Megyei Tanács VB. Szakigazgatási Szerve

Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
29/2006. (XII. 15.) Kgy.
RENDELETE
a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet
módosítására
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: Vr) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Vr. 2. § (5) bekezdésben meghatározott melléklet a következőképpen módosul:
(1) Az I. szám alatti Szent Lázár Megyei Kórház használatába adott inatlanok felsorolásában
az 1. sorszámozású 1793 hrsz-ú, 989 m2 alapterületű, Egészségház (kórház) megnevezésű
Salgótarján, Május 1. út 55. szám alatti ingatlan törlésre kerül, a sorszámozás értelemszerű
átszámozása mellett.
(2) A X. szám alatti Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
használatába adott ingatlanok felsorolásában a 4. sorszámozású 672/4 hrsz-ú, 5718 m2
alapterületű, beépített terület megnevezésű (tanműhely alatti föld) Szécsény, Varsányi
úton található ingatlan törlésre kerül, a sorszámozás értelemszerű átszámozása mellett.
(3) A XII. szám alatti Megyei Gyermekvédelmi Központ használatába adott ingatlanok
felsorolásából a 7. sorszámozású, Pásztó belterület 1809/2/A/5 hrsz-ú, 18 m2 területű,
iroda megnevezésű, Pásztó Kölcsey út 16. szám alatti ingatlan törlésre kerül, a
sorszámozás értelemszerű átszámozása mellett.
(4) A XV. szám alatti Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete használatába
adott ingatlanok felsorolásából a 23. sorszámozású Cserhátsurány belterület 4/2 hrsz-ú,
456 m2 területű, lakóház udvar megnevezésű, Cserhátsurány, Bocskai út 1. szám alatti, a
24. sorszámú Cserhátsurány belterület 4/4 hrsz-ú, 21219 m2 területű, általános iskola és
diákotthon megnevezésű, Cserhátsurány, Bocskai út 1/b szám alatti, valamint az 58.
sorszámozású, Csitár belterület 501/5 hrsz-ú, 58769 m2 területű, szanatórium
megnevezésű, az 59. sorszámozású Csitár belterület 503 hrsz-ú, 5978 m2 területű,
szennyvíztisztító megnevezésű, a 60. sorszámozású Csitár belterület 505 hrsz-ú, 609 m2
területű gazdasági épület és udvar megnevezésű, a 62. sorszámozású Csitár belterület 571
hrsz-ú, 212 m2 területű, árok megnevezésű, Csitár-Nógrádgárdony településrészen
található ingatlanok törlésre kerülnek, a sorszámozás értelemszerű átszámozása mellett.
2. §
A Vr. 2. § (5) bekezdésében meghatározott melléklet a következőképpen kiegészül:
(1) A XV. szám alatt felvett Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete
használatába adott ingatlanok felsorolásában 58. sorszám alatt a Salgótarján, belterület
1793 hrsz-ú, 989 m2 alapterületű, Egészségház megnevezésű Salgótarján, Május 1. út 55.
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szám alatti ingatlan egyéb vagyon, forgalomképes minősítés mellett, valamint 59. sorszám
alatt a Pásztó belterület 1809/2/A/5 hrsz-ú, 18 m2 területű, iroda megnevezésű, Pásztó
Kölcsey út 16. szám alatti ingatlan törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes minősítés
mellett felvételre kerül.
(2) A XVI. szám alatt az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
Balassagyarmat intézmény felvételre kerül.
(3) A XVI. szám alatt felvett Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
használatába adott ingatlanok felsorolásában 1. sorszám alatt a Balassagyarmat belterület
1046/5/A/12 hrsz-ú, 18 m2 területű, garázs megnevezésű, Balassagyarmat, Patvarci úton
található ingatlan egyéb vagyon, forgalomképes minősítés mellett felvételre kerül.
3. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet 1. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 2. § (1) bekezdése 2007. január 1-jén lép
hatályba.
Salgótarján, 2006. december 14.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Becsó Zsolt s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
30/2006. (XII. 15.) Kgy.
rendelete
a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló
14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyében, vagy a megyéért tevékenykedő,
kiemelkedő eredményeket elért állampolgárok elismerésének, valamint a megye közös
értékeinek megjelenítése, kifejezése érdekében a megyei közgyűlés kitüntető címről és
díjakról szóló 14/1991. (XI.14.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
A Rendelet 1. §-a a következő „m)” ponttal egészül ki:
„m) Nógrád Megyei Kisebbségekért Díj”
2. §
A Rendelet 2. §-ának (2) bekezdése, 3. §-ának (2) bekezdése, 4. §-ának (2) bekezdése, 6. §ának (2) bekezdése, 7. §-ának (2) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése, 10. §-ának (2)
bekezdése, 11. §-ának (2) bekezdése, valamint a 11/A. §-ának (2) bekezdése helyébe – azonos
tartalommal, egységesen – a következő bekezdés lép:
„(2) Az átadás ideje minden év szeptember 20., a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi
közgyűlés keretében.”
3. §
A Rendelet 3. §-ának (3) bekezdése, 4. §-ának (3) bekezdése, 5. §-ának (3) bekezdése, 6. §ának (3) bekezdése, 7. §-ának (3) bekezdése, 8. §-ának (3) bekezdése, valamint 9. §-ának (3)
bekezdése helyébe – azonos tartalommal, egységesen – a következő bekezdés lép:
„(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.”
4. §
A Rendelet 11/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb három adható.”
5. §
A Rendelet a következő, 11/C. §-al egészül ki:
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„11/C. §
(1)
A „Nógrád Megyei Kisebbségekért” Díj adományozható egyéneknek és
közösségeknek, a megyében élő nemzeti- és etnikai kisebbségek érdekében végzett, a
kulturális identitást megerősítő, az esélyegyenlőséget javító, az érdekérvényesítés feltételeit
szélesítő, a kisebbségi és többségi társadalom alkotó együttműködését fejlesztő – önálló, a
kisebbségek civil szervezeteiben, vagy önkormányzataiban folytatott – munkáért.
(2)
Az átadás ideje minden év szeptember 20., a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi
közgyűlés keretében.
(3)

A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.

(4)
A díj odaítéléséről a közgyűlés Kisebbségi Bizottságának javaslata alapján a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt.”
6. §
A Rendelet 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(1) Az 5. § és 9. §-okban foglalt díjak adományozására legkésőbb az átadást megelőzően 45
nappal, a 2. § - 4. §-okban, a 6. § - 8. §-okban, a 10. § - 11/A. §-okban, valamint a 11/C. §ban foglalt kitüntető cím és díjak adományozására a Közgyűlés júniusi ülését legkésőbb 45
nappal megelőzően – az e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti adatlapok megküldésével
– javaslatot kell kérni a megyében működő valamennyi önkormányzattól, a közgyűlés
tagjaitól, a bizottságok külső tagjaitól, a megyei főjegyzőtől, a megyei önkormányzat
intézményeinek vezetőitől, a megyében működő köztestületi kamarától, valamint a 8.§
szerinti díj esetében a rendvédelmi szervek vezetőitől. A kitüntető cím és a díjak odaítéléséről
az átadást megelőző testületi, illetve bizottsági ülésen kell dönteni.”
7. §
A Rendelet 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(4) A 11/A.§-ban foglalt díjjal aranygyűrű és oklevél, a 11/B.§ és 11/C. § szerinti díjjal
bruttó 50.000 Ft pénzjutalom és oklevél jár a kitüntetett részére, a 12.§ (3) bekezdésében
foglaltak esetén az örkös(ök) részére.”
8. §
Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
Salgótarján, 2006. december 14.
Becsó Zsolt s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
31/2006.(XII. 15.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet
módosítására
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján és a megyei
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó, szakosított ellátásokról szóló
27/2000.(XII. 29.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésére figyelemmel a következő rendeletet
alkotja:
1. §
Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet melléklete
helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Salgótarján, 2006. december 14.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Melléklet a 31/2006.(XII. 15.) Kgy. rendelethez

Nógrád Megye Önkormányzata szociális intézményeiben
fizetendő intézményi térítési díjak

1.

2.

3.

4.

5.

napi (Ft)

havi (Ft)

Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
- fogyatékos otthoni részleg
- lakóotthon (ápoló gondozó)

1 433.1 567.-

43 000.47 000.-

Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
- Petőfi Sándor úti telephely
- Kenderváros úti telephely
- lakóotthon lakhatási költség

1 500.1 500.600.-

45 000.45 000.18 000.-

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
- fogyatékosok otthona
- pszichiátriai betegek otthona
- szenvedélybetegek otthona
- rehabilitációs intézet
- lakóotthon lakhatási költség

1 533.1 533.1 533.1 533.767.-

46 000.46 000.46 000.46 000.23 000.-

Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
- Bátonyterenye
- Mizserfa
- Salgótarján

1 500.1 330.1 500.-

45 000.39 900.45 000.-

Dr. Göllesz Viktor
Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő
- fogyatékos ápoló gondozó otthon
- rehabilitációs intézet
- kiscsoportos intézményi egység
- apartman

1 333.1 333.1 500.1 433.-

40 000.40 000.45 000.43 000.-
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
32/2006.(XII. 15.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő
gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
34/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet módosítására
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében és a
147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a megyei önkormányzat által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és az
igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1998.(V.1.) Kgy. rendelet 11. §-ára
figyelemmel a következő rendeletet alkotja:
1. §
Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi ellátások
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 34/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet I. és II.
számú melléklete helyébe jelen rendelet I. és II. számú melléklete lép.
2. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Salgótarján, 2006. december 14.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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I. számú melléklet a 32/2006.(XII. 15.) Kgy. rendelethez

Nógrád Megye Önkormányzata gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeiben fizetendő
intézményi térítési díjak
napi ( Ft)

I.

havi ( Ft)

Nógrád Megye Önkormányzatának
Gyermekvédelmi Központja:

1. “Margaréta” Gyermekotthon Felsőpetény, Petőfi út 37.
2. Lakásotthonok:
− “Jövőért” Lakásotthon Salgótarján, Móricz Zs. út 2.
− “Kisbence” Lakásotthon Bátonyterenye, Csokonai út 42.
− “Ábel” Lakásotthon Bátonyterenye, Csokonai út 7.
− “Szivárvány” Lakásotthon Bátonyterenye, Határ út 7.
− “Ipolyparti Fészek” Lakásotthon Balassagyarmat,
Munkás út 2.
− “Vadvirág” Lakásotthon Tar, Szondi Gy. út 140.

260

7 800

240
240
240
240
240

7 200
7 200
7 200
7 200
7 200

240

7 200

3. “Kiút” Utógondozó Otthon Mátraszele
4. Külső férőhely, Mátraterenye

270
270

8 100
8 100

5. Nevelőszülői ellátás

230

6 900

317
-

9 500
-

− Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon
Szátok, Kossuth út 106-108.

300

9 000

− Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon
Szátok, Kossuth út 70.

300

9 000

300
300

9 000
9 000

II. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
− anyaotthoni férőhelyek
− átmeneti ellátást biztosító férőhelyek
− utógondozói ellátás

III. Közös igazgatású, többcélú közoktatási intézmények

– Külső férőhely (Balassagyarmat)
− Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon,
Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Pásztó

85

II. számú melléklet a 32/2006.(XII. 15.) Kgy. rendelethez
Nevelési-oktatási intézményekben elhelyezett gyermekek étkeztetéséért fizetendő intézményi térítési díjak

Intézmény megnevezése

• Százszorszép Általános Iskola, Készségfejl. Spec.
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Szátok
• Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyermekotthon Pásztó
• Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján
Arany János Program
• Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium. Salgótarján
• Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium Bátonyterenye
• Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
• Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
• Kollégium Szécsény
• Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat Balassagyarmat
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Intézményi térítési
díj
Ft/ nap/ fő

Intézményi térítési
díj csak ebéd
igénylése esetén
Ft/ nap/ fő

440

160

440
420
515

160
196
196

175

175

420

175

175

175

420

175

275

200

