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I.
SZEMÉLYI RÉSZ
63/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: A Nógrád Megyei Levéltár igazgatójának
munkáltatói intézkedéseihez szükséges fenntartói
egyetértésről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Gusztiné Toronyi Judit a Nógrád Megyei
Levéltár általános igazgatóhelyettesi, magasabb vezetői beosztására 2007. július 1-től – öt év
határozott időtartamra – történő megbízásával.
Utasítja a Nógrád Megyei Levéltár igazgatóját a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, és
felkéri a közgyűlés elnökét a közgyűlés határozatának az érintettek részére történő megküldésére.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke
Tyekvicska Árpád igazgató

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

64/2007. (VI. 28.) Kgy.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: A Nógrád Megyei Levéltár igazgatójának
munkáltatói intézkedéseihez szükséges fenntartói
egyetértésről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Lengyel Józsefnénak a Nógrád Megyei
Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének magasabb vezetői megbízása 2007. június 30. napjával
történő visszavonásával.
Utasítja a Nógrád Megyei Levéltár igazgatóját a megbízás visszavonásához szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére és felkéri a közgyűlés elnökét a közgyűlés határozatának az érintettek
részére történő megküldésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke
Tyekvicska Árpád igazgató

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

65/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: A Balassi Bálint Megyei Könyvtár
gazdasági
igazgatóhelyettesének
magasabb
vezetői megbízása visszavonásához szükséges
fenntartói egyetértésről

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért Egner Péternének a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár gazdasági igazgatóhelyettesének magasabb vezetői megbízása 2007. június 30. napjával
történő visszavonásával.
A közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvár igazgatóját a megbízás visszavonásához
szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Felelős: Bódi Györgyné dr. igazgató
Határidő: szöveg szerint

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

67/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: A Váci Mihály Gimnázium igazgatói
feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Váci Mihály Gimnázium
(3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) magasabb vezetői megbízására, az igazgatói beosztás
ellátására kiírt nyilvános pályázatára – a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül – két
pályázat érkezett. A két pályázat közül Nagy Attila pályázata megfelel az Oktatási
Közlönyben közzétett pályázati felhívásnak, míg Diószegi István pályázata formailag nem
felel meg, mivel pályázatához – a benyújtásra nyitva álló határidőn belül – nem csatolta a 3
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Váci Mihály Gimnázium (3078
Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) vezetésével, magasabb vezetői megbízással az igazgatói
feladatok ellátásával 2007. augusztus 1. napjától – határozott időre, öt tanévre – 2012. július
31. napjáig Nagy Attilát bízza meg.
Az intézményvezető illetményét havi 244.500 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap
250 %-ában, havi 49.000 Ft-ban, járandóságát összesen 293.500 Ft-ban állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A közgyűlés megköszöni Diószegi Istvánnak a Váci Mihály Gimnázium igazgatói
beosztásának ellátására kiírt pályázaton történt részvételét.
Utasítja elnökét, hogy a pályázó részére a pályázat eredeti példányát küldje meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

68/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: A Megyei Gyermekvédelmi Központ
ideiglenes igazgatói megbízásáról, újabb pályázat
kiírásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2007. (II. 13.) Kgy. határozattal kiírt pályázati
eljárás során a pályázók egyikét sem bízta meg a Megyei Gyermekvédelmi Központ vezetésével.
Az eredményes pályázati eljárás lefolytatásáig a testület az intézmény vezetésével 2007. július 1.
napjától Fekete Zsoltot bízza meg.
A közgyűlés az intézményvezető illetményét havi 259.300 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a
pótlékalap 250 %-ában, havi 49.000 Ft-ban, járandóságát összesen 308.300 Ft-ban állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet a Megyei
Gyermekvédelmi Központ (3100 Salgótarján, Ruhagyári u. 9.) vezetésére, igazgatói beosztással,
magasabb vezetői megbízással a 12/2007. (II.13.) Kgy. határozata szerint az abban foglalt
feltételekkel a következő határidőkkel:
a) az igazgatói megbízás 2007. december 1. napjától – határozott időre, öt évre – 2012. november
30. napjáig szól,
b) a pályázat elbírálásának határideje legkésőbb a közgyűlés 2007. novemberi ülése,
c) a három fős eseti bizottság létrehozása: 2007. augusztus 15.
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szociális Közlöny,
valamint az Oktatási Közlöny szerkesztősége részére történő megküldéséről.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző
Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

69/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: A NOTÜZ Kft-nél az ügyvezetői
feladatok
ellátására
vonatkozó
pályázat
kiírásáról, valamint az igazgató megbízási
idejének meghosszabbításáról

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására a következő pályázatot írja ki.
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - mint alapító tulajdonos - pályázatot hirdet a Nógrádi
Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség;
- minimum 3 éves vezetői gyakorlat;
- büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell, illetve a pályázatnak tartalmazni kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, az eddigi szakmai tevékenységének ismertetését;
- a Kft. vezetésére, tevékenységére vonatkozó szakmai programot;
- Nógrád megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás minőségének javítására vonatkozó
javaslatot;
- a pályázati feltételek meglétét bizonyító dokumentumok egyszerű másolatát;
- a díjazásra szóló igényt;
- a benyújtás időpontjától számított három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát;
- a megválasztást elfogadó, illetve az összeférhetetlenségről (Gt. 25.§) szóló nyilatkozatot.
Az ügyvezetői megbízatás 2007. október 1-jétől 2011. június 30-ig szól.
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban „Pályázat a NOTÜZ Kft. ügyvezetői feladatainak
ellátására” megjelöléssel 2007. augusztus 23-án 16.00 óráig beérkezően az alábbi címre kell
megküldeni:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; Pf.: 95.
Pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a fenti címen írásban vagy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Beruházási Főosztályán a (32) 620-102 telefonszámon Guzmicsné
Csonka Ágnes főosztályvezetőtől kérhető.
A pályázatok bontása: a pályázat beadási határidejének lejártát követően, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos helyiségében. A bontási eljáráson kizárólag a pályázat kiírójának
képviselői vehetnek részt.
A pályázat értékelése: a pályázatok felbontását követően a kiíró képviselői szükség szerint tárgyalnak
a pályázókkal, majd ezután a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottsága, valamint a Költségvetési, Gazdasági,
Területfejlesztési és EU Bizottság, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatot tesz a pályázat
nyertesére. A nyertes pályázóról a közgyűlés dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a közgyűlés 2007. szeptemberi ülése.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.”
2.

A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a
www.nograd.hu honlapon és Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönyében történő közzétételéről, valamint a megyei napilapban történő figyelemfelhívó hirdetés megjelentetéséről.
Határidő: 2007. július 10.
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

3. A közgyűlés felkéri a NOTÜZ Kft. Felügyelőbizottságát valamint a Költségvetési, Gazdasági,
Területfejlesztési és EU Bizottságot, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy véleményezzék a beérkező pályázatokat. A közgyűlés utasítja alelnökét, hogy a bizottságok véleményét megismerve tegyen javaslatot az ügyvezető személyére.
Határidő: a Felügyelőbizottság tekintetében 2007. szeptember 3.
a bizottságok esetén 2007. szeptemberi ülések időpontja
Felelős: Dudás Vilmos, a Felügyelőbizottság elnöke
Szandai József, a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság elnöke
dr. Rozgonyi József, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
Barna János, a közgyűlés alelnöke
4. A Közgyűlés a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-nél végzendő ügyvezetői feladatok ellátására 2007.
július 1-jétől 2007. szeptember 30-ig Nemes Tamást (Balassagyarmat, Deák F. u. 11. szám alatti
lakost) – a társaság műszaki vezetőjét - bízza meg. Az ügyvezetői feladatainak ellátásáért járó díjazást 2007. július 1-jétől 50.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy az ügyvezető igazgatóval a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény szerinti társasági jogi jogviszonya feltételeinek rögzítésére kössön megállapodást.
Határidő: 2007. július 15.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A Közgyűlés a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. (2660 Balassagyarmat, Petőfi u. 13.) alapító okiratának 9. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„9. Ügyvezető:
(1) Az alapító a társaság ügyvezetőjét legfeljebb négy évre választja meg.
(2) Amennyiben az ügyvezető – társasági jogviszonya mellett – a társasággal
munkaviszonyban áll, vele szemben a munkáltatói jogait az alapító közgyűlésének elnöke
gyakorolja.
(3) Az ügyvezető az alapító hozzájárulásával szerezhet részesedést és lehet vezető
tisztségviselő a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezetben.”
6. A közgyűlés utasítja a NOTÜZ Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az alapító okirat megváltoztatását
és a megbízott ügyvezető igazgató személyét – a cégjegyzék módosítása céljából – a cégbíróságnál jelentse be.
Határidő: 2007. július 28.
Felelős: Nemes Tamás, ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

71/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: A Borbély Lajos Szakközépiskola és
Szakiskola ideiglenes igazgatói megbízásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Borbély Lajos Szakközépiskola
és Szakiskola (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.) igazgatójának, Fazekas Györgynek az
írásbeli bejelentését, mely szerint magasabb vezetői megbízásáról 2007. június 30. napjával
lemond.
A testület tisztelettel megköszöni Fazekas Györgynek a Borbély Lajos Szakközépiskola és
Szakiskola vezetése során eddig végzett munkáját.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola
(3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.) vezetésével, magasabb vezetői megbízással az igazgatói
feladatok ellátásával 2007. július 1. napjától – az eredményes pályázat eljárás lefolytatásáig, de
legfeljebb egy évre – Fazekas Györgyöt bízza meg.
Az intézményvezető illetményét havi 263.250 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300
%-ában, havi 58.800 Ft-ban, idegennyelvtudási-pótlékát a pótlékalap 50 %-ában, havi 9.800 Ftban, járandóságát összesen 331.850 Ft-ban állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy a Borbély Lajos
Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat és a
kapcsolódó eljárás előkészítéséről gondoskodjon. A pályázati kiírást a közgyűlés 2007.
szeptemberi ülésére terjessze be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

II.
A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
25/2007.(VI.29.) Kgy.
RENDELETE
Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett
felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 72.g) pontjában foglaltaknak
megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:
Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a felsőfokú oktatási intézményekbe
járó, Nógrád megyei illetőségű diákok támogatására, a tanulók szülőföldhöz való kötődésének
erősítése és a megye szellemi értékeinek gyarapítása céljából ösztöndíj-rendszert alapít.
A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy szabályozza az Önkormányzat által alapított, pályázat útján elnyerhető
ösztöndíj-támogatás feltételeit.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed azon szociálisan hátrányos helyzetű diákokra, akik Nógrád megye területén
állandó lakóhellyel és adóazonosító jellel rendelkeznek, továbbá államilag elismert oklevelet adó
felsőfokú intézmény nappali tagozatán egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytatnak.
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei
3.§
(1) Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázó családjában az egy főre jutó havi
jövedelem ne haladja meg az elbírálás időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) összegét.
(2) Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele a pályázat benyújtása előtti félévben elért legalább 3,51
átlagú – leckekönyvvel igazolt – tanulmányi eredmény.
(3) Az ösztöndíjra pályázhat továbbá olyan főiskolai, egyetemi hallgató, aki a tudomány vagy
művészet valamely területén az elmúlt években országos-, vagy nemzetközi versenyen kimagasló
eredményt ért el, illetve egyéb rangos elismerésben részesült. Ebben az esetben az (1) – (2)
alkalmazásától el lehet térni.
(4) A pályázat elbírálásánál – az utolsó, vagy azt megelőző évfolyamon tanuló hallgatók esetében –
előnyt jelent, ha szakdolgozati témájuk kiválasztása során Nógrád megyét érintő kérdések
feldolgozására vállalkoznak, illetőleg szakmai gyakorlatukat – lehetőség szerint – Nógrád Megye
Önkormányzatának valamely intézményében teljesítik.

Az ösztöndíj igénylése
4.§
(1)

A Közgyűlés az ösztöndíj-rendszer működtetésére négytagú Ösztöndíj kuratóriumot
(továbbiakban: Kuratórium) hoz létre, melynek elnöke a Közgyűlés általános alelnöke, tagjai: a
Közgyűlés ifjúsági és civil kapcsolatok tanácsnoka, valamint a Közgyűlés oktatási, kulturális és
egyházügyi bizottságának két tagja.

(2) Az ösztöndíjra érvényesen pályázni a Kuratórium által kibocsátott pályázati adatlapon lehet. Az
adatlap minimális tartalmát jelen rendelet melléklete határozza meg.
(3) A pályázathoz érvényes iskolalátogatási igazolást, az állandó lakcímet hitelesen igazoló
dokumentum másolatát, a családban együtt élőknek a pályázat benyújtását megelőző 6 havi nettó
átlagkeresetét tanúsító jövedelemigazolást (így különösen kereseti kimutatást, nyugdíjszelvényt,
vállalkozó esetén APEH igazolást), valamint önéletrajzot is mellékelni kell. A pályázó köteles
csatolni továbbá minden olyan igazolást, amely a 3.§-ban szereplő adatok fennállását támasztja
alá. A hiányosan benyújtott pályázatokat a Kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja,
hiánypótlásra lehetőség nincs.
A támogatás mértéke
5.§
(1) Az ösztöndíj fedezetét a Közgyűlés évente a költségvetési rendeletben állapítja meg.
(2) Az ösztöndíj mértékét a Kuratórium határozza meg, amely differenciáltan is megállapítható. A
támogatás mértéke 10.000 Ft és 15.000 Ft közötti összeg/hó/fő.
(3) Az ösztöndíj a szorgalmi időszakra, 10 hónapra szól.
(4) A 3.§ (3) bekezdése alapján benyújtott pályázatok esetében a támogatás mértékéről a Kuratórium
egyedileg dönt. Az ilyen módon kiosztott támogatás összege összesen nem haladhatja meg a
mindenkori támogatási keretösszeg 10%-át.

Eljárási szabályok
6.§
(1) A pályázatot minden év július 31-éig a Kuratórium írja ki. A pályázatokat a kiírásban megjelölt
határidőig kell benyújtani a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalához
(továbbiakban: Hivatal).
(2) A pályázatokat a kuratórium minden megkezdett tanév október 30. napjáig – az önkormányzati
választások évében november 30. napjáig – bírálja el. A Kuratórium minden határidőben és
szabályszerűen benyújtott pályázatot érdemben elbírál, rangsorolja azokat, majd a rendelkezésre
álló keretösszeg erejéig az 5.§ (2) és (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével diákonként
meghatározza az ösztöndíjak mértékét és az ösztöndíjban részesülők körét.
(3) A Kuratórium szükség szerint, de minden év júniusáig tájékoztatja a Közgyűlést az odaítélt
támogatásokról.

(4) A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján, a megyei napilapban, valamint a megyei
közlönyben, a pályázat eredménye a megyei közlönyben jelenik meg.
(5) A nyertes pályázókkal a támogatott tanév időtartamára az Önkormányzat nevében a Közgyűlés
elnöke szerződést köt. Az ösztöndíjat közvetlen adó- és társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, de az adóalapot növelő jövedelemnek számít. A szerződésekről a
Hivatal nyilvántartást vezet.
(6) Az ösztöndíj átutalásáról a szerződés alapján a Hivatal gondoskodik. Az ösztöndíj utalása két
részletben, novemberben – az önkormányzati választások évében december hónapban – és
márciusban (a második félévre történő beiratkozás igazolását követően, melynek benyújtási
határideje az adott év március 15.) történik. A kifizetésről a Hivatal a mindenkori adójogszabályok
szerint bizonylatot állít ki.
(7) A Kuratórium kizárja a pályázati rendszerből azt a pályázót, továbbá intézkedik a jogosulatlanul
felvett támogatás visszafizetésére, aki pályázatában valótlan adatokat közöl vagy valótlan tartalmú
igazolásokat csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette
igénybe.
(8) Nem kerül kifizetésre a támogatottnak a támogatás második félévre jutó része abban az esetben,
amennyiben a – (6) bekezdés szerinti – beiratkozásról szóló igazolás határidőben történő
benyújtása nem történik meg.
(9) A Kuratórium a következő tanulmányi félévre megszünteti az ösztöndíj folyósítását azon diák
esetében, aki Nógrád megye területéről elköltözik vagy tanulmányait megszakítja, illetve hallgatói
jogviszonya megszűnik vagy szünetel.

Záró rendelkezés
7.§
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett
középiskolai és felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről szóló, 17/2006. (VI.30.) Kgy. rendelettel
módosított 16/2005. (VIII.26.) Kgy. rendelet hatályát veszti.

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Melléklet a 25/2007. (VI.29.) Kgy. rendelethez

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT …. évi
ADATLAP
I.

Személyes adatok

Pályázó családi és utóneve:
Pályázó születési családi
utóneve:
Pályázó állandó lakcíme:
Pályázó értesítési címe:
Telefon elérhetősége:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
TAJ száma:
Adóazonosító jele:
Bankszámlaszáma:

és

II.

Oktatási intézményre vonatkozó adatok

Oktatási intézmény:
Évfolyam:
Kar
(Felsőoktatási
intézmény
esetén):
Szak,
szakpár
(Felsőoktatási
intézmény esetén):

III.
Pályázó családjában jövedelemmel
rendelkezők nettó összjövedelme
(utolsó 6 havi átlag):
A pályázó családjában élők száma
összesen:
Az egy háztartásban élők egy főre
eső jövedelme (utolsó 6 havi átlag):

…………….. fő

IV.
Iskolalátogatási
igazolás
(egy
háztartásban élő valamennyi okt.
intézménybe járó családtagról is
szükséges csatolni)
Állandó
lakcímet
igazoló
dokumentum másolatban
Jövedelemigazolás
Önéletrajz
Tanulmányi eredményt igazoló
dokumentum az iskola által
hitelesített másolatban

Pályázó szociális helyzete

Csatolt mellékletek
……………..db

…………….. db
…………….. db
…………….. db
…………….. db

A tudomány vagy művészet
valamely területén az elmúlt
években
országos-,
vagy
nemzetközi
versenyen
elért
kimagasló
eredményt,
rangos
elismerést tanúsító dokumentum

…………….. db

V.
A pályázat indokolása
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Hozzájárulok nevem, lakóhelyem és az oktatási intézmény nevének támogató általi nyilvánosságra hozatalához.
Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapon, illetőleg a pályázathoz csatolt igazolásokon szereplő
adatszolgáltatás valótlansága esetén köteles vagyok a támogatást visszafizetni.

………………………………, ….. év ………………… hó …… nap

………………………………………………..
pályázó aláírása

III.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
62/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen
hozott határozatok végrehajtásáról, a
két ülés között történt főbb
eseményekről, átruházott hatáskörben
hozott döntésekről és a közgyűlés
ülésére készült előterjesztésekhez
kapcsolódó bizottsági véleményekről,
javaslatokról

HATÁROZATA

1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
2. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 130. sz. mellékletek szerint elfogadja.

3. a) A közgyűlés a 2007. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet VII/1. sorában lévő, „A
megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatására” elkülönített
keret terhére az alábbiakról dönt:
- a Palócföld Alapítványt a Herencsényi Palóc Búcsú megrendezéséhez 200.000,- Ft
összegű támogatásban,
- a Swing Jazz Kultúráért Alapítványt a IV. Louis Armstrong Jazzfesztivál megrendezéséhez 100.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
b) A közgyűlés a 2007. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/14. sorában lévő elnöki keret
terhére:
- a Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány részére Faragó Zoltán: „Az öt íjász”
című történelmi regény kiadásának 50.000 Ft-os,
- A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány részére egyháztörténeti kézirat
megjelentetésének 50.000 Ft-os
támogatásáról dönt.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Megyei Gyermekvédelmi
Központnak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt - az állami gondoskodásból 1997.
november 1. előtt nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatását célzó
– pályázaton történő részvételét, felhatalmazza az intézmény igazgatóját a pályázat
lebonyolítására.
A testület a pályázathoz szükséges önrészt 577 e Ft erejéig biztosítja, az önkormányzat
költségvetésében a IV. sz. melléklet III.6. „önkormányzati pályázatok sajáterős része” előirányzat
terhére. Utasítja elnökét, hogy az eredményes pályázatról szóló döntést követően kezdeményezze
az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2007. július 31. lebonyolítására, elszámolására a pályázati
kiírás szerint, a költségvetés módosítása szöveg szerint

Felelős: a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
b) A közgyűlés utasítja a gyermekvédelmi intézmény igazgatóját, hogy a minisztérium által
nyújtott támogatás összegét és a megyei önkormányzat által biztosított önrészt kezelje elkülönített
számlán.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója
c) A közgyűlés a támogatás felhasználására bíráló bizottságot hoz létre az alábbi tagsággal:
Elnök: Sisák Imre, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke,
Tagok: Almádi Katalin, megyei gyermekvédelmi szakreferens,
Kabai Zoltán, gyámhivatali szakellátási referens,
a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója,
a gyermekvédelmi intézmény Érdekképviseleti Fórumának képviselője
A testület utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy szükség szerint jelezze
a bizottság összehívásának szükségességét az elnök felé, gondoskodjon a bizottság üléseinek,
döntéseinek dokumentálásáról.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója
5. A közgyűlés – a térség idegenforgalmában részt vevő szereplők közötti hatékonyabb
együttműködése érdekében – kinyilvánítja, hogy a térségi szintű desztináció menedzsment
megszervezését Hollókő község gesztorságával vállalja. Felhatalmazza elnökét, hogy az
együttműködés kereteit meghatározó konzorciumi szerződést Hollókő községgel aláírja, egyben
felkéri, hogy a desztináció menedzsment felállításához szükséges egyeztetéseket a megye
idegenforgalmában közreműködő önkormányzatokkal, vállalkozókkal, egyesületekkel, társadalmi
és civil szervezetekkel folytassa le, és a megvalósításra vonatkozó pályázatot Hollókő községgel
együtt nyújtsa be. Utasítja, hogy a fentiek végrehajtásáról a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
6. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szeptember 20-án Pásztón megrendezésre kerülő
Megyenap, és az ahhoz kapcsolódó programsorozat előkészítéséhez, szervezéséhez,
lebonyolításához szükséges intézkedéseket megtegye, a vonatkozó szerződéseket megkösse,
illetve hogy a Megyenap tiszteletére kibocsátandó emlékérem megtervezéséről és elkészíttetéséről,
valamint a programsorozatot tartalmazó, illetve a megyei önkormányzatot és intézményeit
bemutató megyei terjesztésű alkalmi kiadvány megjelentetéséről gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
7. A közgyűlés – a 2006-2010 évekre szóló gazdasági programban foglalt célkitűzésekkel
összhangban – egyetért azzal, hogy az „e-Nógrád, a digitális mintamegye” jövőképe kerüljön
kidolgozásra. Utasítja elnökét a megfelelő szakértő, tanácsadó cég kiválasztására és a vonatkozó
szerződés megkötésére maximum 10 millió Ft-ig, egyben kéri, hogy annak teljesítéséről legkésőbb
a testület decemberi ülésén számoljon be.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
8. A közgyűlés a 125/2006.(XII.14.) Kgy. határozat 13. pontját 2007. július 15. napjától hatályon
kívül helyezi.

9. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat megyei sajtóban történő
megfelelő megjelenítése érdekében a vonatkozó szerződéseket – a 2007. december 31-ig terjedő
időszakra – megkösse. Forrása a költségvetési rendelet 4. számú melléklet III/17. során lévő
„Marketing és kommunikációs rendszer működtetése”.
Határidő: 2007. július 15.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
10. A közgyűlés 250.000 Ft,- támogatást nyújt – a költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/2. során
lévő „Általános tartalék” terhére – a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola részére. Felkéri
elnökét, hogy gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Határidő: 2007. július 15.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56.
szám alatti ingatlan egy része használata tekintetében a Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzatával 1996. május 31-én létrejött megállapodás megszüntetésével kapcsolatban – a
tárgyalásos, közös megegyezésen alapuló megoldás előtérben tartása mellett – meghatalmazza a
megyei főjegyzőt a megállapodás mielőbbi megszüntetése érdekében minden, lehetséges jogi
intézkedés megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
12. a) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bátonyterenye, belterület 3780/1 hrsz-ú
Bátonyterenye, Ózdi út 39. sz. alatti ingatlanon álló sportcsarnok 203 m2-es emeleti helyisége 5
éves időtartamra, bérbeadás útján történő hasznosítására nyilvános pályázat kiírásáról dönt.
b) A pályázat feltételeit a következőkben határozza meg:
- pályázat közzététele a Nógrád Megyei Hírlapban;
- pályázat közzététele 2007. július 5-ig;
- minimális bérleti díj (bruttó áfával növelt) 4.088.056 Ft/öt év, megfizetése havi egyenlő
részletekben;
- bérlő kötelezettsége jogerős 142-3/2007. számú rendeltetés-változási határozat alapját
képező műszaki terv alapján a helyiség műszaki kialakítása;
- kiíró kötelezettséget vállal, hogy az átalakítási munkák ellenértékét bérlő továbbadott
szolgáltatásról kiállított számlája alapján a havi bérleti díj 50 %-a mértékéig összesen
2.044.028 Ft értékben beszámítolással megtéríti;
- pályázat érvényességének feltételei:
• a pályázó (szerződéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti
dokumentumok bemutatása mellett,
• az ajánlott bérleti díj számszerűsítése,
• nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról;
- pályázat benyújtásának határideje 2007. július 13-án 10,00 óra, amely időpontban
kerülnek bontásra az ajánlatok;
- a pályázat elbírálása során előnyt élvez a magasabb bérleti díjat megajánló;
- a pályázat elbírálása 2007. július 18-ig;
- jogfenntartás a pályázat eredménytelennek történő minősítésére.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
c) A közgyűlés az 1. pontban meghatározott ingatlanrész 5 éves időtartamra történő bérbeadására
az ingatlant használó intézmény a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére
előzetes hozzájárulást ad.
A testület utasítja az intézmény igazgatóját, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére,
közzétételére, a pályázat bontásának megszervezésére. A pályázók ajánlatainak értékelését

végeztesse el és döntsön a nyertes pályázó személyéről, továbbá intézkedjen a bérleti szerződés
létrehozására.
Határidő: 2007. július 31.
Felelős: az intézmény igazgatója
13. A közgyűlés megbízza a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanácsot a „Nógrádiák Sajtó Szaktábor”
megrendezésével, melyhez a 2007. évi költségvetésben az ifjúsági feladatokra elkülönített keretből
500.000.- Ft valamint a 4. sz. melléklet III/17. során lévő „Marketing és kommunikációs rendszer
működtetése” c. keretből 1.000.000.- Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a határozat mellékletében található szerződés aláírására a
NMIT-vel.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

1. sz. melléklet
Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre
emelkedett hatósági döntéseiről

2007. június
Sorszám

Határozat
száma

A személyi térítési díj
fizetésére kötelezett neve

471/2007.

Kelemen Margit

700/2007.

Czifra Sándor

955-3/2007.

Babanyecz János

1117/2007.

Izsák Viktor

1146/2007.

Lázár László

1183/2007.

Danyi Mihály

1249/2007.

Sárközi Ágnes

1254/2007.

Kakuk Józsefné

1264/2007.

Gecse István

Ellátó intézmény

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

2. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
18/2007. (V. 24.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a szécsényi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda és
Bölcsőde, valamint a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium
és
Szakközépiskola
összevonásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a szécsényi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium és Szakközépiskola összevonásáról az alábbi szakvéleményt
adja:
A tervezett döntés szerint a Szécsény, Nagylóc és Nógrádszakál önkormányzatai által
közoktatási intézményirányító társulásban működtetett II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde, valamint a szécsényi önkormányzat által fenntartott
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola összevonásra kerül. Az
átszervezés elsősorban a szervezeti, vezetési struktúrát érinti, a jelenleg ellátott
gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen fogalakozásban változást nem terveznek.
Az összevont intézményben az ellátott gyermekek, tanulók szempontjából
változatlan formában továbbra is ellátják a jelenlegi feladatok közül a következőket:
bölcsődei ellátás, óvodai nevelés, általános iskolai nevelés, oktatás, 8-12-13.
évfolyamos szakközépiskolai oktatás, szakképzés, felnőttoktatás. A gimnáziumi
oktatást illetően két alternatíva közül fognak dönteni: a jelenlegi 5-12. évfolyamos
gimnáziumi oktatás megtartása mellett, vagy a 7-12. évfolyamos gimnázium
bevezetése mellett.
A tervezett döntés valamennyi változata összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel.
A közoktatási feladatokról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon
történik oly módon, hogy az a gyermekekre, tanulókra és a szülőkre nem ró terhet.
Indokolás:
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban
− A legfontosabb célkitűzések között szerepel (4. fejezet bevezető rész) az oktatási
egyenlőtlenségek mérséklése, az oktatás minőségének fejlesztése, a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
− A 4.1. pont kimondja, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki az
intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
− Az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb közoktatási együttműködések
együttműködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek – többek között – az alábbiak:
 Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló
érdeke vezérelje.
 Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a
kölcsönösen érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök
érdekében, önkéntes alapon jöjjenek létre.



Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes
körű elérhetőségét.
 Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a
gyermekek érdekei és a szakmailag racionális intézményfenntartás
szerint valósuljon meg.
Az óvodai ellátásban, nevelésben a célok egyike, hogy az óvodai nevelés biztosítása
lehetőleg a lakóhelye történjen (4.2).
Az alapfokú oktatásban cél a megye egész területén biztosítani annak lehetőségét – az
iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola
kezdő szakaszában (1.-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb
vehessék igénybe. Az 5-8. évfolyamok tekintetében – a tanuló mindenek felett álló
érdekében – a fenntartók elsődleges szempontja az legyen, hogy a tanulók
megkaphassák a megfelelő színvonalú nevelést, oktatást. Az egyik fontos cél a
többcélú intézmények adta lehetőségek jobb kihasználása. Igény szerinti biztosítani
kell a felnőttoktatást (4.3).
A középfokú iskolai oktatásban és a szakképzésben (4.6) megfogalmazott célok közül az
alábbiakkal kapcsolatban állapítható meg közvetlen összhang:
minden tanuló számára biztosítani az érdeklődésének és képességének
megfelelő tudáshoz való hozzájutást,
a 8. évfolyamot elvégző tanulók mindegyike számára továbbtanulási
lehetőség biztosítása,
meg kell teremteni a feltételeket a tanulók 18 éves koráig tartó
tankötelezettségének teljesítéséhez,
cél az érettségivel záruló középiskolai képzés arányának legalább
szinten tartása: a gimnáziumok képzési kapacitásának
kihasználásával; a szakközépiskolai képzésbe való bekapcsolódás
biztosításával azon tanulók számára, akik a szakiskola 9-10.
évfolyamát elvégezték, vagy már szakképesítést is szereztek.
Az 5.1. pont megerősíti, hogy a közoktatási intézmények átszervezésekor az
önkormányzatoknak és társulásoknak ki kell kérniük a megyei önkormányzat –
megyei fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervben foglaltakkal.
A feladatról történő további gondoskodás vizsgálata
Az összevonásra kerülő intézmények a következő feladatokat látják el:
bölcsődei ellátás, óvodai nevelés, általános iskolai nevelés, oktatás, 5-12. évfolyamos
gimnáziumi oktatás, 8-12-13. évfolyamos szakközépiskolai oktatás, szakképzés,
felnőttoktatás. Az átszervezés elsősorban a szervezeti, vezetési struktúrát érinti, a
jelenleg ellátott gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen fogalakozásban változást
nem terveznek. Nem terveznek vagyont kivonni a feladatellátásból, a jelenleg használt
épületekben, a jelenlegi személyi és tárgyi feltételek között folyik a nevelés, oktatás. A
6 osztályos gimnáziumi képzés bevezetésére csak a jövőben felvételüket kérő tanulók
körében kerülhet sor, a jelenlegi 8 osztályos gimnáziumba felvételt nyert tanulók
számára biztosítják a gimnáziumnak ebben a formában történő elvégzését. A szécsényi
önkormányzat - mint fenntartó - rendelkezik az OKÉV engedélyével a kötelező
eszközök és felszerelések beszerzése határidejének meghosszabbítására 2008.

augusztus 31-ig. Megállapítható, hogy a feladatról az eddig megszokott, megfelelő
színvonalon gondoskodnak tovább.

Az aránytalan teher vizsgálata:
A gyermekek, tanulók a jelenlegi ellátó helyükön maradnak, az eddig
megszokott körülmények között, nem merül fel tehát új teher sem számukra, sem
szüleik számára.

A Bizottság a szakvéleményt a Szécsény Város Önkormányzata képviselő-testületének
ülésére készült előterjesztés, Ivacs Ferenc közoktatási szakértő véleménye, a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal
elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve, valamint a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.)
Kgy. rendelete 1/e. melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. május 24.

Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes főjegyző – Szécsény
Irattár

3. sz. melléklet
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 7/2007. (VI. 4.) B.B. számú határozata
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül 1 db
kardiológiai ultrahang készülék szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének
betanítására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága
megtárgyalta és dönt arról, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukcióján belül 1 db
kardiológiai ultrahang készülék szállítására, üzembe helyezésére és kezelésének betanítására –
e határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás és dokumentáció alapján – nyílt közbeszerzési
eljárást indít.
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást a Közbeszerzési Értesítő
Szerkesztőségének küldje meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

2. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által esetlegesen
javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül, a főjegyző bevonásával a
felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 4.

Fazekas János s. k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2
4. Irattár

4. sz. melléklet

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 8/2007 (VI. 4.) B.B. számú határozata
Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi összesített
közbeszerzési terve módosítására
( I. számú módosítás )

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évre vonatkozó, 3/2007. (IV. 10.) B.B. számú határozattal megállapított összesített közbeszerzési tervét módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint fogadja el.
2. A bizottság utasítja elnökét, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy kísérjék figyelemmel a
tervben szereplő feladatok teljesülését, továbbá indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjesszék a bizottság elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 4.

Fazekas János s. k.
a bizottság elnöke

Erről értesülnek:
1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
2.) Irattár.

Nógrád Megye Önkormányzata
2007. évi összesített közbeszerzési terve
(az I. számú módosítással egységes szerkezetben)
A közbeszerzési feladat
megnevezése
(mennyisége)

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

A Szent Lázár
Megyei Kórház
rekonstrukciója záró
üteméhez
kapcsolódó
orvostechnikai
eszközbeszerzés
Nógrád Megye
Önkormányzata
számlavezető
pénzintézetének
kiválasztása
Hosszútávú
fejlesztési hitel
felvétele Nógrád
Megye
Önkormányzata
részére
„MIOCÉN
PARK”
kialakítása a
Nógrád Megyei
Múzeumi Szervezet
pásztói
múzeumában
Óvoda, Általános
Iskola, Diákotthon,
Pedagógiai
Szakszolgálat és
Gyermekotthon
(Pásztó)
fűtéskorszerűsítése
Megyeháza
homlokzati
nyílászáróinak
cseréje

A közbeszerzés
A közbeszerzés formája
becsült értéke
megkezdés nettó
bruttó
értékhatára
fajtája
tárgya
ének
(ezer
(ezer
szerint
szerint
szerint
várható
forint) forint)
időpontja
(hónap)
április
20.000 24.000 közösségi
nyílt
árubeszerzés
értékhatárt
elérő

május

80.000

80.000 közösségi
értékhatárt
elérő

nyílt

szolgáltatás
megrendelése

május

46.000

46.000 közösségi
értékhatárt
elérő

nyílt

szolgáltatás
megrendelése

június

32.000

38.400 nemzeti
értékhatárt
elérő

nyílt

építési
beruházás

június

32.000

38.400 nemzeti
értékhatárt
elérő

nyílt

építési
beruházás

június

25.000

30.000 nemzeti
értékhatárt
elérő

nyílt

építési
beruházás

A közbeszerzési feladat
megnevezése
(mennyisége)

7.) Önkormányzati biztosi
feladatok ellátása a
Szent Lázár Megyei
Kórházban
8.) Nógrád Megye
Önkormányzata
részére informatikai
eszközök beszerzése
több eljárásban
9.) Nógrád Megye
Önkormányzata
vagyon- és
felelősségbiztosítása

10.) Kemping
rekonstrukció
11.)
Intézmények
akadálymentesítése

A közbeszerzés
A közbeszerzés formája
becsült értéke
megkezdés nettó
bruttó
értékhatára
fajtája
tárgya
ének
(ezer
(ezer
szerint
szerint
szerint
várható
forint) forint)
időpontja
(hónap)
június
18.750 22.500 hirdetményes
szolgáltatás
egyszerű
megrendelése

június

10.387

12.464 egyszerű

árubeszerzés

július

24.000

24.000 hirdetményes
egyszerű

szolgáltatás
megrendelése

augusztus

25.000

30.000 nemzeti
értékhatárt
elérő
szeptember 52.500 63.000 nemzeti
értékhatárt
elérő

nyílt

építési
beruházás

nyílt

építési
beruházás

5. sz. melléklet
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 9/2007. (VI. 5.) B.B. számú határozata
Nógrád Megye Önkormányzatának fejlesztési hitel felvételére irányuló nyílt
közbeszerzési eljárása megindítására

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága
megtárgyalta és dönt arról, hogy 149,8 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvételére – e
határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás és dokumentáció alapján – nyílt
közbeszerzési eljárást indít.
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást a Közbeszerzési
Értesítő Szerkesztőségének küldje meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

4. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által
esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül, a
főjegyző bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron
következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 5.

Fazekas János s. k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2
3. Irattár

6. sz. melléklet
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 10/2007. (VI. 19.) B.B. számú határozata
a Nógrád Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok
bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla- és munkabér-hitelkeret biztosítása tárgyú
nyílt közbeszerzési eljárás megindítására

5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága
megtárgyalta és dönt arról, hogy a számlavezető hitelintézet kiválasztására és ehhez
kapcsolódóan banki szolgáltatások biztosítására e határozat melléklete szerinti ajánlati
felhívás és dokumentáció alapján – a közgyűlés május 24-ei és június 28-ai ülésén az
intézmények átszervezése ügyében elfogadott rendeletében, határozatában foglaltak
szerinti módosítások átvezetésével – nyílt közbeszerzési eljárást indít.
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt az 1. pont szerinti módosítás ajánlati
felhívásban és dokumentációban történő átvezetésére, és ezt követően az ajánlati felhívás
Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának való megküldésére.
Határidő: 2007. június 29.
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző
6. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által
esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül, a
főjegyző bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron
következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 19.

Fazekas János s. k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 11. 1/2
3. Irattár

7. sz. melléklet

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 11/2007. (VI. 19.) B.B. számú határozata
Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évi összesített
közbeszerzési terve módosítására (II. számú módosítás)

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága Nógrád Megye Önkormányzatának 2007. évre vonatkozó, 3/2007. (IV. 10.) B.B. számú határozattal megállapított és 8/2007. (VI. 4.) B.B. számú határozattal módosított összesített
közbeszerzési tervét módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat
melléklete szerint fogadja el.
4. A bizottság utasítja elnökét, és felkéri a közgyűlés elnökét, hogy kísérjék figyelemmel a
tervben szereplő feladatok teljesülését, továbbá indokolt esetben a közbeszerzési terv módosítását terjesszék a bizottság elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 19.

Fazekas János s. k.
a bizottság elnöke

Erről értesülnek:
1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
2.) Irattár.

Nógrád Megye Önkormányzata
2007. évi összesített közbeszerzési terve
(az II. számú módosítással egységes szerkezetben)
A közbeszerzési feladat

A közbeszerzés
A közbeszerzés formája
becsült értéke
megnevezése
megkezdés nettó
bruttó
értékhatára
fajtája
tárgya
(mennyisége)
ének
(ezer
(ezer
szerint
szerint
szerint
várható
forint) forint)
időpontja
(hónap)
1.) A Szent Lázár Megyei
április
20.000 24.000 közösségi
nyílt
árubeszerzés
Kórház rekonstrukciója
értékhatárt
záró üteméhez
elérő
kapcsolódó
orvostechnikai
eszközbeszerzés
2.) Nógrád Megye
május
80.000 80.000 közösségi
nyílt
szolgáltatás
Önkormányzata
értékhatárt
megrendelése
számlavezető
elérő
pénzintézetének
kiválasztása
3.) Hosszútávú fejlesztési
május
46.000 46.000 közösségi
nyílt
szolgáltatás
hitel felvétele Nógrád
értékhatárt
megrendelése
Megye Önkormányzata
elérő
részére
4.) „MIOCÉN
június
32.000 38.400 nemzeti
nyílt
építési
PARK”
értékhatárt
beruházás
kialakítása a
elérő
Nógrád Megyei
Múzeumi Szervezet
pásztói
múzeumában
5.)
Óvoda, Általános
június
32.000 38.400 nemzeti
nyílt
építési
Iskola, Diákotthon,
értékhatárt
beruházás
Pedagógiai
elérő
Szakszolgálat és
Gyermekotthon
(Pásztó)
fűtéskorszerűsítése
6.)
Megyeháza
június
25.000 30.000 nemzeti
nyílt
építési
homlokzati
értékhatárt
beruházás
nyílászáróinak
elérő
cseréje

A közbeszerzési feladat
megnevezése
(mennyisége)

7.) Önkormányzati biztosi
feladatok ellátása a
Szent Lázár Megyei
Kórházban
8.) Nógrád Megye
Önkormányzata
részére informatikai
eszközök beszerzése
több eljárásban
9.) Nógrád Megye
Önkormányzata
vagyon- és
felelősségbiztosítása

10.) Kemping
rekonstrukció
11.) Intézmények
akadálymentesítése

A közbeszerzés
A közbeszerzés formája
becsült értéke
megkezdés nettó
bruttó
értékhatára
fajtája
tárgya
ének
(ezer
(ezer
szerint
szerint
szerint
várható
forint) forint)
időpontja
(hónap)
június
40.000 48.000 nemzeti
nyílt
szolgáltatás
értékhatárt
megrendelése
elérő,
keretmegállapodásos
június
10.387 12.464 egyszerű
árubeszerzés

július

24.000

augusztus

25.000

24.000 hirdetményes
egyszerű

30.000 nemzeti
értékhatárt
elérő
szeptember 52.500 63.000 nemzeti
értékhatárt
elérő

szolgáltatás
megrendelése

nyílt

építési
beruházás

nyílt

építési
beruházás

8. sz. melléklet
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 6/2007. (V. 24.) B.B. számú határozata
a 150 fős bentlakásos szociális intézmény kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés
módosításáról (II. sz. módosítás)

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 150 fős
bentlakásos szociális intézmény kivitelezője szerződésmódosítási igényének elbírálására az
alábbi döntéseket hozza:

1.

A bizottság elfogadja a vállalkozó azon szerződésmódosítási igényét, amely a szerződés
mellékleteiben szereplő műszaki ütemezést érinti, a szerződés ellenértékének és
véghatáridejének változatlanul hagyásával.
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy – a megyei főjegyző bevonásával – a
vállalkozási szerződés módosítását az elfogadott műszaki megvalósítási vonalas
ütemterven és műszaki-pénzügyi ütemterven történő átvezetésével írja alá.
Határidő: 2007. május 25.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

2.

A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a szerződés módosításról
szóló - a Kbt. 307. § (1) bekezdése szerinti - hirdetmény elkészíttetéséről és a
Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről.
Határidő: szerződésmódosítás aláírását követő 5 munkanap
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

3.

A bizottság elfogadja, hogy az épület oltóvíz ellátása a 3 db 50 m3-es tározó megépítése
helyett a hálózatra telepített tűzcsapokról történik. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az
ehhez kapcsolódó engedély módosítás megkéréséről – a Vállalkozó által elkészített
dokumentáció alapján – gondoskodjon.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. május 24.

Fazekas János s. k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Zrt. (1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.)
3 Irattár

9. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 11/2007. (VI. 19.) SZEB.

Tárgy: egyes gyermekvédelmi-, és szociális
intézmények
Szervezeti
és
Működési
Szabályzata, illetve Házirendje módosításának
jóváhagyásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – 2007. július 01-ei hatállyal a Megyei Gyermekvédelmi Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés 24/2003.(XII.29.) Kgy rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben –2007. július 01-e-i hatállyal az Ezüstfenyő Idősek Otthona Szervezeti és
Működési Szabályzatát egységes szerkezetben a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés 24/2003.(XII.29.) Kgy rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – 2007. július 01-e-i hatállyal az Ezüstfenyő Idősek Otthona Házirendjét a
3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés 24/2003.(XII.29.) Kgy rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – 2007. július 01-e-i hatállyal az Ipolypart Ápoló, Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben a 4. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés 24/2003.(XII.29.) Kgy rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – 2007. július 01-e-i hatállyal a Reménysugár Otthon Szervezeti és
Működési Szabályzatát egységes szerkezetben a 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés 24/2003.(XII.29.) Kgy rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – 2007. július 01-e-i hatállyal a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és
Ápoló, Gondozó Otthon Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben a 6. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyűlés 24/2003.(XII.29.) Kgy rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – 2007. július 01-e-i hatállyal a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló,
Gondozó Otthon Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben a 7. számú melléklet
szerint jóváhagyja.

8. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az
intézmények vezetőit.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Sisák Imre a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Salgótarján, 2007. június 19.
Sisák Imre János s. k.
a bizottság elnöke
A határozatról értesülnek:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - a közlöny útján
2. Irattár

10. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Szám: 13/2007. (VI. 19.) SZEB.

Tárgy: „Nógrád Megye Perliczi János Díja”
odaítélésére

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága 2007. évben „Nógrád
Megye Perliczi János Díja” kitüntető címet adományoz:
1.
dr. Kiss Mária vezető főorvos
2.
Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet Szemészeti Osztálya részére

2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntető díjakkal járó emlékplakett, oklevél és
pénzjutalom átadásáról a testület szeptemberi ünnepi ülésén gondoskodjon.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a díjazottakat a döntésről tájékoztassa
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke
Salgótarján, 2007. június 19.

Sisák Imre János s. k.
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - a közlöny útján
2. Irattár

11. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke

4/2007. (VI.19.) PEB

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata
intézményei és a közgyűlés hivatala 2007.
évi ellenőrzési tervének módosítására

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a
4/2006. (XI.15.) PEB sz. határozattal elfogadott, 1/2007. (V.15.) PEB sz. határozattal
módosított 2007. évi ellenőrzési tervének ismételt módosítását a következők szerint
hagyja jóvá:
a) A július-augusztus hónapban elvégzendő pénzügyi-, és két témában tervezett
teljesítményellenőrzések a 2007. július 1-jével végrehajtandó integráció okán nem
kerülnek lefolytatásra.
b) Az elmaradt ellenőrzések helyett október hónapban – a gazdálkodási területek
összevonásának aktualitásából adódóan – pénzkezelés tárgyában, a bentlakásos és a
közművelődési, közgyűjteményi intézmények integrációs körét érintően realizálódnak
pénzügyi vizsgálatok.
2. A bizottság utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtását a módosítások
figyelembevételével – Nógrád Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Szabályzatában
foglaltak betartása mellett – biztosítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 19.
Percsina Norbert s. k.
a bizottság alelnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SzMSz 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. Irattár

12. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

19/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: a megyei önkormányzat nevelési,
oktatási intézményeiben a 2007/2008.
tanévben indítható óvodai csoportok, az
iskolákban indítható osztályok, napközis
osztályok (csoportok), a kollégiumokban
szervezhető
csoportok
számának
meghatározásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3.h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat melléklete szerint határozza
meg a megyei önkormányzat nevelési, oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben indítható óvodai csoportok, az iskolákban indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumokban szervezhető csoportok számát.
2. A bizottság utasítja az intézmények igazgatóit, hogy az osztályok, csoportok
szervezésénél – a gazdaságos működés érdekében – törekedjenek a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott maximális létszámokhoz
közeli csoport- és osztálylétszámok kialakítására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: érintett intézmények igazgatói

Salgótarján, 2007. június 19.

Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Irattár

A Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási
intézményekben indítható óvodai csoportok, osztályok, napközis
osztályok (csoportok), kollégiumban szervezhető csoportok száma
2007/2008. tanév

Osztályok
− 1. évf.
− 5. évf.
− 7. évf. (gimnázium)
Nyelvi előkészítő 9.
évfolyam
9. évfolyam
− gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
szakiskola
(felzárkóztató)
− készségfejl. spec.
szakisk.
Első
szakképzési
évfolyam
− szakközépiskola
− szakiskola
− szakmai
− készségfejl. spec.
szakisk.

1
1**

2
1

Óvoda, Általános Iskola
és Pedagógiai
Szakszolgálat
(Balassagyarmat)
Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskola
(Balassagyarmat)
Váci Mihály Gimnázium
(Bátonyterenye)
Borbély Lajos
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
(Salgótarján)
Fáy András
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
Lipthay Béla
Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és
Kollégium (Szécsény)
Lorántffy Zsuzsanna
Kollégium (Salgótarján)

Gyermekotthon (Pásztó)

Közoktatási intézmény
Százszorszép Általános
Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola,
Diákotthon és
Óvoda, Általános Iskola,
Diákotthon, Pedagógiai
Szakszolgálat és

Indítható, szervezhető
osztályok, csoportok
száma

Melléklet a 19 /2007.
(VI. 19.) Okt. Biz. sz.
határozathoz
(1. oldal)

1**
1
1
1

1

1+
1*

−
−
−

3
7

2
2
1

1
3

4
7

1
3

1
1

1**

* Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében indítható osztály
** Összevont csoport

A Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási
intézményekben indítható óvodai csoportok, osztályok, napközis
osztályok (csoportok), kollégiumban szervezhető csoportok száma
2007/2008. tanév

Alapfokú
művészetoktatás
− zeneművészeti ágban
(csoportok)
− más művészeti ágban
(csoportok)
Nappali
oktatás
(felnőtt)
Levelező
oktatás
(felnőtt)
Esti oktatás (felnőtt)
Óvodai csoportok
Napközis osztályok
(csoportok)
Kollégiumi csoportok

Óvoda, Általános Iskola
és Pedagógiai
Szakszolgálat
(Balassagyarmat)
Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskola
(Balassagyarmat)
Váci Mihály Gimnázium
(Bátonyterenye)
Borbély Lajos
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
(Salgótarján)
Fáy András
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
Lipthay Béla
Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és
Kollégium (Szécsény)
Lorántffy Zsuzsanna
Kollégium (Salgótarján)

Gyermekotthon (Pásztó)

Közoktatási intézmény
Százszorszép Általános
Iskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola,
Diákotthon és
Óvoda, Általános Iskola,
Diákotthon, Pedagógiai
Szakszolgálat és

Indítható, szervezhető
osztályok, csoportok
száma

Melléklet a 19 /2007.
(VI. 19.) Okt. Biz. sz.
határozathoz
(2. oldal)

81
36
2

1

2
1
2
3

6

1

4
2

4

4+3*

* Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében indítható csoport

13. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

20/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása egyes megyei
fenntartású
középfokú
nevelési-oktatási
intézmények összevonásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága egyes megyei fenntartású középfokú nevelési-oktatási intézmények
összevonásáról az alábbi szakvéleményt adja:
Nógrád Megye Önkormányzata össze kívánja vonni a fenntartásában eddig önálló
intézményként működtetett Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskolát, Fáy András
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, valamint a Lorántffy Zsuzsanna
Kollégiumot. A tervezett székhely a Borbély iskola, melynek tagintézménye lesz a
másik két intézmény.
A tervezett döntés összhangban áll a megyei közoktatás-fejlesztési tervvel. Az érintett
feladatokról a további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon, hogy a
tanulókra és szüleikre nem ró újabb terhet.
Indokolás:
A tervezett átszervezés összhangja a megyei fejlesztési tervvel
A tervezett integráció a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
− A közoktatás fejlesztésének célkitűzései (4. fejezet bevezető rész) között szerepel a
közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A középfokú iskolai oktatás középtávú céljai között szerepel:
• A nevelési-oktatási célok újragondolása a tanulási eredmények (tudások, ismeretek,
képességek, attitűdök, aspirációk) kívánatos egyensúlyának megteremtése érdekében.
• Az oktatás tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése.
• Az oktatás költséghatékonyságának folyamatos javítása.
• Minden tanuló számára biztosítani kell az érdeklődésének és képességének megfelelő
tudáshoz való hozzájutást, a helyzetéből adódó esetleges hátrányok csökkentésének
lehetőségét.
− A szakképzésben - többek között - cél:
• A szakképzés színvonalának javítása.
• A szakképzés megyei rendszerének összehangolt fejlesztése, a fejlesztési források
átgondolt, racionális felhasználása, az egyes szakképző intézmények azon
képzéseinek erősítésével, amelyekben a legjobb feltételekkel rendelkeznek (4.6.
pont).

− A középfokú oktatás céljainak elérése érdekében fontos feladat folyamatos és célirányos
fejlesztéssel a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítése, a
pályázati lehetőségek kihasználásával, valamint az oktatás tervezése, szervezése során a
költséghatékonyság szempontjainak fokozottabb figyelembe vétele (5.6.1. pont).
− A kollégiumi ellátás célja:
•
A középfokú oktatásban és a szakképzésben résztvevő tanulók számára a
megfelelő színvonalú kollégiumi ellátás biztosítása.
•
A tanuláshoz szükséges technikai, szakmai és személyi feltételek biztosítása.
•
A kollégiumok költséghatékonyságának javítása (4.7. pont).
− A megyei önkormányzat intézményeire vonatkozó kollégiumi feladatok között szerepel,
hogy még szorosabb együttműködés kialakítására van a szükség a társiskolákkal és az
iskolai intézményegységekkel a kollégiumok kihasználtságának javítása, megőrzése és a
hatékonyabb kollégiumi nevelőmunka érdekében (7. II. 3. pont).
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.

A feladatellátásról való megfelelő gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata
Az integráció a vezetés szerkezetét érinti, nincsen kihatással a tanulókkal történő közvetlen
foglalkozásra. A tanulók ugyanott részesülnek nevelésben, oktatásban, mint eddig,
változatlan tárgyi feltételek között. A kötelező eszközök és felszerelések jegyzékében
felsoroltak 2008. augusztus 31-ig történő teljesítésére a megyei önkormányzat rendelkezik az
OKÉV engedélyével. Az átszervezéssel összefüggésben nincs tervezve pedagógus
elbocsátás. Megállapítható tehát, hogy a feladatról történő további gondoskodás megfelelő
színvonalon történik. Mivel a nevelés, oktatás helyszíne nem változik, az átszervezés nem ró
terhet a tanulókra és szüleikre.
2. A Bizottság a szakvéleményt a 44/2007. (V. 24.) Kgy. határozat, Dr. Sipos Mihály Országos
szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.
29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e.
melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. június 19.

Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
Fazekas György, a Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója – Székhelyén
Földi Balázs, a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója – Székhelyén
Gecse Gabriella, a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatója – Székhelyén
Irattár

14. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
21/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása egyes pásztói
közoktatási intézmények átszervezéséről

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága egyes Pásztó Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények
átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja:
A városi önkormányzat az alábbi változtatásokat tervezi intézményrendszerében:
• a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium,
valamint a Rajeczky Benjámin Művészeti Iskola működtetésének átadását
Nógrád Megye Önkormányzata részére,
• a Pásztó Városi Óvoda Szent Imre téri tagóvodájának megszüntetése,
• a Gárdonyi Géza Általános Iskola hasznosi tagiskolájának megszüntetése.
A tervezett döntések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal, a
feladatokról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon,
hogy az a tanulókra és szüleikre nem ró aránytalan terhet.
Indokolás
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a
Rajeczky Benjámin Művészeti Iskola átszervezése
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A középfokú oktatás célja - többek között - a 8. évfolyamot elvégző tanulók mindegyike
számára továbbtanulási lehetőség biztosítása, a tanulók 18 éves koráig tartó tankötelezettség
feltételeinek megteremtése, az érettségivel záruló középiskolai képzés arányának legalább
szinten tartása (4.6. pont). A középfokú oktatásban és a szakképzésben résztvevő tanulók
számára biztosítani kell a megfelelő színvonalú kollégiumi ellátást (4.7. pont).
A középfokú oktatás tervezése, szervezése során a költséghatékonyság szempontjait
fokozottan figyelembe kell venni (5.6.1. pont).
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata:
A pásztói önkormányzat megszünteti két szóban forgó, önként vállalt feladatként
működtetett intézményét. A feladatellátásról jogutódlással az arra kötelezett Nógrád Megye
Önkormányzata gondoskodik a továbbiakban a pásztói önkormányzattal kötött megállapodás
alapján. A feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanok és ingóságok a megyei önkormányzat
ingyenes használatába kerülnek, az alkalmazottak a jogutód intézmény közalkalmazottai
lesznek. Ez azt jelenti, hogy a tanulókat ugyanazon a helyszínen, ugyanazok a pedagógusok
tanítják az eddig megszokott körülmények között. A feladatról történő további gondoskodás
tehát megfelelő színvonalon történik anélkül, hogy az a tanulókra és szüleikre új terhet róna.
A Pásztó Városi Óvoda Szent Imre téri tagóvodájának megszüntetése

A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A közoktatás-fejlesztés általános célkitűzései között szerepel a közoktatás
költséghatékonyság javítása (4. fejezet, bevezető rész).
Az óvodai ellátásban, nevelésben a célok egyike, hogy az óvodai nevelés biztosítása
lehetőleg a lakóhelyen történjen (4.2).
A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata:
A gyermeklétszám fokozatos csökkenése miatt az önkormányzat kifutó rendszerben
megszünteti a Pásztó Városi Óvoda Szent Imre téri tagóvodáját. A két csoport közül az egyik
e nevelési év végével, a másik a következő nevelési év végével szűnik meg. A Pásztó Városi
Óvoda kapacitása lehetővé teszi, hogy lecsökkent óvodai igények kielégíthetőek legyenek a
megszűnő tagóvoda nélkül is. A jelenlegi óvodásokat nem érinti a változás, mert a
megszüntetés kifutó rendszerben, fokozatosan történik.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola hasznosi tagiskolájának megszüntetése
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A közoktatás-fejlesztés általános célkitűzései között szerepel a közoktatás
költséghatékonyságának javítása (4. fejezet, bevezető rész).
A fejlesztési terv 5.3. pontja tartalmazza, hogy az alapfokú oktatásban cél a tankötelezettség
teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása valamennyi gyermek számára
(iskolafenntartással, társulással vagy szervezett tanulószállítással).
A dokumentum
szorgalmazza az önkormányzati intézkedési tervben foglaltak folyamatos megvalósítását.
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata:
A szakértői véleményből kitűnik, hogy a Gárdonyi Géza Általános Iskola székhely
épületében működő 1-4. évfolyamos osztályokban tudják fogadni a hasznosi tagiskola
tanulóit oly módon, hogy az osztálylétszámok a közoktatási törvényben meghatározott
kereteken belül maradnak. A fogadó épületben a nevelés-oktatás körülményei jók, a
személyi feltételek teljes egészében rendelkezésre állnak, a tárgyi feltételek 2008. augusztus
31-ig történő teljessé tételére (a kötelező eszközök és felszerelések maradéktalan
beszerzésére) az önkormányzat rendelkezik az OKÉV engedélyével. A hasznosi tanulók
mindennapos iskolába járásához a fenntartó iskolabuszt biztosít, ezzel megvalósul, hogy az
átszervezés aránytalan teher okozása nélkül történik.

2. A Bizottság a szakvéleményt Pásztó polgármestere 1449/2007. számú levele, Pásztó Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2007. (01.31.), 11/2007. (01.31.), 14/2007. (01.31.)
számú határozatai, Varga-Somogyi Istvánné Országos szakértői névjegyzékben szereplő
szakértő véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001.
(XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal
módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve alapján adja.
Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
Sisák Imre polgármester - Pásztó
Irattár

15. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

22/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a Balassagyarmat
Város Önkormányzata által fenntartott alapfokú
nevelési, oktatási intézmények integrációjáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott alapfokú nevelésioktatási intézmények integrációjáról az alábbi szakvéleményt adja:
A városi önkormányzat a fenntartásában működő három önálló alapfokú nevelésioktatási intézményét (Kiss Árpád Általános Iskola, Dózsa György Általános Iskola,
Szabó Lőrinc Általános Iskola) 2007. augusztus 1-jei hatállyal össze kívánja vonni oly
módon, hogy az integrált intézmény székhelye a Kiss Árpád iskola lesz, a másik kettő
pedig tagiskolaként működik tovább változatlan tárgyi és személyi feltételekkel.
A tervezett döntés összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal, a
feladatról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon,
hogy nem ró újabb terhet a tanulókra és szüleikre.
Indokolás
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
- A közoktatás fejlesztésének célkitűzései (4. fejezet) között szerepel a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
- A 4.1. pont kimondja, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki az
intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
- Az 5.1. pont megerősíti, hogy a közoktatási intézmények átszervezésekor az
önkormányzatoknak és társulásoknak ki kell kérniük a megyei önkormányzat –
megyei fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.
- Az alapfokú oktatásban (5.3. pont) biztosítani kell a tankötelezettség
teljesítéséhez szükséges feltételeket valamennyi gyermek számára.
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
Az átszervezés a vezetés szerkezetét érinti, nincs kihatással a tanulókkal történő
közvetlen foglalkozásra. A tanulók ugyanott végzik tanulmányaikat, mint eddig, változatlan
tárgyi feltételek között. Az önkormányzat rendelkezik az OKÉV engedélyével a kötelező
eszközök és felszerelések beszerzési határidejének meghosszabbításáról 2008. augusztus 31ig. Az átszervezéssel összefüggésben nem terveznek pedagógus elbocsátást. Megállapítható
tehát, hogy a feladatról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik. Mivel
az oktatás helyszíne nem változik, az átszervezés nem ró terhet a tanulókra és szüleikre.

2. A Bizottság a szakvéleményt Balassagyarmat város alpolgármestere 1411/2007. számú
levele, Ballagó Zoltán Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye,
valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád
megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve alapján
adja.

Salgótarján, 2007. június 19.

Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Csach Gábor alpolgármester - Balassagyarmat
3. Irattár

16.sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

23/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a Salgótarján
Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatóság
átszervezéséről

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a
Salgótarján Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatóság átszervezéséről az alábbi szakvéleményt
adja:
Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. június 30-ig a Somoskőújfalu Község
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az Óvodai Igazgatóság keretében,
annak Somosi Úti Tagóvodájában látja el a somoskőújfalui óvodások nevelését. Mivel a
megállapodás lejárta – vagy 2007. augusztus 31-éig történő meghosszabbítása - után a
községi önkormányzat más módon kívánja biztosítani a számára kötelező óvodai
nevelést, a Salgótarján Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatóság alapító okiratából
törölni szükséges a Somosi Úti Tagóvodát. Somoskőújfalu Község Önkormányzata a
továbbiakban a Hibó Tamás Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatásiközművelődési megállapodás alapján, az alapítvány által fenntartott Cogito Általános
Művelődési Központ kereti között kíván gondoskodni az óvodai nevelésről.
A tervezett döntés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A Salgótarján Megyei
Jogú Város Óvodai Igazgatóság székhely óvodájában és a megmaradó tagóvodákban
nevelt gyermekek szempontjából a feladatról történő további gondoskodás megfelelő
színvonalon történik oly módon, hogy az a gyermekekre és a szülőkre nem ró terhet.
A Somosi úti óvodában nevelt gyermekekről az újabb teher okozása nélküli, megfelelő
színvonalú gondoskodás - amennyiben a Cogito Általános Művelődési Központ
működési engedélye kiadásra kerül - szintén megvalósul.
Indokolás:
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban
Az óvodai ellátásban, nevelésben cél a 3-7 éves korú gyermekek számára (indokolt esetben 8
éves korig) az óvodai nevelés lehetőségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött
gyermek számára egy évig óvodai nevelésben való részvétel (kötelező óvodáztatás)
biztosítása, lehetőleg a lakóhelyen (4.2. pont). További cél a jelenlegi óvodai hálózat
megtartása (5.2. pont).
A közoktatási együttműködések alapelvei az alábbiak (4.1. pont) :
Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelő színvonalon biztosítsák részére
oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet,

b) a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget
megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége
fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez,
c)
ügyeiben
méltányosan,
humánusan,
valamennyi
tényező
figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a
rendelkezésre álló lehetőségek közül számára legkedvezőbbet választva
döntsenek.)
Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon
jöjjenek létre.
Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek érdekei és
a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata
Az a tény, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Óvodai Igazgatóság Somosi Úti
Tagóvodája megszűnik, a székhely óvoda és a megmaradó többi tagóvoda gyermekeire
nézve nem jelent semmiféle változást. A Somosi úti óvodások szempontjából az átszervezés
- amennyiben a Cogito Általános Művelődési Központ működési engedélye kiadásra kerül fenntartó változást jelent, amely a gyermekekkel történő közvetlen foglalkozás körülményeit
nem érinti.
Az átszervezést követően valamennyi gyermek ugyanazon helyszínen, ugyanazon
személyektől, ugyanazon tárgyi feltételek mellett részesülnek óvodai nevelésben. A tervezett
megoldás biztosítja a feladatról történő további gondoskodást megfelelő színvonalon, oly
módon, hogy az a gyermekekre, szülőkre nem ró új terhet.
2. A Bizottság a szakvéleményt Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének 21742/2007. sz. levele, Petránné Képes Gizella közoktatási szakértő, Somoskőújfalu
jegyzőjének 995/2007. számú levele, Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2007. (I.12.) SKt. számú határozata, a Cogito Általános Művelődési Központ
alapító okirata, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy.
számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított
Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve,
valamint A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.
29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 5. pontja alapján adja.
Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere - Székhelyén
3. Lichner András, Somoskőújfalu polgármestere – Székhelyén
4. Irattár

17. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
24/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadására a hugyagi
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
átszervezéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a hugyagi
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja:
A hugyagi önkormányzat a fenntartásában működő Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda átszervezését tervezi oly módon, hogy az óvodai feladatokat a
jelenlegi helyszínen önálló intézményben látja el a továbbiakban, az 1-4. évfolyamosok
általános iskolai ellátását megszünteti, és annak biztosításáról a jövőben - a
balassagyarmati iskolákat fenntartó iskolatársuláshoz csatlakozva - a balassagyarmati
iskolákban gondoskodik.
A tervezett döntés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. Az óvodai feladatról
történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik úgy, hogy az a
gyermekekre és a szülőkre nem ró terhet.
Amennyiben a hugyagi önkormányzatnak az intézményfenntartó társuláshoz történő
csatlakozását a tárulásban résztvevő önkormányzatok támogatják, a további
gondoskodás az általános iskolai feladatról megfelelő színvonalon történik. A tervezett
átszervezés a tanulók és szülők számára az esetben nem jelent aránytalan terhet, ha a
tanulók mindennapos iskolába járása iskolabusz működtetésével, vagy szervezetten,
felnőtt felügyelettel, tömegközlekedési eszköz igénybevételével történik.

Indokolás

A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A legfontosabb célkitűzések között szerepel (4. fejezet bevezető rész) a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A 4.1. pont kimondja, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki az
intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttműködések együttműködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek
– többek között – az alábbiak:
Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.

Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek
érdekei és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
Az óvodai ellátásban, nevelésben a célok egyike, hogy az óvodai nevelés biztosítása
lehetőleg a lakóhelye történjen (4.2).
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.

A feladatról történő további gondoskodás vizsgálata

Az óvodai feladatokról történő gondoskodás önálló, helyi fenntartású intézménnyel
megfelelő módja a további feladatellátásnak. Mivel az átszervezés a gyermekekkel való
közvetlen foglalkozás személyi és tárgyi körülményeit nem érinti, megállapítható, hogy a
feladatról az eddig megszokott, megfelelő színvonalon gondoskodnak tovább. (A hugyagi
intézmény rendelkezik az OKÉV engedélyével a kötelező eszközök és felszerelések 2008.
augusztus 31-ig történő beszerzésére.)
A balassagyarmati iskolák – melyekben a nevelés-oktatás tárgyi és személyi feltételei
rendelkezésre állnak - férőhely száma lehetővé teszi, hogy a hugyagi tanulókat fogadni
tudják.
Amennyiben a hugyagi önkormányzatnak az intézményfenntartó társuláshoz történő
csatlakozását a tárulásban résztvevő önkormányzatok támogatják, a további gondoskodás az
általános iskolai feladatról megfelelő színvonalon történik.

Az aránytalan teher vizsgálata

Semmiféle újabb teher nem merül fel az óvodásokat illetően, hiszen nevelésük ugyanott,
ugyanolyan körülmények között zajlik.
A szakértői véleménnyel ellentétben szükséges az aránytalan teher vizsgálata az iskolai
feladatok átszervezése során, mert az – a Kt. 133. § (3) bekezdése szerint - csak akkor
mellőzhető, ha a további gondoskodás a feladatról többcélú kistérségi társulás által
fenntartott intézményben történik és a tanulók szállítása iskolabusszal megoldott.
Az 1-4. évfolyamos általános iskolások számára új terhet jelent a bejárás. Figyelemmel az
érintett gyermekek életkorára, a megfelelő megoldást az iskolabusz működtetése, vagy a
tanulók szervezett, felnőtt felügyelettel, tömegközlekedési eszközzel történő utaztatása
jelentheti. E megoldások esetén a tervezett döntés nem jelent aránytalan terhet a tanulóknak
és szüleiknek.

A Bizottság a szakvéleményt a hugyagi megbízott jegyző 404-3/2007. számú levele, a tárgyban
készült képviselő-testületi előterjesztés, Hugyag Község Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2007. (V.29.) számú határozata, Szőkéné Komenczi Anikó közoktatási
szakértő, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal

módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 5. pontja alapján adja.
Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Hugyecz Anna Mária, megbízott jegyző - Hugyag
3. Medvácz Lajos, Balassagyarmat Város Polgármestere - Székhelyén
4. Irattár

18. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
25/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a Mátraszőlősi
Általános Iskola megszüntetéséről, társulásban
történő további működtetéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a Mátraszőlősi
Általános Iskola megszüntetéséről, társulásban történő további működtetéséről az alábbi
szakvéleményt adja:
Mátraszőlős Községi Önkormányzat a jelenleg önállóan működtetett Mátraszőlősi
Általános Iskola megszüntetését tervezi. A feladatellátást a jövőben Pásztó város két
általános iskolájában kívánják megoldani oly módon, hogy Pásztó Város
Önkormányzatával intézményfenntartó társulást hoznak létre a befogadó Gárdonyi
Géza és Dózsa György Általános Iskolák közös működtetésére.
A tervezett döntés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatról történő
további gondoskodás megfelelő színvonalon történik úgy, hogy az a tanulókra és a
szülőkre nem ró aránytalan terhet.
Indokolás
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A legfontosabb célkitűzések között szerepel (4. fejezet bevezető rész) a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A 4.1. pont kimondja, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki az
intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttműködések együttműködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek
– többek között – az alábbiak:
Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek
érdekei és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata:

A Pásztó és Mátraszőlős önkormányzatai részvételével létrehozandó intézményfenntartó
társulás megfelelő módja a további gondoskodásnak. A Gárdonyi Géza és a Dózsa György
Általános Iskolák kapacitása lehetővé teszik a mátraszőlősi tanulók fogadását. A két
iskolában a nevelés-oktatás körülményei jók, a személyi feltételek teljes egészében
rendelkezésre állnak, a tárgyi feltételek 2008. augusztus 31-ig történő teljessé tételére (a
kötelező eszközök és felszerelések maradéktalan beszerzésére) az önkormányzat rendelkezik
az OKÉV engedélyével. A mátraszőlősi tanulók mindennapos iskolába járásához a fenntartó
iskolabuszt működtet, ezzel biztosítható, hogy a szülők számára újabb költség nem
jelentkezik, és az utazási idő sem olyan jelentős, hogy aránytalan terhet jelentene.
A Bizottság a szakvéleményt a mátraszőlősi polgármester 1462/2007. számú levele, a pásztói
polgármester e tárgyban készült 921-2 és 921-7/2007. számú levelei, Pásztó és Mátraszőlős
önkormányzatai által megkötendő Társulási megállapodás tervezete, Csomor János
közoktatási szakértő, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.)
Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal
módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Tóth Gyula polgármester - Mátraszőlős
3. Siskák Imre polgármester - Pásztó
4. Irattár

19. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
26/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a Magyarnándori
Általános Iskola és Óvoda átszervezéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága
a Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja:
A Magyarnándor, Cserháthaláp, Debercsény és Mohora önkormányzatainak
intézményfenntartó társulásában működtetett Magyarnándori Általános Iskola és
Óvodában az alábbi változtatásokat tervezik:
• a Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda mohorai Mauks Ilona Általános
Iskolájában a sajátos nevelési igényű tanulók külön osztályban történő neveléseoktatása megszüntetése,
• az intézmény alapfeladatainak bővítése a cserháthalápi Csemetekert Óvoda
feladataival.
A tervezett döntések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal, a
feladatokról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon,
hogy az a tanulókra és szüleikre nem ró aránytalan terhet. A feladatbővítés személyi és
tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve
megteremthetők.
Indokolás
Sajátos nevelési igényű tanulók külön osztályban történő nevelése-oktatása megszüntetése
a mohorai Mauks Ilona Általános Iskolában
Az iskolában az 1-4. évfolyamos, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása már eddig is
kizárólag integráltan történt. Az 5-8. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanulókat egy
összevontan, 5 fő tanulólétszámmal működő osztályban nevelik, oktatják.
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A közoktatás-fejlesztés általános célkitűzései között szerepel az oktatási egyenlőtlenségek
mérséklése, a közoktatás költséghatékonyság javítása (4. fejezet, bevezető rész).
A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban alapvető cél a joggyakorlás feltételeinek - az
érvényes jogszabályoknak megfelelő - megteremtése, és az ezt szolgáló intézményrendszer
szakszerű működtetése (4.5. pont).
Az 5.5. pont kimondja, hogy a tanköteles, sajátos nevelési igényű tanuló nevelése, oktatása
lehetőleg a többiekkel együtt történjen, speciális csoportban történő (szegregált) ellátása csak
abban az esetben indokolt, ha számára a megfelelő fejlesztést csak ezen a módon lehet
biztosítani.
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.

A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata:

Az 5 érintett tanuló közül az idei tanévben ketten elvégzik a 8. osztályt, jövőre már nem
lesznek az iskola tanulói. A maradó egy hetedikes és két nyolcadikos tanuló – szakértői
vélemény alapján – integráltan oktatható. Tekintettel arra, hogy Mohorán csak 1-4.
évfolyamos tagiskola működik, az ellátásuk a következő tanévtől Magyarnándorban, a
székhely iskolában történik a többi gyermekkel együtt, integrált formában. A két település
közötti 4 kilométert a tanulók tömegközlekedési eszközzel teszik majd meg, azon az
autóbusz járaton, amelyet a többi mohorai felső tagozatos tanuló is használ a mindennapos
iskolába járásra. Az iskolaigazgató - a szülőkkel egyetértésben - a 3 tanulót alkalmasnak
tartja az önálló közlekedésre. A fenntartó az utazási költségeket megtéríti. A változás tehát
nem jelent aránytalan terhet a tanulóknak, szülőknek.
A székhely iskolában jól kialakult rendszerben, részben közalkalmazotti jogviszonyban,
részben megbízással alkalmazott speciális képzettségű szakemberek segítik az integráltan
nevelkedő, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését. A három Mohoráról érkező tanuló
ellátását hasonlóképpen tervezik. A feladatról történő további gondoskodás tehát megfelelő
színvonalon történik.
Az intézmény alapfeladatainak bővítése a cserháthalápi Csemetekert Óvoda feladataival
A cserháthalápi önkormányzat - általános iskolájával – már jelenleg is tagja az
intézményfenntartó társulásnak. Most az eddig önállóan működtetett óvodát megszünteti,
faladatairól a tárulás keretében kíván gondoskodni oly módon, hogy az a Magyarnándori
Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként változatlan feltételekkel működik tovább.
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A közoktatás-fejlesztés általános célkitűzései között szerepel a közoktatás
költséghatékonyság javítása (4. fejezet, bevezető rész).
Az óvodai ellátásban, nevelésben a célok egyike, hogy az óvodai nevelés biztosítása
lehetőleg a lakóhelyen történjen (4.2).
A feladatról történő további gondoskodás, az aránytalan teher és a feladatbővülés
feltételeinek vizsgálata:
A cserháthalápi óvoda szempontjából az átszervezés a vezetési szerkezetben jelent változást,
amely a gyermekekkel történő közvetlen foglalkozás körülményeit nem érinti. Valamennyi
gyermek ugyanazon helyszínen, ugyanazon személyektől, ugyanazon tárgyi feltételek
mellett részesül óvodai nevelésben. A tervezett megoldás tehát biztosítja a feladatról történő
további gondoskodást megfelelő színvonalon, oly módon, hogy az a gyermekekre, szülőkre
nem ró új terhet.
Az átszervezés a Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda szempontjából feladatbővülést
jelent. Mivel a feladatra a cserháthalápi óvoda eddigi ingó és ingatlan vagyona, a jogutódlás
révén az alkalmazotti gárda továbbra is rendelkezésre áll, a feladatbővülés személyi és tárgyi
feltételei biztosítottak. A normatív támogatás az intézményfenntartó társulásban működő
intézményekben ellátott gyermekekre igényelhető központi támogatással nő. A társulási
megállapodásban a finanszírozás módja rögzítésre kerül. Megállapítható tehát, hogy a
feladatbővülés költségvetési fedezete rendelkezésre áll, illetve megteremthető.

A Bizottság a szakvéleményt a Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda módosított alapító
okirata, Túróczi Bertalan Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye, a
Magyarnándori Általános Iskola és Óvoda igazgatójának szóbeli tájékoztatása, valamint a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád
megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve alapján
adja.

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Bögös Tamás polgármester - Magyarnándor
3. Irattár

20. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
27/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a sziráki Teleki
József Általános Iskola feladatbővítéséről

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a sziráki
Teleki József Általános Iskola feladatbővítéséről az alábbi szakvéleményt adja:
Szirák Község Önkormányzata az általa működtetett Teleki József Általános Iskola
alapfeladatát bővíteni tervezi a 9-10. évfolyamos szakiskolai feladattal.
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel, a feladatbővítés
személyi, tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve
megteremthetők.
Indokolás:
A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel:
A közoktatás-fejlesztés általános célkitűzései között szerepel az oktatási egyenlőtlenségek
mérséklése, az oktatás minőségének fejlesztése, a költséghatékonyság javítása (4. fejezet,
bevezető rész).
A középfokú iskolai oktatásban és a szakképzésben cél az oktatás minőségének, személyi feltételeinek fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztésével. Minden tanuló számára biztosítani kell az érdeklődésének és képességének megfelelő tudáshoz való hozzájutást, a helyzetéből adódó esetleges hátrányok
csökkentésének lehetőségét.
A 8. évfolyamot elvégző tanulók mindegyike számára biztosítani kell a továbbtanulási
lehetőségét. Meg kell teremteni a feltételeket a tankötelezettségének teljesítéséhez (4.6.
pont).
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatbővítés feltételei:
Az általános iskolában 160 férőhelyen jelenleg 8 évfolyamon 86 fő tanul. A 9., majd jövőre a
10. osztály működtetésére tehát megfelelő férőhely áll rendelkezésre. Az iskolaépület és a
tárgyi feltételek jók, a kötelező eszközök és felszerelések 2008. augusztus 31-ig történő
beszerzésére rendelkeznek az OKÉV engedélyével.
A pedagógus ellátottság - a földrajz és a testnevelés tantárgyak kivételével - jó. A 9-10.
évfolyamosok oktatását a jelenlegi pedagógusokkal, valamint a hiányszakok és a
pályaorientáció esetében óraadó tanárokkal kívánják megoldani. Az óraadók biztosításra, a
szükséges pedagógiai program kidolgozására, a pedagógusok szakmai felkészítésének
segítésére, valamint szakmai gyakorlat megszervezésére az iskola a bátonyterenyei Fáy
András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal lép együttműködésre. A 9-10. osztály
működtetési költségei - melyeket túlnyomórészt az óradíjak alkotnak - megfelelő
tanulólétszám esetén a központi normatívából fedezhetők.

2. A Bizottság a szakvéleményt Szirák polgármesterének 1463/2007. számú levele, a sziráki
Teleki József Általános Iskola és a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium közötti együttműködési megállapodás tervezet, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a
62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e.
melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Kómár Jánosné polgármester - Szirák
3. Irattár

21. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
28/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a szilaspogonyi
és zabari önkormányzatok által fenntartott
Egyesített Óvoda feladatbővítéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a szilaspogonyi
és zabari önkormányzatok által fenntartott Egyesített Óvoda feladatbővítéséről az alábbi
szakvéleményt adja:
A szilaspogonyi és zabari önkormányzatok által társulásban fenntartott Egyesített
Óvoda feladatai – a ceredi önkormányzat csatlakozása következtében - 2007.
szeptember 1-jétől bővülnek a továbbiakban tagóvodaként működő ceredi óvoda
feladataival.
A döntés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. Az érintett feladatokról történő
további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon, hogy az a gyermekekre
és a szülőkre nem ró új terhet. A feladatbővülés személyi, tárgyi feltételei és
költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők.
Indokolás
Az átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A legfontosabb célkitűzések között szerepel (4. fejezet bevezető rész) a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A 4.1. pont kimondja, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki az
intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttműködések együttműködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek
– többek között – az alábbiak:
Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek
érdekei és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
Az óvodai ellátásban, nevelésben a célok egyike, hogy az óvodai nevelés biztosítása
lehetőleg a lakóhelye történjen (4.2).
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata:

Az átszervezés az intézmény fenntartásában és vezetési szerkezetében jelent változást, a
gyermekekkel való közvetlen foglalkozás személyi és tárgyi körülményeit nem érinti. Mind a
székhely óvodában, mind a tagóvodákban az eddig megszokott, megfelelő színvonalon
gondoskodnak tovább a feladatról. (Az érintett önkormányzatok rendelkeznek az OKÉV
engedélyével a kötelező eszközök és felszerelések 2008. augusztus 1-ig történő
beszerzésére.)
Semmiféle újabb teher nem merül fel egyik érintett óvodában sem a gyermekek és szülők
számára, hiszen a nevelés ugyanott, ugyanolyan körülmények között zajlik.
A feladatbővítés feltételeinek vizsgálata:
Az Egyesített Óvoda feladatbővülésének tárgyi és személyi feltételei a ceredi tagóvodában
rendelkezésre állnak. A költségvetési fedezet a Társulási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően rendelkezésre áll, illetve megteremthető.
A Bizottság kéri az érintett képviselő-testületeket, hogy - az érdemben történő döntés előkészítés
érdekében – a jövőben hasonló szakvéleményt a képviselő-testületi döntés előtt kérjenek.
A Bizottság a szakvéleményt a szilaspogonyi polgármester 37-28/2007. számú levele, a
Szilaspogony, Cered és Zabar Község Önkormányzata által 2007.06.05-én megkötött
Társulási megállapodás, az Egyesített Óvoda módosított alapító okirata, Kozmáné Bata
Zsuzsanna közoktatási szakértő véleménye, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy.
számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Nagy György, Szilaspogony polgármestere – Székhelyén
3. Nagy Tamás, Zabar polgármestere – Székhelyén
4. Czene Árpád, Cered polgármestere – Székhelyén
5. Irattár

22. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
29/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a Madách Imre
Körzeti Általános Iskola és Napköziotthon
nógrádmarcali tagiskolája feladatbővítéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a Madách Imre
Körzeti Általános Iskola és Napköziotthon nógrádmarcali tagiskolája feladatbővítéséről az
alábbi szakvéleményt adja:
Csesztve, Nógrádmarcal és Szügy községek önkormányzatai az általuk
intézményfenntartó társulásban működtetett Madách Imre Körzeti Általános Iskola és
Napköziotthon nógrádmarcali tagiskolája alapfeladatát bővíteni tervezik a cigány
kisebbségi oktatással.
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel, a feladatbővítés
személyi, tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve
megteremthetők.
Indokolás
A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel:
A közoktatás-fejlesztés általános célkitűzései között szerepel az oktatási egyenlőtlenségek
mérséklése, az oktatás minőségének fejlesztése (4. fejezet, bevezető rész).
Az alapfokú oktatás területén fontos cél az esélyegyenlőség előmozdítása, a nemzetiségiek
által lakott településeken a nemzetiségi hagyományápolás lehetőségeinek biztosítása (4.3.
pont). Az 5.3. pont szerint kiemelt figyelmet kell fordítani a cigány kisebbségi program
szerint oktatott tanulócsoportok munkájára, a feladat tárgyi és személyi feltételeinek
megfelelő szintű biztosítására.
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatbővítés feltételei:
A nógrádmarcali tagiskola 1-3. évfolyamos összevont osztályában 2 pedagógus
közreműködésével 9 gyermek tanul, többségük cigány. Szüleik kérésére, a Nógrádmarcali
Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetértésével kívánják bővíteni az iskola alapfeladatait.
A cigány kisebbségi oktatás bevezetése azzal jár, hogy heti egy tanórával nő az ellátandó
órák száma, melynek keretében cigány népismeret oktatása kötelező. A jelenleg
foglalkoztatott pedagógusok kapacitása lehetővé teszi a plusz órák ellátását. A pedagógiai
program szükséges átdolgozása – a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően – a
tanévkezdésig megtörténik.
A feladatbővülés költségvetési fedezetét a cigány kisebbségi oktatás céljára igénybe vehető
központi normatívából kívánják biztosítani.
A Bizottság a szakvéleményt Csesztve, Nógrádmarcal és Szügy községek körjegyzője 17102/2007. számú levele, szóbeli tájékoztatása, a Nógrádmarcal Község Önkormányzata 2007.
május 16-ai ülésére készült előterjesztés, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a

82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú
határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Dr. Kiss Pál, Csesztve, Nógrádmarcal és Szügy községek körjegyzője - Székhelyén
3. Irattár

23. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
30/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a rimóci
Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és
Könyvtár feladatbővítéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a rimóci
Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár feladatbővítéséről az alábbi
szakvéleményt adja:
Rimóc Község Önkormányzata az általa működtetett Általános Iskola,
Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár alapfeladatát tervezi bővíteni a logopédiai
ellátással és a cigány kisebbségi oktatással.
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel, a feladatbővítés
személyi, tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve
megteremthetők.
Indokolás:
A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel:
A közoktatás-fejlesztés általános célkitűzései között szerepel az oktatási egyenlőtlenségek
mérséklése, az oktatás minőségének fejlesztése (4. fejezet, bevezető rész).
Az alapfokú oktatás területén fontos cél az esélyegyenlőség előmozdítása, a nemzetiségiek
által lakott településeken a nemzetiségi hagyományápolás lehetőségeinek biztosítása (4.3.
pont). Az 5.3. pont szerint kiemelt figyelmet kell fordítani a cigány kisebbségi program
szerint oktatott tanulócsoportok munkájára, a feladat tárgyi és személyi feltételeinek
megfelelő szintű biztosítására.
A különleges gondozás területén a fejlesztési terv szorgalmazza a pedagógiai
szakszolgálatok szakszerű működtetését, személyi és tárgyi feltételeinek jó színvonalú
biztosítását. Cél a különleges ellátás intézményrendszerének teljessé tétele - beleértve a
logopédiai ellátást -, törekedve arra, hogy - különösen az iskoláskor előtti korosztály lehetőleg a lakóhelyén kapja meg a különleges gondozást (4.5. pont). A logopédiai ellátást a
településeken - megfelelő számú igénylő esetén - célszerű nevelési, oktatási intézmény
alapfeladataként, vagy - a gazdaságosság és a szakemberek kapacitásának jobb kihasználása
érdekében - társulásban megszervezni (5.5. pont).
Az óvodai terület céljai között szerepel a cigány gyermekek óvodáztatásának megszervezése
megfelelő programok szerint és lehetőleg 3 éves kortól (5.2.pont).
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatbővítés feltételei:
Az intézmény már eddig is végzett logopédiai szolgáltatást a vele közalkalmazotti
jogviszonyban álló gyógypedagógus, logopédus közreműködésével, az erre a célra kialakított
logopédiai fejlesztő helyiségben. Jelenleg ennek a már meglévő állapotnak az alapító
okiratban történő rögzítése történik meg.

A cigány kisebbségi oktatásnak a magyar nyelven történő formáját kívánják bevezetni, mely
azt jelenti, hogy heti egy tanórával nő az ellátandó órák száma, melynek keretében cigány
népismeret oktatása kötelező. Az iskola tanulóinak száma 165 fő, 50%-uk cigány. 16
pedagógus tanítja, neveli őket 8 évfolyamon. Működik egy sajátos nevelési igényű tanulókat
külön csoportban ellátó osztály is. A jelenleg foglalkoztatott pedagógusok kapacitása
lehetővé teszi a cigány kisebbségi oktatással járó plusz órák ellátását. A pedagógiai program
szükséges átdolgozása folyamatban van.
A feladatbővülés költségvetési fedezetének megteremetése a logopédia vonatkozásában az
eddigi gyakorlatnak megfelelően történik. A cigány kisebbségi oktatás költségeit az e célra
szolgáló központi normatíva igénybevételével kívánják biztosítani.
A Bizottság a szakvéleményt Rimóc Község Önkormányzatának 68/2007. (V.15.) számú
határozata, a jegyző 1412/2007. számú levele, szóbeli tájékoztatása, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a
62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e.
melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
Lőrikné Kiss Ibolya jegyző - Rimóc
Irattár

24. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
31/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a patvarci óvoda
átszervezéséről

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a patvarci
óvoda átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja:
Patvarc Község Önkormányzata az általa önállóan működtetett Óvodával csatlakozni
kíván a Balassagyarmat és Ipolyszög Óvodai Nevelési Intézményi Társuláshoz. Az
intézmény a balassagyarmati székhelyű Központi Óvoda tagintézményeként működik
tovább az eddigi személyi és tárgyi feltételek között. Alapfeladata bővül a szlovák
kisebbségi óvodai neveléssel.
A tervezett intézkedések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervvel. A jelenlegi
feladatellátásról történő gondoskodás megfelelő színvonalon, a gyermekek és szülők
számára újabb teher okozása nélkül biztosított. A feladatbővítés feltételei, valamint
költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők.
Indokolás:
A tervezett intézkedések összhangja a megyei fejlesztési tervvel
A társuláshoz történő csatlakozás a fejlesztési terv alábbi részeivel van közvetlen
összhangban:
A legfontosabb célkitűzések között szerepel (4. fejezet bevezető rész) a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A 4.1. pont kimondja, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki az
intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttműködések együttműködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek
– többek között – az alábbiak:
Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek
érdekei és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
Az óvodai ellátásban, nevelésben a célok egyike, hogy az óvodai nevelés biztosítása
lehetőleg a lakóhelye történjen (4.2).

A feladatbővítés a fejlesztési terv alábbi részeivel van közvetlen összhangban:
A legfontosabb célkitűzések között szerepel (4. fejezet bevezető rész) az oktatás, nevelés
minőségének fejlesztése. A fejlesztési terv az óvodai ellátásban, nevelésben
szorgalmazza a szülői igények alapján a nemzetiségi kultúra megalapozásának
elősegítését (4.2. pont).
A tervezett döntések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervben foglaltakkal.
A feladatról történő további gondoskodás és az aránytalan tehet vizsgálata
A társuláshoz történő csatlakozás nem érinti a gyermekkel való közvetlen foglalkozás
jelenlegi körülményeit. A patvarci óvoda a balassagyarmati székhelyű Központi Óvoda
tagintézményként működik tovább ugyanabban az épületben, ugyanazon tárgyi és személyi
feltételek között. A feladatról történő további gondoskodás tehát megfelelő színvonalon
folyik tovább oly módon, hogy az a gyermekekre és a szülőkre nem ró új terhet.
A feladatbővítés feltételeinek vizsgálata
A patvarci óvodában 25 férőhelyen 17 gyermek nevelése folyik egy vegyes csoportban két
óvónő és egy dajka közreműködésével. A szlovák kisebbségi nevelés személyi feltételeit - a
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelvei szerint átdolgozott nevelési program
alapján - ők biztosítani tudják. Költségvetési fedezetére az e célra szolgáló normatíva vehető
igénybe.
A feladatbővítés feltételei és költségvetési fedezete tehát rendelkezésre állnak, illetve
megteremthetők.

2. A Bizottság a szakvéleményt Balassagyarmat város alpolgármestere 1411/2007. számú
levele, Ballagó Zoltán Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleménye,
valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád
megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve alapján
adja.
Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Csach Gábor alpolgármester – Balassagyarmat
3. Bernáth Kornélia, Patvarc polgármestere - Székhelyén
4. Irattár

25. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
32/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a cserhátsurányi
Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda
feladatbővítéséről

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a
cserhátsurányi Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda feladatbővítéséről az alábbi
szakvéleményt adja:
A Cserhátsurány és Herencsény önkormányzatai által társulásban fenntartott Tessedik
Sámuel Általános Iskola és Óvoda feladatai – a mohorai önkormányzat csatlakozása
következtében - bővülnek a továbbiakban tagóvodaként, illetve tagiskolaként működő
mohorai Zichy Márta Óvoda és az 1-4. évfolyamos Mauks Ilona Általános Iskola
feladataival.
A döntés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. Az érintett feladatokról történő
további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon, hogy az a
gyermekekre, tanulókra és szülőkre nem ró új terhet. A feladatbővülés személyi, tárgyi
feltételei és költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők.
Indokolás
Az átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A legfontosabb célkitűzések között szerepel (4. fejezet bevezető rész) a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A 4.1. pont kimondja, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki az
intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttműködések együttműködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek
– többek között – az alábbiak:
Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek
érdekei és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
Az óvodai ellátásban, nevelésben a célok egyike, hogy az óvodai nevelés biztosítása
lehetőleg a lakóhelye történjen (4.2).
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.

A feladatról történő további gondoskodás, az aránytalan teher és a feladatbővülés
feltételeinek vizsgálata:
A mohorai óvoda és iskola szempontjából az átszervezés a vezetési szerkezetben jelent
változást, amely a gyermekekkel, tanulókkal történő közvetlen foglalkozás körülményeit
nem érinti. Valamennyien ugyanazon helyszínen, ugyanazon személyektől, ugyanazon tárgyi
feltételek mellett részesülnek óvodai nevelésben, iskolai oktatásban. (Az érintett
önkormányzatok rendelkeznek az OKÉV engedélyével a kötelező eszközök és felszerelések
2008. augusztus 1-ig történő beszerzésére.) A tervezett megoldás tehát biztosítja a feladatról
történő további gondoskodást megfelelő színvonalon, oly módon, hogy az a gyermekekre,
szülőkre nem ró új terhet.
A Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda feladatbővülésének tárgyi és személyi
feltételei a mohorai iskolában és óvodában rendelkezésre állnak. A költségvetési fedezet a
Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre áll, illetve
megteremthető.
2. A Bizottság a szakvéleményt a cserhátsurányi és mohorai polgármesterek 1458/2007. számú
levele, Mohora Község Önkormányzata 84/2007. (VI.13.) számú képviselő-testületi
határozata, a Tessedik Sámuel Általános Iskola és Óvoda feladatbővülést is tartalmazó,
módosított alapító okirat tervezete, a Mohora Község Önkormányzatának csatlakozását
tartalmazó, módosított megállapodás tervezet az intézményfenntartó társulásról, Vitányi
György közoktatási szakértő véleménye, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a
82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI. 29.) Kgy. számú
határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
Szántó József, Cserhátsurány polgármestere – Székhelyén
Fajcsik József, Mohora polgármestere – Székhelyén
Irattár

26. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
33/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a karancslapujtői
Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti
Iskola
egyházasgergei
tagintézményének
megszüntetéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a
karancslapujtői Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola egyházasgergei
tagintézményének megszüntetéséről alábbi szakvéleményt adja:
A Karancslapujtő, Karancsberény, Mihálygerge és Egyházasgerge községek
önkormányzatai az általuk intézményfenntartó társulásban működtetett Mocsáry
Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola egyházasgergei 1-8. évfolyammal működő
tagintézményének megszüntetését tervezik azzal, hogy feladatait a székhely iskola veszi
át.
A tervezett döntés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatról történő
további gondoskodás megfelelő színvonalon történik úgy, hogy az a tanulókra és a
szülőkre nem ró aránytalan terhet. A székhely iskolában a feladatbővülés személyi és
tárgyi feltételei, költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők.
Indokolás
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A legfontosabb célkitűzések között szerepel (4. fejezet bevezető rész) a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A 4.1. pont kimondja, hogy a közoktatási feladatellátás felelősei alakítsák ki az
intézményátszervezés jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő gyakorlatát.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttműködések együttműködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek
– többek között – az alábbiak:
Az együttműködőket elsősorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
Az együttműködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthető szakmai és gazdasági előnyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
Az együttműködések segítsék elő a közoktatási szolgáltatások teljes körű
elérhetőségét.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek
érdekei és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési
tervben foglaltakkal.
A feladatról történő további gondoskodás, az aránytalan teher és a feladatbővülés
feltételeinek vizsgálata:

Mintegy 50 tanulót érint az egyházasgergei tagiskola megszüntetése, akiknek a nevelése,
oktatása a székhely intézményben folyik tovább iskolabusszal történő napi bejárással. A
székhely iskola az 1-6. évfolyamosokat meglévő osztályaiban tudja fogadni úgy, hogy az
osztálylétszámok nem lépik túl jogszabály által előírt létszámhatárokat. A 7-8. osztályosok –
tekintettel arra, hogy más helyi tanterv szerint tanulnak, mint a székhely iskolabeliek – külön
csoportban tanulnak majd. Részükre már kialakításra került két új tanterem. Az átszervezés
során pedagógus elbocsátást nem terveznek, az egyházasgergei tagintézményben dolgozó
valamennyi pedagógus továbbfoglalkoztatására van lehetőség. A székhely iskolában a
személyi feltételek teljesek, a tárgyi feltételek jók. A fenntartó rendelkezik az OKÉV
engedélyével a kötelező eszközök és felszerelések 2008. augusztus 31-ig történő
maradéktalan beszerzésére. A feladatellátás költségeinek fedezése a társulási megállapodás
módosításnak megfelelően történik.
Megállapítható tehát, hogy a feladatról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon
történik oly módon, hogy a tanulóknak, szülőknek nem jelent aránytalan terhet. A
feladatbővülés személyi és tárgyi feltételei, költségvetési fedezete rendelkezésre állnak,
illetve megteremthetők.
A Bizottság a szakvéleményt a karancslapujtői polgármester 1500/2007. számú levele, a
karancslapujtői Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti Iskola működtetéséről szóló
Társulási megállapodás és módosításának tervezete, az iskolaigazgató szóbeli tájékoztatása,
Szabóné Fónagy Erzsébet közoktatási szakértő véleménye, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.
29.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyűlés és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e.
melléklet 5. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Morgenstern Ferenc polgármester - Karancslapujtő
3. Irattár

27. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
34/2007. (VI. 19.) Okt. Biz.

Tárgy: 2007. évi „Nógrád Megye Veres Pálné
Díja” adományozásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága
– átruházott hatáskörben – 2007. évben „Nógrád Megye Veres Pálné Díja”-t adományoz:
Nagy Ervinné
és
Rédlerné Agócs Piroska
részére.
A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntető díjjal járó oklevél, emlékplakett és a
pénzjutalom átadásáról a testület a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi ülésén
gondoskodjon.
Határidő: 2007. szeptemberi ünnepi ülés
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 19.
Kovács Gábor s. k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. A kitüntető díjban részesültek - lakhelyükön
3. Irattár

28. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága
9/2007. (VI. 19.) ÜJB. sz.

Tárgy: Címerhasználat engedélyezése

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága (a továbbiakban bizottság)
a Tóth és Társa Kft. (5700 Gyula, Harruckern tér 3. Pf.37.) által benyújtott kérelem alapján engedélyezi
a megyei címer ingyenes használatát "Magyarország dombortérképe" című kiadványon történő megjelenítés céljából.
Az előállítani kívánt mennyiség - műanyagra nyomtatva - 300 darab, a jelképhasználat időtartama a kiadvány élettartama (kb. 15 év). A jelkép terjesztésének módja: a kiadvány direkt értékesítése polgármesteri hivatalok és önkormányzati intézmények számára.
A jelkép felhasználásáért felelős személy: Tóth Zoltán, ügyvezető.
INDOKOLÁS
A Tóth és Társa Kft. azzal a kéréssel fordult a közgyűlés elnökéhez, illetve a bizottsághoz, hogy biztosítsák részére a megyei címer használatát. A társaság a jelképhasználat engedélyezését "Magyarország
dombortérképe" című kiadványon történő megjelenítés céljából kérte. A kiadvány a domborzat térbeli
ábrázolása mellett tartalmazza az összes települést az úthálózattal és a terület vízrajzával, a megyék, valamint kb. 90 település térképét.
Nógrád Megye Közgyűlésének Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról,
valamint a „Nógrád” név felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet 8.
§-a értelmében a megyei önkormányzat jelképeit a közgyűlés ügyrendi és jogi bizottságához benyújtott
írásbeli kérelem alapján kiadott át nem ruházható engedély alapján lehet felhasználni, illetve használni. A
bizottsághoz a kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon kell benyújtani. A bizottság a jelkép felhasználási körétől, módjától és az eset összes körülményétől függően egyszeri vagy többszöri díjazást
állapíthat meg.
A bizottság a kérelmet megvizsgálta és a hivatkozott közgyűlési rendelet szakaszait szem előtt tartva,
valamint a jelképhasználat céljára tekintettel a fenti határozatot hozta.
A bizottság a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy.
rendelet 1/h. mellékletének 1.pontja, valamint Nógrád Megye Közgyűlésének Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név felvételéről és használatának
rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelete alapján hozta meg határozatát.
Salgótarján, 2007. június 19.
dr. Egyed Ferdinánd s. k.
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1. Tóth és Társa Kft.– székhelyén
2. Megyei közgyűlés tagjai – közlöny útján
3. Irattár

29. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága

10/2007. (VI. 19.) ÜJB. sz.

Tárgy: „Nógrád” név használatának
engedélyezése

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) az Alkotók Nógrád Megyei Szövetsége ( székhelye: 3060 Pásztó, Nagymező út 3.) által
benyújtott kérelem alapján engedélyezi a „Nógrád” név használatát a Szövetség nevében való
megjelenítés céljából. Az engedélyezett névhasználat pontos szövege: "Alkotók Nógrád Megyei
Szövetsége"
A névhasználat a Szövetség működési idejére érvényes, a névhasználatért felelős személy neve: Zsiga
Lajos, elnök.

INDOKOLÁS
Az Alkotók Nógrád Megyei Szövetsége azzal a kéréssel fordult a közgyűlés elnökéhez, hogy
engedélyezze a „Nógrád” név használatát. A névhasználat célja a "Nógrád" névnek a Szövetség nevében
való megjelenítése. A Szövetség alelnöke által előadottak szerint ezzel a megyére kiterjedő szövetséggel
fontos lépést tettek a művészeti és kulturális értékek megőrzése és felelevenítése területén. Ezt kívánják
kifejezni azzal, hogy szervezetük nevébe beemelik a "Nógrád" nevet.
Nógrád Megye Közgyűlésének 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint a "Nógrád" név
felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésről átruházott hatáskörben a közgyűlés Ügyrendi és
Jogi Bizottsága dönt. Döntése meghozatala előtt vagy kikéri Nógrád község önkormányzata véleményét
vagy a bizottság ülésére meghívja képviselőjét.
Nógrád község polgármestere arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a testület megtárgyalta a kérelmet és
támogatta azt.
A bizottság a hivatkozott közgyűlési rendelet szakaszait szem előtt tartva, a rendelkezésre álló iratok és a
községi önkormányzat véleményének ismeretében, amely a névhasználathoz hozzájárult a fenti
határozatot hozta.
A bizottság a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy.
rendelet 1/h. mellékletének 1.pontja, valamint Nógrád Megye Közgyűlésének Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név felvételéről és használatának
rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelete alapján hozta meg határozatát.

Salgótarján, 2007. június 19.
dr. Egyed Ferdinánd s. k.
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1. Alkotók Nógrád Megyei Szövetsége – székhelyén
2. Nógrád Község Önkormányzata – székhelyén
3. Megyei közgyűlés tagjai – közlöny útján
4. Irattár

30. sz. melléklet
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága

11/2007. (VI. 19.) ÜJB. sz.

Tárgy: „Nógrád” név használata iránti kérelem
elbírálása

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) a Nógrád Jövőjéért Egyesület (a továbbiakban kérelmező, székhelye: 3100 Salgótarján, Ybl
Miklós út 57.) által benyújtott "Nógrád" névhasználat iránti kérelmét elutasítja és nem engedélyezi a
névhasználatot a kérelmező nevében való megjelenítés céljából.
A határozat ellen a kérelmező az elutasítást követő 15 napon belül fellebbezéssel élhet a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűléséhez (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A bizottság tájékoztatja a kérelmezőt,
hogy a határidő jogvesztő.
INDOKOLÁS
A kérelmező azzal a kéréssel fordult a közgyűlés elnökéhez, hogy engedélyezze a „Nógrád” név
használatát. A névhasználat célja a "Nógrád" név kérelmező nevében való megjelenítése. A kérelmező
tevékenységi köre az ifjúság képviselete, szabadidő-kulturális-oktatási programok szervezése.
Nógrád Megye Közgyűlésének 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint a "Nógrád" név
felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésről átruházott hatáskörben a közgyűlés Ügyrendi és
Jogi Bizottsága dönt. Döntése meghozatala előtt vagy kikéri Nógrád község önkormányzata véleményét
vagy a bizottság ülésére meghívja képviselőjét.
Nógrád község polgármestere arról tájékoztatta a bizottságot, hogy csak abban az esetben támogatja a
névhasználatot, ha a kérelmező neve kiegészül a "megye" szóval, mert ebben az esetben lesz az egyesület
megyét érintő civil szervezet. Véleményük szerint a névnek jelenlegi formájában Nógrád községhez
kellene kötődnie, de semmiféle kötődésről nem tudnak.
A bizottság a hivatkozott közgyűlési rendelet szakaszait szem előtt tartva, a rendelkezésre álló iratok és a
községi önkormányzat véleményének ismeretében, mellyel egyetértett a fenti határozatot hozta.
A bizottság a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy.
rendelet 1/h. mellékletének 1.pontja, valamint Nógrád Megye Közgyűlésének Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név felvételéről és használatának
rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelete alapján hozta meg határozatát, a jogorvoslat lehetőségét a
rendelet 16.§ (4) bekezdése tartalmazza.

Salgótarján, 2007. június 19.
dr. Egyed Ferdinánd s. k.
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1. Nógrád Jövőjéért Egyesület – székhelyén
2. Nógrád Község Önkormányzata – székhelyén
3. Megyei közgyűlés tagjai – közlöny útján
4. Irattár

Melléklet
MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyfelől Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli:
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke),
másfelől Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Farkas Lajosné
elnök), között az alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett:
Nógrád Megye Önkormányzata a 13/2007. (II. 13) Kgy. sz. határozata alapján felkéri a Nógrád
Megyei Ifjúsági Tanácsot, hogy a közöttük 2007. február 28. napján létrejött Együttműködési
Megállapodásnak eleget téve szervezze meg a Nógrádiák Sajtó Szaktábort.
A Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács a Tábor megszervezése és lebonyolítása érdekében:
a) a források részbeni előteremtésére nyújtson be pályázatot,
b) teljes körűen biztosítsa a személyi (szervezők, segítők stb.) és tárgyi (szállás, étkezés,
bérleti díjak, stb.) feltételeket,
Díjazás
2.1

2.2

Nógrád Megye Önkormányzata az 1. pontban meghatározott feladatok teljesítéséért, a
2007. évi költségvetésben az ifjúsági feladatokra elkülönített keretből 500.000 Ft, azaz
ötszázezer forint, valamint a 4. sz. melléklet III/17. sorában lévő „Marketing és
kommunikációs rendszer működtetése” c. keretből 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint
támogatást nyújt, amelynek átutalására jelen megállapodás mindkét fél általi aláírását
követően kerül sor, a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács Kereskedelmi és Hitelbank
pénzintézetnél vezetett 10400786-07803536-00000000 számú számlájára.
Amennyiben a tábor tervezett kiadásait a bevétel meghaladja a akkor a különbözetet a
Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács az önkormányzat részére a rendezvényt követő 30. napig
vissza fizeti.

A támogatás összegével a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács – a nevére kiállított, jelen megállapodás
tárgyába illeszkedő számlákkal – Nógrád Megye Önkormányzata felé is elszámol.
Amennyiben a Tábor valamilyen okból nem valósul meg, a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács a
támogatást a meghiúsulás nyilvánvalóvá válásától számított 8 napon belül köteles visszafizetni.
A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták azzal,
hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Salgótarján, 2007. június …..

…………………………..
Becsó Zsolt
Nógrád Megye Önkormányzata

………………………………..
Farkas Lajosné
Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács

Ellenjegyezte:
………………………….
dr. Barta László
megyei főjegyző

Tárgy: Az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai

66/2007. (VI. 28.) Kgy.

Szakszolgálat
(Balassagyarmat)
igazgatói
feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy az Óvoda, Általános Iskola és
Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat, Patvarci út 2.) magasabb vezetői megbízására, az igazgatói
beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázat, tekintettel arra, hogy a benyújtására nyitva álló határidőn
belül nem érkezett pályázat, nem vezetett eredményre.

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

70/2007. (VI. 28.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: A középfokú oktatási intézmények
integrációjának előkészítéséről és végrehajtásáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gecse Gabriella, mint a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium igazgatójának magasabb vezetői megbízását 2007. június 30. napjával – tekintettel az intézmény
jogutóddal történő megszüntetésére – visszavonja. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Földi Balázs, mint a Fáy András Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium igazgatójának magasabb vezetői megbízását 2007. június 30. napjával – tekintettel az intézmény jogutóddal történő megszüntetésére – visszavonja. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak, a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumnak,
a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Váci Mihály Gimnáziumnak az
adott időszak gazdálkodásért felelős igazgatója 2007. június 30-i fordulónappal az éves költségvetési
beszámolónak megfelelő adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott
beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést köteles 60 napon belül készíteni és azt a közgyűlés
elnökének megküldeni.
Határidő: 2007. augusztus 29.
Felelős: Gecse Gabriella, Földi Balázs, Bologné Szmetana Zsófia, Czudor István
4. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az intézményi struktúra átalakításával
összefüggő törzskönyvi nyilvántartásban történő változásokra, valamint az érintett bankszámlák
megszüntetésére, illetve nyitására soron kívül tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző
5. Az új intézményi struktúrára vonatkozó szabályzatokat a Borbély Lajos Szakközépiskola és
Szakiskola szükség szerint, de legkésőbb 2007. szeptember 1-ig készíti el. A számviteli politika és
annak mellékleteit képező gazdálkodási szabályzatok kerüljenek kiterjesztésre a Lipthay Béla

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumra, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégiumra, valamint a Váci Mihály Gimnáziumra vonatkozóan.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Fazekas György, igazgató
6. A Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz, valamint a Lorántffy Zsuzsanna
Kollégiumhoz kapcsolódóan a 2007. évi állami támogatások – normatív állami támogatások,
normatív kötött támogatások, központosított előirányzatok – elszámolását, az elszámolás
dokumentálását a Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola köteles biztosítani.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Fazekas György, igazgató
7. A Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Lorántffy Zsuzsanna
Kollégium gazdasági ügyiratainak, a központi támogatások elszámolásához kapcsolódó
alapbizonylatoknak az irattározásáról a Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola vezetője
köteles gondoskodni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fazekas György, igazgató
8. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az önállóan (Borbély Lajos
Szakközépiskola és Szakiskola) és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (Lipthay
Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Váci Mihály Gimnázium) jelen határozat mellékletét
képző pénzügyi-gazdasági együttműködési megállapodást. Felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 28.

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

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

70/2007. (VI. 28.) Kgy. hat. melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött Nógrád Megye Önkormányzatának Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium (továbbiakban önállóan gazdálkodó intézmény), valamint a megállapodás mellékletében
felsorolt részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények (továbbiakban részben önálló
intézmény) között az államháztartásról szóló és többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény
végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet és az önkormányzat intézményi
együttműködésre vonatkozó 70/2007 (VI.28.) Kgy. határozata alapján a következők szerint:
I.

Az együttműködés általános szempontjai
1. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények együttműködésének célja az, hogy a
hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit
teremtse meg.
2. Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önálló intézmények gazdálkodási, szakmai
döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei a részben
önálló intézményeknél nincsenek meg, köteles az önállóan gazdálkodó intézmény ellátni.
4. Az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű,
törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit.
5. A 4. pontban foglaltakat az önállóan gazdálkodó intézmény elsősorban érvényesítési,
ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba beépített belső
ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja.
6. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a részben önálló intézmények vezetői a
számviteli politika részét képező, külön szabályzatban rögzítettek szerint saját hatáskörükben
gyakorolják, a számviteli politikában rögzített esetekben átruházzák az önállóan gazdálkodó
vezetőjére (vagy gazdasági vezetőjére).
7. Az önállóan gazdálkodó intézmény köteles a kiemelt előirányzatokról intézményenkénti – azon
belül szakfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást folyamatosan vezetni főkönyvi számla,
alszámla bontásban, és erről legalább havonta információt szolgáltatni a részben önálló
intézményvezetők számára.
8. A kötelezettségvállalás könyvelési rendszerben történő nyilvántartása az önállóan gazdálkodó
intézménynél történik. A nyilvántartás biztosítja a folyamatban lévő kötelezettségvállalásokat,
illetve ezek hó végi állományát, amit az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önálló
intézményekkel a havi zárást követően minden hónapban egyeztet.
9. A számviteli (főkönyvi) könyvelést az önállóan gazdálkodó intézmény vezeti, és gondoskodik
arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei
egymástól. A fenntartói adatszolgáltatásokat az önállóan gazdálkodó intézmény végzi,
koordinálja és egyeztetni köteles a részben önálló intézménnyel.
10. A számviteli politika részeként elkészített szabályzatokban rögzített analitikus nyilvántartásokat
– az önállóan gazdálkodó intézmény által meghatározott formában – a részben önálló
intézmények folyamatosan vezetik és arról adatszolgáltatást teljesítenek az önállóan gazdálkodó
intézmény számára.

11. A részben önálló intézmények az önállóan gazdálkodó intézmény leltározási utasítása alapján
éves leltárt készítenek, és javaslatot tesznek selejtezésre.

12. A leltárértékelés az önállóan gazdálkodó intézmény feladata, amely a nyilvántartások, és
tényleges készletek közötti eltérésekről kimutatást készít a részben önálló intézmények számára.
13. A részben önálló intézmények által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási
rendszerénél a részben önálló intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ
szolgáltatások tekintetében az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője.
14. Az önállóan gazdálkodó intézmény gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos
állami, önkormányzati szabályozások eljussanak a részben önálló intézményekhez és azok
gyakorlati végrehajtását segíti.
15. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a részben önálló
intézmények, és az önállóan gazdálkodó intézmény között úgynevezett irat átadás-átvételi
könyvvel, vagy elismervénnyel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett
iratot (számlát, szerződést, bizonylatot, stb…) melyik intézmény mikor és kinek adta át, illetve
postázta ügyintézés végett.
16. A részben önálló intézmények önálló bankszámlával nem rendelkeznek, számukra az önállóan
gazdálkodó intézmény részére nyitott bankszámla, illetve azok alszámlái állnak rendelkezésre.
17. Az önállóan gazdálkodó intézmény a bankszámla mellett vezetett analitikus nyilvántartásban
intézményenként és naprakészen vezeti a számlaforgalmat.
18. A kisebb kifizetések teljesítésére a részben önállóan gazdálkodó intézmények
készpénzellátmányt kapnak, amelyet a készpénzkezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott
bizonylatok felhasználásával költhetnek el. Az általuk beszedett bevételeket kötelesek 24 órán
belül az önállóan gazdálkodó intézmény bankszámlájára befizetni. A napi befizetéstől 10 napon
belül el lehet tekinteni abban az esetben, ha a befizetett összeg nem éri el a pénzkezelési
szabályzatban rögzített értékhatárt.
19. Jelen együttműködési megállapodásban rögzített egyeztetéseket, adatszolgáltatásokat minden
esetben írásban szükséges dokumentálni.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
1. Az éves költségvetés tervezése
1.1. Az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önálló intézményekkel együttműködve
figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését és számításokat végez a következő évi
intézményi előirányzatokra,
1.2. előkészíti a tárgyalást a fenntartó és a részben önálló intézményvezető között a költségvetési
egyeztető tárgyalásra a hatáskörében lévő információkat ehhez rendelkezésre bocsátja,
1.3. segíti a részben önálló intézmények vezetői által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi
igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a meghatározását.
1.4. Az önállóan gazdálkodó intézmény
1. felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére a részben önálló intézmények vezetőit és
számukra pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett,
2. a koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében segíti a
konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását,

3. az
önkormányzat
költségvetési
rendelet-tervezetének
összeállításához
intézményvezetőkkel együttműködve információkat szolgáltat a fenntartó számára.
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1.5. Az önállóan gazdálkodó intézmény a költségvetési rendelet megalkotása után intézményenként
felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat szakfeladatonkénti, főkönyvi és szükség szerinti
alábontásban és ezt egyezteti a részben önálló intézményekkel.

1.6. Az önállóan gazdálkodó intézmény megszervezi a számviteli szabályzataiban részletezettek
szerinti analitikus nyilvántartások részben önálló intézményeknél történő év eleji újranyitását,
vagy azok további folyamatos vezetését, egyeztetését.
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása
Az önkormányzat közgyűlése az intézményi érdekeltség érvényesülése és a rugalmas gazdálkodás
biztosítása érdekében felruházta a részben önálló intézményeket az előirányzatok feletti rendelkezés
teljes jogkörével.
2.1 A részben önálló intézmények előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörüket
önállóan gyakorolják és erről az önállóan gazdálkodó intézményt a költségvetési rendeletben
szabályozottak szerint, folyamatosan tájékoztatják.
2.1.1 Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a főkönyvi számlát, amely biztosítja
az ugyancsak megjelölt előirányzat-túllépés fedezetét.
2.1.2 Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás esetében a módosult előirányzat
számlát szakfeladatonként közli az önállóan gazdálkodó intézménnyel, erről belső
határozatot hoz.
2.1.3 A kiemelt előirányzatoknál a fedezet mellett a jogcímet is megjelöli. (Jogszabályi,
önkormányzati rendeletre, határozatra való hivatkozás.)
2.2 Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az
intézményvezető és az önállóan gazdálkodó intézményvezető együttesen felelősek.

érintett

2.3 Az előirányzat-módosításról az önállóan gazdálkodó intézmény tájékoztatja a főjegyzőt
mindazokban az esetekben, amikor a közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokat érinti a
módosítás.
3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése
A kötelezettségvállalás és utalványozás jogkörét a I.6. pont szerint a részben önálló intézmények vezetői
gyakorolják, a számviteli politikában rögzített esetekben átruházzák az önállóan gazdálkodó vezetőjére
(vagy gazdasági vezetőjére).
3.1 A kötelezettségvállalások rendje
3.1.1 Az intézményvezetők az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló
megrendeléseket ellenjegyzés végett megküldik az önállóan gazdálkodó intézménynek.
3.1.1.1 Amennyiben a kötelezettségvállalásra az önállóan gazdálkodó intézmény szerint
nincs fedezet, „nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi a
részben önálló intézmény vezetőjének.
3.1.1.2 Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi (cégszerű aláírás) és
felvezeti saját kötelezettség-vállalási nyilvántartásába.
3.1.1.3 Az önállóan gazdálkodó intézmény a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2 pontokban foglaltakról
három munkanapon belül nyilatkozik.
3.1.2 A kötelezettségvállalások hó végi nem teljesült állományát az önállóan gazdálkodó
intézmény és a részben önálló intézmények a tárgyhónapot követő hó 10-éig egyeztetik.
3.1.3 A teljesült kötelezettségvállalásról az utalványozás útján tájékoztatják a részben önálló
intézmények az önállóan gazdálkodó intézményt.
3.2 Az utalványozás rendje
3.2.1

A vásárolt termékeket és szolgáltatásokat az I.6. pont szerint a számviteli politikában
rögzítettek alapján, átruházott hatáskörben az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője,
vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozza.

3.2.2

Az előző pontba nem tartozó kifizetések és a bevételek utalványozása a részben önálló
intézményvezetők hatáskörébe tartozik.
3.2.2.1 A részben önálló intézményvezetők folyamatosan gyakorolják utalványozási
jogkörüket annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben
megtörténhessenek.
3.2.2.2 Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelvény felhasználásával
történik.
3.2.2.3 Az utalványozott számlát átadó-átvevő könyvvel, vagy elismervénnyel kell az
önállóan gazdálkodó intézményhez eljuttatni, amelyből ki kell tűnnie annak,
hogy a számla a kifizetésig mikor, melyik szervezetnél volt.
3.2.2.4 A számlát a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt összevetés után az
önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetője ellenjegyzi, és egyúttal
intézkedik a kifizetésre.
3.2.2.5 Az utalványozott, felszerelt számlát az önállóan gazdálkodó intézmény részben
önálló intézményenkénti csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja.

3.3 Az ellenjegyzés rendje
A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági
vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
3.3.1

Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt
meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt a részben önálló
intézmény) rendelkezésre áll-e és nincs-e más akadálya a kötelezettség-vállalásnak.

3.3.2

Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben szabálytalanságot tapasztal, megtagadja
az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli a részben önálló
intézmény vezetőjével.

3.3.3

Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos módon
történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, vagy nincs a
kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az utalványozónak, hogy
nem jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek után is ragaszkodik a teljesítéshez,
felvezeti az utalványra, hogy „az ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban
értesíti a közgyűlés elnökét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével.

3. 4.Az érvényesítés rendje
3.4.1. A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt követelményeket
betartották-e.
3.4.2. A szakmai teljesítés igazolója a részben önálló intézmény vezetője, vagy az általa
felhatalmazott személy lehet. Az érvényesítést az önállóan gazdálkodó intézmény e
feladattal megbízott dolgozója végzi.
3.4.3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli
elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is.
4. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás (bér- és
létszámgazdálkodás szabályai)
4.1 A részben önálló intézmények vezetői önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorolnak. Ennek
keretében az álláscserékből keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a távollétek miatti
bérmaradványt az önkormányzat szabályozásai alapján felhasználhatják.
4.2 A közgyűlés által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel a részben önálló
intézmények önállóan gazdálkodnak.

4.3 A havi előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a személyi juttatások
esetében főkönyvi bontású, a részben önálló intézmény szintjére összesített létszám- és
bérnyilvántartást vezetnek a részben önálló intézmények és az önálló gazdálkodású
intézmény.
4.4 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során az önállóan gazdálkodó intézmény biztosítja, hogy
a munkaerő-, bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és a közgyűlés
döntésének megfelelően történjen.
5. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje
Az önállóan gazdálkodó intézmény vezeti a számviteli – illetve saját intézményét érintő analitikus –
nyilvántartásokat, a részben önálló intézmény pedig a számviteli szabályzatokban meghatározott
analitikus nyilvántartásokat.
5.1 A befektetett eszközök értékben és mennyiségben történő analitikus nyilvántartását az
önállóan gazdálkodó intézmény a BEFESZ program alkalmazásával végzi. A készletek
analitikus nyilvántartását – ideértve a munkahelyeken használatban lévő készleteket is – a
részben önállóan gazdálkodók vezetik. Ennek során a bevételezések, felhasználások és más
csökkenések és növekedések alapbizonylatait kiállítják, és negyedévente egyeztetnek a
főkönyvi könyveléssel és a saját intézményük különböző munkahelyeivel.
5.2 Az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági vezetőjének az iránymutatása alapján a
részben önálló intézmények elvégzik az év végi leltárfelvételeket, közreműködnek a leltárak
összesítésében és kiértékelésében.
5.3 A részben önálló intézmények előkészítik és végrehajtják az esedékes selejtezéseket és
gondoskodnak azok előírásszerű bizonylatolásáról.
5.4 A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a gazdasági ügyrend,
valamint a leltározási és selejtezési szabályzat alapján történik.
6. A készpénzkezelés rendje
6.1 A részben önálló intézmények az I.18. pont alapján a készpénzkifizetések teljesítésére
készpénzellátmánnyal rendelkeznek, amelyből teljesíthetik a különböző készpénzes
kifizetéseket.
6.2 A kifizetések bizonylatolásánál a rovat-elszámolási ívet alkalmazzák.
6.3 A készpénzforgalomról az ellátmány feltöltésekor számlákkal elszámolnak az önállóan
gazdálkodó intézmény felé és egyúttal rendelkezésre bocsátják a rovat-elszámoló ívet és a
készpénzes bizonylatok példányait.
6.4 A készpénzes kifizetések szabályszerűségéért a részben önálló intézmények vezetői felelősek
és egyúttal gondoskodnak a pénz biztonságos tárolásáról.
6.5 A készpénzben beszedett bevételek kiadások teljesítésére nem fordíthatók.
7. A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, bonyolítása
A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, bonyolítása az önállóan gazdálkodó
intézmény gazdasági szervezetének a feladatát képezi, ezekkel kapcsolatosan a részben önálló
intézmények közreműködnek.
8. A belső ellenőrzés
8.1 A gazdálkodási folyamatokba épített belső ellenőrzési rendszer munkafolyamatonként
- az önállóan gazdálkodó intézménynél és

-

a részben önálló intézményeknél is működik.

8.2 A vezetői ellenőrzés általános feladatairól, a különböző vezetői szintek előzetes és utólagos
ellenőrzési feladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője
gondoskodik.
8.3 A belső ellenőr
- függetlenségét,
- éves ellenőrzési munkaterv összeállítását,
- az ellenőrzési kézikönyv elkészítését, gyakorlati alkalmazását,
- a kockázatelemzést, kockázatkezelés módszertanát, gyakorlatát,
- az ellenőrzések végrehajtásának menetét (felkészülés, helyszíni ellenőrzés, írásba
foglalás, realizálás, beszámolás) az önállóan gazdálkodó intézmény biztosítja.
Hatálybalépés
Ez az együttműködési megállapodás 2007. július 1-jén lép hatályba, az abban foglaltakat ettől kezdve
kell alkalmazni.

…………………………..
Az önállóan gazdálkodó
intézmény vezetője

…………………………..
1. sz. intézmény vezetője

………………………….
Az önállóan gazdálkodó
intézmény gazdasági vezetője

………………………….
1. sz. intézmény gazdasági
feladatot ellátó dolgozója

…………………………..
2. sz. intézmény vezetője

…………………………..
2. sz. intézmény gazdasági
feladatot ellátó dolgozója

…………………………..
3. sz. intézmény vezetője

…………………………..
3. sz. intézmény gazdasági
feladatot ellátó dolgozója

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 70/2007. (VI. 28.) számú határozatával az együttműködési
megállapodást jóváhagyta.
Dátum: 2007. …………………………..

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

dr. Barta László
megyei főjegyző

Együttműködési megállapodás melléklete

Az együttműködési megállapodásban érintett részben önálló
intézmények

Sorsz.

A részben önállóan gazdálkodó intézmény megnevezése, címe

1.

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
(3170 Szécsény, Haynald L. u. 11.)

2.

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

3.

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

72/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata módosításáról

HATÁROZATA

1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata [25/2006. (IV.6.) Kgy. határozat, a
továbbiakban: KSZ] I. fejezetének 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos Kgy.
rendelete (a továbbiakban SZMSZ) értelmében a közbeszerzési eljárásokba polgári jogi
szerződés alapján bevonandó személy vagy szervezet megbízására vonatkozó, valamint az
egyszerű közbeszerzési és tervpályázati eljárások kivételével a közbeszerzések és a
közbeszerzési eljárások tervezése és előkészítése során, a közbeszerzési és tervpályázati
eljárásokban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (a továbbiakban: KBB) – e szabályzat szerint –
átruházott hatáskörben jár el, és gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit.
Az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló eljárásban e szabályzat I. fejezete 4. pontja,
III. fejezete 1.2., 2., 10.6., 10.7., 10.16., pontjai vonatkozásában a KBB helyett a Nógrád Megye
Önkormányzatának Közgyűlése értendő.”
2. A KSZ I. fejezetének 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. Az SZMSZ értelmében a közbeszerzési eljárásokba polgári jogi szerződés alapján bevonandó
személy vagy szervezet megbízására vonatkozó, valamint az egyszerű közbeszerzési és
tervpályázati eljárásokban, az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló eljárás kivételével a
közgyűlés elnöke – e szabályzat szerint – átruházott hatáskörben jár el, és gyakorolja az
ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit.”
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a KSZ-t a jelen módosítással foglalja egységes szerkezetbe,
majd Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönyében tegye közzé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

73/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: A 2007. évi költségvetés II. sz.
módosítása
végrehajtásához
kapcsolódó
intézkedésekről

HATÁROZATA
1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés következő
módosításáig a szakmai és gazdasági integrációban érintett intézmények finanszírozásához
szükséges intézkedéseket a július-szeptember időszakban az előirányzat maradványuk terhére
megtegye.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2.) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Pásztó Város Önkormányzatától átvételre kerülő
intézmények finanszírozásához szükséges intézkedéseket tegye meg, figyelembe véve a feladat
átadás-átvételről szóló megállapodásban foglaltakat, a városi önkormányzat által elfogadott érintett
intézményi éves költségvetést, valamint a legszükségesebb kiadásokat.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3.) a) Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete tartalmazza
a 2007. évi engedélyezett létszámkereteket.
b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása
érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének
biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
4.) a) A közgyűlés a 2007. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az
alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének változását határozza el:
[A létszámváltozás tartalmazza a feladatváltozásokból eredő létszámmozgásokat is (növekedéseket,
csökkenéseket).]
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Üzemmérnök

841 fő
1 fő
840 fő

1 fő

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
161 fő
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret növekedés:
2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
163 fő
előirányzat szerint:

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdaság vezető
Munkaügyi előadó

95 fő
2 fő
93 fő

1 fő
1 fő

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
99 fő
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
97 fő
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdasági-műszaki igazgatóhelyettes
1 fő
Pénztáros (gazdasági ügyintéző)
1 fő

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdasági vezető
Pénzügyi ügyintéző

71 fő
2 fő
69 fő

1 fő
1 fő

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon, Pásztó
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint összesen:
188 fő
ebből integrációban érintett intézmények adatai:
- Százszorszép Általános Iskola, Szátok
66 fő
- Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthon, Pásztó
80 fő
- Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat,
42 fő
Balassagyarmat
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
7 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret növelése:
2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
183 fő
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdaságvezető
2 fő
Egyéb gazdasági ügyintéző (Szátok)
1 fő
Egyéb ügyintéző (Balassagyarmat)
1 fő
Adminisztrátor (analitikus nyilvántartó) (Szátok)
1 fő
Adminisztrátor (részmunkaidős) (Balassagyarmat)
1 fő
Pedagógus (Balassagyarmat)
1 fő

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított

előirányzat szerint összesen:
ebből integrációban érintett intézmények adatai:
- Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján
- Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
Bátonyterenye
- Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret növelése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdaság vezető
Főkönyvi könyvelő (Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll.)
Analitikus könyvelő (Fáy András Szakk., Szakisk. és Koll.)
Gazdasági ügyintéző (Lorántffy Zsuzsanna Koll.)

Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdaság vezető

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdaság vezető
Pénztáros
Analitikus könyvelő

240 fő
146 fő
73 fő
21 fő
5 fő
2 fő
237 fő

2 fő
1 fő
1 fő
1 fő

34 fő
1 fő
33 fő

1 fő

58 fő
3 fő
55 fő

1 fő
1 fő
1 fő

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet,
Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
29 fő
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
7 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
22 fő
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Közművelődési szakember
4 fő
Adminisztrátor
1 fő
Informatikus (részmunkaidős)
1 fő
Pénzügyi ügyintéző
1 fő
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret növekedés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított

59 fő
2 fő
61 fő

előirányzat szerint:
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdasági ügyintéző
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi I. módosított
előirányzat szerint:
Költségvetési létszámkeret csökkentés:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret növelése (Nógrád Megyei
Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézettől)
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2007. évi II. módosított
előirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
Gazdasági igazgató helyettes
Gazdasági ügyintéző
Adminisztrátor

29 fő
1 fő
28 fő

1 fő

37 fő
4 fő
6 fő
39 fő

1 fő
2 fő
1 fő

b) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
5.) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra
a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben –
nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. június 28.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

74/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata által
működtetett középiskolai és felsőoktatási
ösztöndíj kuratórium működéséről, az odaítélt
támogatásokról

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Ösztöndíj Kuratóriuma tevékenységére vonatkozó beszámolót. A testület
megállapítja, hogy mind a 2006. október 12-ig működő, mind a jelenlegi összetételű kuratórium
munkáját a rendeletben meghatározott eljárás szerint hatékonyan végezte.

2.

A közgyűlés utasítja alelnökét, hogy a kuratórium tevékenységéről és a végzett munkáról a testület
2008. júniusi ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Barna János, a közgyűlés alelnöke

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

75/2007. (VI. 28.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: A Szent Lázár Megyei Kórház gazdasági
helyzetét stabilizáló intézkedési és pénzügyi
tervhez

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az előterjesztésben fogalt tartalommal, felelősökkel
és határidőkkel - megtárgyalta és jóváhagyta a Szent Lázár Megyei Kórház intézkedési tervét a pénzügyi stabilizációra vonatkozóan. A közgyűlés utasítja a főigazgatót, hogy ennek végrehajtásáról a testület szeptemberi ülésén, illetve szükség szerint számoljon be.
Határidő: 2007. szeptember 30., illetve szöveg szerint, folyamatos
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kórház vezetésének kezdeményezésére 2007. július
01-i hatállyal és az alábbi tartalommal jóváhagyja Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes
egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló - 39/2007. (IV.19.)
Kgy. határozat pontja alapján jóváhagyott - szabályzata módosítását.
A szabályzat IX. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint változik:
„IX. Emeltszintű ellátást nyújtó, többletköltséget okozó egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak a következők:
Krónikus ellátást nyújtó ápolási osztályon:
Több betegtárssal való elhelyezés
Több betegtárssal való elhelyezés
Több betegtárssal való elhelyezés
Több betegtárssal való elhelyezés
Betegtárs nélküli elhelyezés
Betegtárs nélküli elhelyezés
Betegtárs nélküli elhelyezés
Betegtárs nélküli elhelyezés

/1-30 napig/
/31-60 napig/
/61-90 napig/
/91 naptól -/
/1-30 napig/
/31-60 napig/
/61-90 napig/
/91. naptól -/

1000,- Ft/nap
1100,- Ft/nap
1300,- Ft/nap
2000,- Ft/nap
1500,- Ft/nap
1600,- Ft/nap
1700,- Ft/nap
2500,- Ft/nap

Elhelyezés 2 ágyas kórterem
/1-30 napig/
1300,- Ft/nap
Elhelyezés 2 ágyas kórterem
/31-60 napig/
1400,- Ft/nap
Elhelyezés 2 ágyas kórterem
/61-90 napig/
1500,- Ft/nap
Elhelyezés 2 ágyas kórterem
/91 naptól-/
2200,- Ft/nap”
(A IX. pont alatti további rendelkezések változatlanok maradnak.)
A testület utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a szabályzat nyilvánosságra hozatalához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház alkalmazotti létszámában történő
változások átvezetésére a költségvetés soron következő módosításkor tegyen javaslatot.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A testület utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a struktúrában és működésben tervezett változások
átvezetése érdekében készítse elő az intézmény SZMSZ-ének módosítását és jóváhagyásra terjessze
az ágazatilag illetékes bizottság elé.
Határidő: a bizottság szeptemberi ülése
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató
5. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése kezdeményezi az egészségügyi miniszternél, a
pénzügyminiszternél és az OEP főigazgatójánál a Szent Lázár Megyei Kórháznak - az általa
működtetett Irányított Betegellátási Rendszer fenntartásához és munkájához kapcsolódó - jogos
követelésének a kifizetését, ellentételezését. A közgyűlés felkéri Nógrád megye országgyűlési
képviselőit és a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatóját, hogy minden lehetséges fórumon,
minden jogszerű eszköz felhasználásával járjon el a hatályos jogszabályokban rögzítettek szerinti
jogos követelés érvényesítése érdekében.
Határidő: 2007. július 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

76/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy: A Szent Lázár Megyei Kórház
önkormányzati biztosának kiválasztását szolgáló
keretmegállapodás nyílt közbeszerzési eljárás
megindításáról

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és dönt arról, hogy a Szent Lázár Megyei
Kórház önkormányzati biztosának kiválasztására e határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás és
dokumentáció alapján keretmegállapodásos nyílt közbeszerzési eljárást indít.
A közgyűlés utasítja a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati
felhívást a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságának küldje meg.
Határidő: 2007. június 29.
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző
2. A közgyűlés felhatalmazza és utasítja a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét, hogy a Közbeszerzési
Értesítő által esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a közgyűlés összehívása nélkül, a főjegyző bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a közgyűlés soron következő ülésén számoljon be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:

Nógrád Megye Önkormányzata
Postai cím:

Rákóczi út 36., 142. szoba
Város/Község:

Salgótarján
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Hivatala, Beruházási
Főosztály
E-mail:

Postai
irányítószám:

3100

Ország:

Magyarország

Telefon:

+36/32/620-103

Fax:

+36/32/620-120
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés
vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet

c) Szolgáltatás

11
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Salgótarján, Füleki út 54-56.
NUTS-kód
NUTS-kód

HU 313

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben:

VAGY hónap(ok)ban: 38

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):

40 000 000
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

A keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb kettő szerződéskötésre kerülhet sor. A kórház
pénzügyi-gazdasági helyzetének jelenleg folyamatban lévő vizsgálata, elemzése miatt az érték

és gyakoriság pontos meghatározása nem lehetséges.
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

További tárgy(ak)

74.14.12.00-1

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható)
igen
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):

A keretmegállapodás időtartama alatt – ajánlatkérő jogszabály alapján felmerülő igénye
szerint – az önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban a
217/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint a dokumentációban
részletezetteknek megfelelően.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

vagy:

és

között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban:

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés
befejezés

2007/10/08
2010/12/09

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

A keretmegállapodás alapján megkötött megbízási szerződésben rögzített megbízási díj
megfizetése havonta, a teljesítésigazolást követően kiállított számla alapján 15 napon belül
átutalással történik.
Ajánlatkérő adószáma: 15450016-2-12
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni az
egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalás mellett.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem

A 217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (7) bekezdése, továbbá a 153. § (4), (5)
bekezdése szerinti követelmények.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

-

Kizáró okok: ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 60. § (4) bekezdésére is, a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró
okokat alkalmazza.

-

Igazolási mód: a Kbt. 63. § (1)-(7) bekezdései szerint kell igazolni, illetve nyilatkozni,
hogy nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozónak és közös
ajánlattevőknek önállóan kell megfelelniük a
Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a
2006. évben számlá(i)t vezető pénzintézete(i)
2007. évi nyilatkozatával arról, hogy
számláján 2006. évben volt-e sorban állás.

Számláján 2006. évben nem volt 30 napot
meghaladó sorban álló tétel.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozónak és közös
ajánlattevőknek együttesen kell megfelelniük:
1. Az előző 3 év (2004., 2005., 2006.) 1. Rendelkezik az előző 3 év bármelyikéből
szolgáltatásairól a
Kbt. 67. § (3)
legalább egy referenciával fekvőbetegbekezdés a) pontja szerinti tartalmú, a
ellátó egészségügyi intézménynél végzett
önkormányzati/kincstári
biztosi
Kbt.
68.
§
(1)
bekezdésében
tevékenységről.
meghatározott módon kiállított referencia
benyújtásával.
2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja
alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek
megnevezésével,
képzettségük ismertetésével, gazdasági
társaság esetében az egy személyben
felelős
természetes
személy
megjelölésével, akiknek a 217/1998. (XII.
30.) Korm. rend. 153. § (4), (5)
bekezdésében
foglaltaknak
való
megfelelést az alábbiak szerint kell
igazolniuk:
a) Az előírt költségvetési gyakorlatot
szakmai önéletrajzzal,
b) az előírt iskolai végzettséget oklevél
másolattal,
c) a büntetlen előéletet az ajánlattételi
határidőt megelőző 30 napnál régebbi

2. Bevon a teljesítésbe legalább egy –
gazdasági társaság esetében az egy
személyben felelős természetes személy
megnevezésével – felsőfokú pénzügyi,
számviteli iskolai végzettséggel és
minimum
5
éves
költségvetési
gyakorlattal rendelkező büntetlen előéletű
magyar állampolgárt.

hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal.

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. § (4)-(5) bekezdése
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét
és képzettségét?
igen
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
igen
nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a
VI.3., További információk rovatban kell megadni
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:

Gyorsított tárgyalásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén)
Létszám
VAGY: minimum

és, adott esetben, maximum

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben)
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen
nem
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

VAGY

Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)

Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében)
beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum:

2007/08/30

Időpont: 10,00

(év/hó/nap )

Kell-e fizetni a dokumentációért?

óra

igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 15

000 + ÁFA

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A 11741000-15450016 számú számlára fizetendő.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2007/08/30 (év/hó/nap)

Időpont: 10,00

óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)

/

Dátum:

/

(év/hó/nap )

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES

CS

DA DE

ET

EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI

SV

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a
szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)

2007/10/08-ig

(év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:

vagy napokban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2007/08/30

Helyszín: Salgótarján,

Időpont: 10,00

(év/hó/nap)

óra

Rákóczi út 36. I. em. konferenciaterem

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében felsoroltak.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ

JELLEGŰ-E?

(adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása

A hiánypótlás lehetősége biztosított
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre

teljeskörű
VI.3.2.) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja

2007. 09. 27., 15,00 óra

VI.3.3.) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja 2007.

10. 08., 11,00 óra

VI.3.4.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

Időpont:

Helyszín:
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

VI.3.5.) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja

VI.3.6.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

VI.3.7.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen

nem

VI.3.7.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk

A dokumentáció átvehető az ellenérték megfizetésének igazolása mellett az I.1)
pontban meghatározott címen munkanapokon: 8,00-12,00 óráig, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 8,00 -10,00 óráig, illetve postai úton a Kbt. 54. § (4)
bekezdése szerint. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele.
VI.3.8.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

VI.3.8.2.) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti
ponthatárok közötti pontszámot

VI.3.9.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb(ak)-e?
igen
nem

VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
nem
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?
igen
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?
igen
nem
VI.3.11.) Egyéb információk:

1. Érvénytelen az ajánlat, ha az abban foglaltak nem felelnek meg a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rend. által előírt követelményeknek.
2. Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak
csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző, 60 napnál nem régebbi
cégkivonatát, el nem bírált változásbejegyzési kérelmét, az ajánlatot cégszerűen
aláíró személyek aláírási címpéldányát, nyilatkozatát valamennyi pénzforgalmi
számlájáról, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel megkövetelt
dokumentumokat.
3. Az igazolások, nyilatkozatok egyszerű másolatban is benyújthatók.
4. A megajánlott ajánlati ár havi átalányösszegben értendő, mely magában kell,
hogy foglalja a megbízási díjon kívül minden további – a teljesítéshez
ajánlattevő által szükségesnek tartott – költséget és az infláció 2008. évre
várható értékét is. A megajánlott ajánlati áron felül további díj, költség nem
számolható fel. A megajánlott ajánlati ár 2008. december 31-éig kötött, 2009.
január 1-jétől pedig legfeljebb az előző évre vonatkozó, KSH által közzétett
fogyasztói árindex mértékével növelhető.
5. Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlattevőt is
meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén azzal köt szerződést.

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2007/06/29 (év/hó/nap)

Ajánlattételi
dokumentáció

Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a
Szent Lázár Megyei Kórházban

2007. június

TARTALOMJEGYZÉK

I. fejezet

Nógrád Megye Önkormányzatának ajánlati felhívása
keretmegállapodásos nyílt közbeszerzési eljárásra

II. fejezet

Útmutató az ajánlattevők részére

III. fejezet

Az ajánlat kötelező tartalma

IV. fejezet

Keretmegállapodás tervezete

V. fejezet

Tájékoztató adatok

II. fejezet

Útmutató az ajánlattevők részére

1./ Az Ajánlattevőnek, a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozónak és a közös ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételnek
önállóan kell megfelelniük, és a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2006. évben
számlá(i)t vezető bankja(i)tól származó 2007. évi nyilatkozata(i) becsatolásával igazolniuk,
hogy számlájukon 2006. évben nem volt 30 napot meghaladó sorban állás.
2./ Az Ajánlattevőnek, a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt
alvállalkozónak és a közös ajánlattevőknek a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
feltételeknek együttesen kell megfelelniük és az alábbiak szerint igazolniuk:
− a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal és a Kbt. 68. § (1) bekezdésben
meghatározott módon kiadott, illetve aláírt legalább egy referenciaigazolás (nyilatkozat)
becsatolásával a 2004., 2005. és 2006. évek bármelyikéből fekvőbeteg ellátó
egészségügyi intézményben végzett önkormányzati/kincstári biztosi tevékenységről.
− A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésével, szakmai önéletrajzuk
ismertetésével, melyhez az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában felsorolt dokumentumok
csatolandók.
3./ Ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése alkalmazásakor köteles
az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát becsatolni.

4./
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy alvállalkozó és a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a 67. §
(4) bekezdés alapján meghatározott szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i)
pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak,
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan Ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. §
(1) bekezdése hatálya alá esik.
5./ Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, a közös ajánlattevőknek, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (1)-(7) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelően kell igazolnia, illetőleg írásban nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-i) pontjai hatálya alá.
6./ Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (1) bekezdése, a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés b) pontja, valamint a (3) bekezdése vonatkozásában.

7./ Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak, és közös ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
− az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, az esetlegesen el
nem bírált változásbejegyzési kérelme cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott
példányát,
− az ajánlatot cégszerűen aláíró személyek aláírási címpéldányát,
− nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy valamennyi, 2006. évben vezetett pénzforgalmi
számlájáról becsatolta a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki
nyilatkozatot.
8./ Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
9./ Az Ajánlatkérő HUF-ban és havi nettó átalányösszegben kéri megadni az ajánlati árat, mely
magában kell, hogy foglalja a megbízási díjon kívül minden további – a teljesítéshez ajánlattevő
által szükségesnek tartott – költséget és az infláció 2008. évre várható értékét is. A megajánlott
ajánlati áron felül további díj, költség nem számolható fel. A megajánlott ajánlati ár 2008.
december 31-éig kötött, 2009. január 1-jétől pedig legfeljebb az előző évre vonatkozó, KSH által
közzétett fogyasztói árindex mértékével növelhető.

10./ Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről
szóló megállapodást, melyben nyilatkozniuk kell arról, hogy:
a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelősséget vállalnak,
ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással a szerződés megkötésére.
Közös ajánlattevőknek önállóan kell megfelelniük a pénzügyi-gazdasági alkalmassági
követelménynek, a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények együttesen is teljesíthetőek.
11./ Az eljárás során becsatolandó igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
12./ Ajánlatkérő a Kbt. 66-69. §-a alapján egyes alkalmassági feltételeket és annak igazolását
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, ezért a szerződés
teljesítésére való alkalmasságot a minősített ajánlattevőknek külön igazolniuk kell (Kbt. 13. §
(4) bek.).

13./ Az ajánlatot egy eredeti és három darab, az eredetiről készült – az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője által cégszerűen „az eredetivel mindenben egyező”-nek minősített –
másolati példányban kell zárt csomagolásban benyújtani, feltüntetve rajta az alábbiakat:
„Ajánlat önkormányzati biztosi feladatok ellátására”
„Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”
A példányokat egyenként kell összefűzni, valamennyi információval rendelkező oldalát
folyamatosan oldalszámozni és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátni.

14./ Az Ajánlattételi dokumentációban elhelyezett dokumentumokat magyar nyelven, értelemszerűen kitöltve és cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni.

15./ Érvénytelen az ajánlat, ha az abban foglaltak nem felelnek meg a 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet által előírt követelményeknek.

16./ Az ajánlat postai úton, vagy személyesen nyújtható be. Az ajánlat postai úton kifejezetten a
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. I. em. 142. szobába történő kézbesítéssel nyújtható be. Erre
azért van szükség, mert a 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. alatt több intézmény működik és a
küldemények a központi postázóba érkeznek. Így nem biztosítható, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidő lejárta előtt ne kerüljön felbontásra, illetve jogosulatlan felhasználóhoz. A
postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
Az ajánlat személyesen történő benyújtása esetére Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az
Ajánlatkérőnél irányadó hivatali munkarendről:
Hétfő-csütörtök: 730 – 1600 óráig
Péntek:

730 – 1330 óráig

17./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Értesítő 2007. február 23-ai számában megjelent módosított tájékoztatójára a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63.§-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők és alvállalkozók vonatkozásában.

III. fejezet
AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMA

Dokumentum

Megnevezés

1. számú dokumentum
2. számú dokumentum
3. számú dokumentum
4. számú dokumentum
5. számú dokumentum
6. számú dokumentum
7. számú dokumentum
8. számú dokumentum
9. számú dokumentum
10. számú dokumentum
11. számú dokumentum
12. számú dokumentum
13. számú dokumentum

Felolvasólap
Együttműködési megállapodás (közös ajánlattételre)
Nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) bekezdésére
Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaira
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjára
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdésére
Nyilatkozat a Kbt. 96. § (2) bekezdésére
Számlavezető bankok nyilatkozata
Nyilatkozat a számlavezető bankokról
Cégkivonat
Aláírási címpéldány
Referenciák bemutatása
Szakemberek bemutatása
Nyilatkozat a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 150. §
(7) bekezdése tekintetében
Keretmegállapodás-tervezet

14. számú dokumentum
15. számú dokumentum

oldalszám

1. sz. dokumentum

FELOLVASÓ LAP

-

Ajánlattevő megnevezése: …………………………………………

-

Ajánlattevő székhelye: ………………………………………………
kapcsolattartójának neve: …………………………………………….
levelezési címe: ………………………………………………………
telefonszáma: …………………………………………………………
fax száma: ……………………………………………………………

-

Pályázat tárgya: Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei
Kórházban

-

Ajánlati ár: (nettó) ………………………………..,-Ft + ÁFA / hó

…………….……. 2007. ..……….hó ………nap

………………………….
(cégszerű aláírás)

2. sz. dokumentum
Együttműködési megállapodás
Alulírott ………………………………(név), mint a ………………………………(cégnév),
valamint ………………………………(név), mint …………………………………(cégnév),
cégjegyzésre jogosult képviselője a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett
„Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű
közbeszerzési eljárás során a Kbt. 52. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot.
A Kbt. 70. §-ának (1) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a keretmegállapodás tervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a keretmegállapodás alapján kötendő megbízási szerződést – amennyiben
mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – (nettó) ……………………… Ft + ÁFA / hó,
azaz: ……………………………….. forint + ÁFA / hó összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra,
kapcsolattartásra a(z) ……………………………(cégnév) ……………………………..(név)
……………………………….(beosztás) teljes jogkörrel jogosult.
Kijelentjük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses feladataink
teljesítéséért, mint közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalunk.
A teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértéke átutalására …………………………..
(pénzintézet megnevezése) által vezetett ……………………………………….…….. számú
számlát jelöljük meg.

…………….……. 2007. ..……….hó ………nap

……………….………………………….

……………….………………………….

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak részéről)

jogosult/jogosultak részéről)

3. sz. dokumentum

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
70. § (1) bekezdése tekintetében

Alulírott…………………………………………(név), mint a(z) …………………….(cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett
„Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű
közbeszerzési eljárás során a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy egyedüli ajánlattevőként az ajánlati felhívásban, dokumentációban és a
keretmegállapodás tervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a keretmegállapodás alapján kötendő megbízási szerződést (nettó)
……………………………Ft + ÁFA / hó, azaz:……………………………forint + ÁFA / hó
összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük.

…………….……. 2007. ..……….hó ………nap

……………………………
(cégszerű aláírás)

4. sz. dokumentum

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK1

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai tekintetében

5. sz. dokumentum

1

A Kbt. 63. § (1)-(7) bekezdése figyelembe vételével!

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 1
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
71. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében

Alulírott ….……………………………..(név), mint a(z) ……….……………….…(cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel

nyilatkozom,

hogy a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett „Önkormányzati biztosi feladatok
ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű közbeszerzési eljárásban az általam
képviselt ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) a következő(k):
-

…………………………2007. ……………….hó ………….nap

_________________________________
cégszerű aláírás

6. sz. dokumentum

1

E dokumentumot követően kell becsatolni a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni

kívánt alvállalkozó(k) a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjaival kapcsolatos a Kbt. 63. § (1)-(7) bekezdés szerinti
nyilatkozatát, igazolásait, továbbá a Kbt. 66. § (2) és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet Kbt. 63. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
71. § (3) bekezdése tekintetében

Alulírott ….……………………………..(név), mint a(z) ……….……………….…(cégnév))
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (3) bekezdésre tekintettel

n y i l a t k o z o m,

hogy a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett „Önkormányzati biztosi feladatok
ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű közbeszerzési eljárásban az általam
képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének
10%-át nem meghaladó mértékben olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.

…………………………2007. ……………….hó ………….nap

_________________________________
cégszerű aláírás

7. sz. dokumentum

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
96. § (2) bekezdése tekintetében

Alulírott ….……………………………..(név), mint a(z) ……….……………….…(cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 96. § (2) bekezdésre tekintettel

n y i l a t k o z o m,

hogy Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett „Önkormányzati biztosi feladatok
ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű közbeszerzési eljárásban az általam
képviselt ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. tv. alapján
−

mikrovállalkozás*

−

kisvállalkozás*

−

középvállalkozás*

…………………………2007. ……………….hó ………….nap

_________________________________
cégszerű aláírás

8. sz. dokumentum
*

A nem kívánt rész törlendő.

NYILATKOZAT
a számlavezető bankoktól1,

1

Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.

9. sz. dokumentum

NYILATKOZAT1
a számlavezető bankokról

Alulírott ……………………………….(név), mint a ……………………………. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom,

hogy a Nógrád Megye Önkormányzata által az „Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a
Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű közbeszerzési eljárásban az ajánlathoz csatoltam valamennyi, a 2006. évben pénzforgalmi számlámat kezelő pénzintézet nyilatkozatát.

…………………………2007. ……………….hó ………….nap

_________________________________
cégszerű aláírás

1

Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.

10. számú dokumentum

CÉGKIVONAT1

1

Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.

11. számú dokumentum

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY1

1

Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.

12. számú dokumentum

NYILATKOZAT1
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
67. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében
Alulírott………………………………(név), mint a(z) …………………………….(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett
„Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy
………………………………………………….ajánlattevő* / alvállalkozó*
előző három évi legjelentősebb szolgáltatásai a következőképpen alakultak:

Ajánlati tárgyú
referenciamunka
megnevezése, rövid
ismertetése

Az ellenszolgáltatás
A szerződést kötő másik fél és összege (nettó Ft)
vagy a korábbi
a referenciát adó személy
szolgáltatás
megnevezése címe, telefon-és
fax száma
mennyiségére utaló
más adat megjelölése

Teljesítés
ideje

Teljesítés helye

Mellékelni kell a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást, vagy a Kbt.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az azonos adattartalmú nyilatkozatot.

68.

…………….……. 2007. ..……….hó ………nap
……………………………
(cégszerű aláírás)
*

a nem kívánt rész törlendő

13. számú dokumentum

1

Ajánlattevő, vagy a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.

NYILATKOZAT1
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
67. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében
Alulírott…………………………………………(név), mint a(z) …………………….(cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett
„Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű
közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy
………………………………………………….ajánlattevő* / alvállalkozó*
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánja bevonni:

Szakember neve

Iskolai végzettsége

Szakirányú költségvetési
gyakorlatának ideje

A gyakorlat
megszerzésének helye

Mellékelni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai önéletrajzát, a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatát, valamint 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

…………….……. 2007. ..……….hó ………nap
……………………………
(cégszerű aláírás)

*

a nem kívánt rész törlendő

1

Ajánlattevő, vagy a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.

14. sz. dokumentum

NYILATKOZAT1
a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 150. § (7) bekezdése tekintetében

Alulírott…………………………………………(név), mint a(z) …………………….(cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett
„Önkormányzati biztosi feladatok ellátása a Szent Lázár Megyei Kórházban” megnevezésű
közbeszerzési eljárás során, mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy
cégemmel szemben a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 150. § (7) bek. c) és d) pontjaiban
megjelölt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
A megbízásért egy személyben felelős .………………………………………….…(név),
…………………………….…(lakcím) alatti lakos tekintetében a 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 150. § (7) bek. a) - e) pontjaiban megjelölt összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn.

…………….……. 2007. ..……….hó ………nap

……………………………
(cégszerű aláírás)

1

Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.

15. sz. dokumentum

IV. fejezet

Keretmegállapodás (tervezet)
amely létrejött egyfelől

Nógrád Megye Önkormányzata
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó
másfelől az
székhelye:

…………………………………………..
…………………………………………..
képviseli:………………………...............
mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott
között az alábbi feltételek mellett:
1. A keretmegállapodás tárgya:
1.1. A felek rögzítik, hogy Megbízó, mint ajánlatkérő által a Szent Lázár Megyei Kórháznál
önkormányzati biztosi feladatok ellátása tárgyában keretmegállapodásos nyílt eljárásban
legkedvezőbb ajánlatot tevőként Megbízott került kihirdetésre.
1.2. Megbízott a jelen keretmegállapodás aláírásával vállalja Megbízó írásbeli megkeresését
követően a 3. pontban rögzített időtartamon belül legfeljebb két alkalommal a megbízási
szerződés megkötését, mely alapján az előző pontban meghatározott feladatot a 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.), a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó jogszabályok, jelen keretmegállapodás, az ajánlati felhívás és dokumentáció, a
Megbízó által elfogadott ajánlat, valamint Megbízó írásbeli utasításai szerint elvégzi.
1.3. A keretmegállapodás alapján kötendő szerződés tárgyát képező feladatokat Megbízott részéről ……………………. (név) ……………………… (lakcím) alatti lakos köteles ellátni, aki rendelkezik az Ámr. 153. § (4) bekezdésében meghatározott feltételekkel, továbbá
személyével kapcsolatban a 150. § (7) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll
fenn.
1.4. Megbízott jelen megállapodás aláírásával megerősíti, hogy az önkormányzati biztosi feladatok ellátására – mint gazdasági társaság – az Ámr.-ben rögzítetteknek való megfeleléssel
alkalmas.
A teljesítés helye:
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
A keretmegállapodás időtartama:
Szerződéskötéstől számított 38 hónap.

Megbízott jogai:
Megbízott a megbízás teljesítése során jogosult igénybe venni a kórház személyi és tárgyi infrastruktúráját.

A gazdálkodással összefüggésben jogosult az intézmény vezetőitől és valamennyi dolgozójától
írásbeli és szóbeli tájékoztatást kérni.
Részt vehet az Igazgató Tanács, a kórházvezetői-, valamint egyéb munkaértekezleteken.

Betekinthet a kórház valamennyi iratanyagába, okmányába, arról kivonatot, másolatot készíttethet.
A kórház valamennyi helyiségébe beléphet.
Meghatározhatja a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés
megbízásának időtartama alatti eljárási szabályait figyelemmel az Ámr. 134. § (14) bekezdésében és a 137. § (6) bekezdésében előírtakra. Jogosult a kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzését megtagadni, ha azzal nem ért egyet.
A megbízás teljesítéséhez saját költségére szakértőt vehet igénybe, akik tevékenységéért
teljeskörű felelősséggel tartozik.
Megbízott kötelezettségei:
Az intézmény gazdálkodásának, a jogszabályban előírt feladatai ellátásának figyelemmel kísérése.
A pénzügyi-gazdálkodási helyzet kialakulásához vezető okok feltárása, a tartós fizetésképtelenség megszüntetésére irányuló intézkedési terv készítése.
Intézkedések kezdeményezése, írásbeli utasítások kiadása a tartozásállomány megszüntetésére, a
gazdálkodási egyensúly helyreállítására, a követelések behajtására oly módon, hogy azok
az alaptevékenység ellátását ne akadályozzák.
Kezdeményezi és részt vesz a közgyűléssel, adóhatósággal, a vám és pénzügyőrség szervezeteivel, szállítókkal és megrendelőkkel folytatott tárgyalásokon.
Irányítja a kórház munkaszervezését, működését, szakmai tevékenységét érintő azon intézkedések végrehajtását, amelyek a tartozásállomány csökkentését, illetve a bevételek növekedését eredményezik.
A gazdasági stabilizáció érdekében kezdeményezi a kifizetések átütemezését, előirányzatok átcsoportosítását.
Kezdeményezi a költségvetési szerv vezetőjének, valamint gazdasági vezetőjének a közalkalmazotti jogviszonyból történő felfüggesztését, illetve felmentését, ha megállapítható, hogy a
tartozásállomány kialakulása nevezetteknek felróható okokra vezethető vissza.
Intézkedési tervjavaslatot dolgoz ki – a kórházzal, illetve a Megbízóval együttműködve – a gazdálkodás, a feladatellátás hosszabb távú ésszerűsítésére, amennyiben az 5.2. és 5.3. pont
alatti intézkedések a fizetésképtelenség okainak tartós megszüntetésére nem elegendőek.
Megbízott a megbízás teljesítése során minden lényeges, a megbízás ellátásával összefüggő információról, eredményről folyamatosan tájékoztatja Megbízót.

Megbízott a megbízás teljesítése során Megbízó érdekei szerint köteles eljárni. Megbízott köteles azonnal jelezni Megbízónak, ha annak érdekeit, vagy a feladat teljesítésének eredményességét bármilyen esemény veszélyezteti.
A megbízás megszűnésekor záró értékelést készít, amelyet az 5.8. pontban megjelölt intézkedési tervvel együtt Megbízónak átad.
Az Ámr. 151. § (4) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettségének minden tárgyhónapot
követő hónap 5. napjáig tesz eleget.
Megbízó kötelezettségei:
Megbízó a kórházzal kapcsolatos tervezett fenntartói intézkedéseiről a megbízási szerződés
megkötését követően köteles Megbízottat értesíteni, illetve az intézkedések meghozatala
előtt vele egyeztetni.
Köteles a kórház vezetését tájékoztatni a Megbízott jogairól és kötelezettségeiről, és felhívni a
figyelmét a Megbízott feladatai teljesítésének elősegítésére.
Megbízó kijelenti, hogy a megbízás időtartama alatt a kórház helyzetéről érkező jelentéseket,
beszámolókat, szerződéseket csak a Megbízott ellenjegyzésével fogadja el.

Titoktartási kötelezettség:
Megbízott, valamint az általa igénybe vett szakértők kötelezik magukat arra, hogy a megbízás teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat a titoktartás szabályainak
megfelelően kezelik. A Megbízott az átadott vagy betekintésre biztosított betegdokumentumokat az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli.
Megbízott díjazása:
Szerződő felek rögzítik, hogy
2008. december 31-éig az önkormányzati biztosi feladatok ellátásáért ......................... Ft + ÁFA
/ hó, azaz: ………….. forint + ÁFA/hó, mint megajánlott ajánlati ár fizetendő megbízási
díjként, amely tartalmazza a megbízás teljesítése során felmerülő valamennyi költséget
is.
2009. január 1. napjától kezdődő hatállyal a megbízási díj az előző éves, a KSH által közzétett
fogyasztói árindex mértékével növelhető. Megbízó a fogyasztói árindex közzétételét követő hónapban esedékes megbízási díjjal fizeti meg a január 1. napjától ezen időpontig az
emelés folytán keletkezett díjkülönbözetet.
Fizetési feltételek:
Megbízott számláját az Ámr. 151. § (4) bekezdésében foglalt beszámolási kötelezettségének
teljesítését, és az ennek alapján Megbízott által kiállított és Megbízó által elfogadott teljesítésigazolást követően nyújthatja be.
Megbízott a számlát négy példányban Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákó-

czi út 36.) nevére és címére állítja ki.
Megbízó a számlát 15 napon belül átutalással egyenlít ki a(z) ………………………… Banknál
vezetett, ………………………………………………….. számú bankszámlára.
Késedelmes fizetés esetén Megbízott a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat számlázására jogosult.

10.

Kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Megbízó részéről:
……………….
tel.: ……………….
Megbízott részéről:
……………….
tel.: ……………….
A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről
haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.

11.

Egyéb rendelkezések:

A keretmegállapodás alapján kötött megbízási szerződést
a felek közös megegyezéssel megszüntethetik;
a felek bármelyike 30 napos felmondási idővel a tárgyhónap utolsó naptári napjára indokolás
nélkül felmondhatja;
bármelyik fél azonnali hatályú felmondással élhet, ha a másik fél a szerződésből eredő kötelezettségét súlyosan megszegi, vagy a szerződő fél egyéb jogait, jogos érdekeit sértő magatartást tanúsít.
Minden, a jelen keretmegállapodás és az ennek alapján kötendő megbízási szerződés során a
felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél vagy fax) kell
történnie. A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételekor áll be.
A keretmegállapodásból és az ennek alapján kötendő megbízási szerződésből eredő jogvitákat a
felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás, a dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés. Ennek eredménytelensége esetén
alávetik magukat a pertárgyérték alapján hatáskörrel bíró Salgótarjáni Városi, vagy a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
A jelen keretmegállapodásban és az ennek alapján kötendő megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk, Kbt.és az Ámr.vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
A keretmegállapodás 4 eredeti példányban készült, és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba.
Megbízó 3, Megbízott 1 eredeti példányt kap.

Salgótarján, 2007. év ………….hó …….nap

…………2007. év ………….hó …….nap

……………………………………….

………………………………………….

Megbízó
Becsó Zsolt

Ellenjegyezte:

…………………………….
Dr. Barta László
megyei főjegyző

Megbízott
………………...

V. fejezet

Tájékoztató adatok

− A Szent Lázár Megyei Kórház fekvőbeteg ellátó struktúrája: 553 aktív és 110 krónikus ágy.
− A kórháznál az átütemezett szállítói állomány folyamatosan és drasztikusan növekedett az elmúlt időszakban a mellékelt táblázatnak és grafikonnak megfelelően. 2007.
április 30-ára a szállítói kötelezettség meghaladta a 483 millió Ft-ot, melyből az átütemezett állomány közel 419 millió Ft-ot tett ki. A május 22-ei állapot szerint az
összes szállítói kötelezettség több, mint 507 millió Ft volt, melyből közel 479 millió
Ft volt átütemezve.
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Tárgy: Nógád Megye Önkormányzatának a 2007.
december 31-ét követő időszakra kötendő
vagyon- és felelősségbiztosítása feltételeinek
meghatározásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2007. december 31-ét követő
időszak vagyon- és felelősségbiztosításának feltételeit jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. és a megyei önkormányzat
25/2006. (IV.6.) Kgy. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzata alapján intézkedjen a
közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK
Nógrád Megye Önkormányzata
vagyon- és felelősségbiztosításának 2007. december 31-ét követő időszakra
történő létrehozásához
I.
Biztosítás kárkockázatai
1. Az általános vagyonbiztosításnak a következő kárkockázatokra kell kiterjednie:
tűz- és robbanás károk
villámcsapás és másodlagos hatásaiból keletkezett károk
vízvezeték törésből keletkezett vízkárok
viharkárok
árvíz, belvíz és felhőszakadás által okozott vízkárok
földmozgás károk
jégverés és hó-nyomás károk
üvegtörés károk.
2. A felelősségbiztosításnak a következő kárkockázatokra kell kiterjednie:
általános felelősségbiztosítás
munkáltatói felelősségbiztosítás.
II.
Biztosítási jogviszony időtartama
A biztosítási jogviszony határozott időtartamra, 4 évre szól, kezdete 2008.01.01., lejárata 2011.12.31.
III.
Biztosítási érték
Az általános vagyonbiztosítás kárkockázatai a) pontjától g) pontjáig a mellékelt vagyonkimutatásban
szereplő érték (a mellékletben szereplő érték a megyei önkormányzat által képzett érték, amely nem
könyvszerinti, nem újraelőállítási, illetve nem becsült forgalmi érték, amely a biztosítási
kockázatvállalás felső értéke).
Az általános vagyonbiztosítás kárkockázatai h) pontja esetében:
káreseményenként 200.000 Ft
biztosítási évenként 500.000 Ft
Általános felelősségbiztosítás kárkockázata esetében:
a) káreseményenként 2.000.000 Ft
b) biztosítási évenként 6.000.000 Ft
Munkáltatói felelősségbiztosítás kárkockázata esetében:
káreseményenként 3.000.000 Ft
biztosítási évenként 10.000.000 Ft
biztosítási adatok:
foglalkoztatotti létszám: 2.400 fő
éves személyi juttatás: 5.200.000.000 Ft.

IV.
Biztosítási önrész
Általános vagyonbiztosítás kárkockázatai (I/1.) a) pontjától g) pontjáig káreseményenként 50.000 Ft.
Az általános vagyonbiztosítás kárkockázata (I/1.) h) pontja esetében káreseményenként 2.000 Ft.
Az általános és munkáltatói felelősségbiztosítás (I/2.) esetében 10 % minimum 10.000 Ft.
V.
Egyéb feltételek
A kárbejelentést, a kárszemlén a tulajdonos képviseletét a vagyont használó intézmény biztosítja. A
kármegelőzés, kármentés és a kár helyreállítása szintén az intézmény feladata.
A biztosítási díj fizetése havonta történik. A díjat a szerződő fél Nógrád Megye Önkormányzata fizeti.
A biztosítási kártérítés megfizetése a helyreállításra kötelezett intézmény (vagyont használó) önálló
bankszámlájára történik.
A biztosító társaság kiválasztása a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és Nógrád Megye
Önkormányzata 25/2006. (IV.6.) Kgy. határozatában elfogadott közbeszerzési szabályzatában
rögzítettek szerint.
VI.
Egyéb
A mellékelt kimutatásban az intézmények a jelenlegi struktúra szerint kerülnek felsorolásra, kiegészítve a
2007. 07. 01-től átvételre kerülő intézményekkel és a sorszámozásban, sorrendben utalva a 2007. 07. 01től tervezett szervezeti változásokra.

KIMUTATÁS
a megyei önkormányzat biztosított vagyonáról
Ezer Ft-ban
Sorszám
1.
2.
3.

4.

5.
***
6.

***
7.
8.

9.

10.
11.

Intézmény megnevezése
Szent Lázár Megyei Kórház
3100 Salgótarján,Füleki út 54-56.
Ezüstfenyő Idősek Otthona
3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24.
Reménysugár Otthon
2660 Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.
Dr. Göllesz Viktor Rehab. Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
2643 Diósjenő, Kastély
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
2687 Bercel, Petőfi út 2.
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyermekotthon
3060 Pásztó, Fő út 138.
Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
2656 Szátok, Kossuth út 106-108.
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola
3060 Pásztó, Fő út 54/a
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola
3100 Salgótarján, Csokonai út 21-29.
Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39.
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium
3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.
Váci Mihály Gimnázium
3078 Bátonyterenye, Váci M. út 5.
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
3170 Szécsény, Haynald L. u. 11.
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola
és Kollégium
3060 Pásztó, Rákóczi út 1.
Megyei Gyermekvédelmi Központ
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési, Szakmai
Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet
3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
Nógrád Megyei Levéltár
3100 Salgótarján, Bem út 18.
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Összesen:

Ingó vagyon
Ingatlan
Gépek,
Egyéb berend.
vagyon
berendezések felszerelések
5 500 000
2 420 000
50 000

Intézmény
összesen

Készletek
30 000

8 000 000

350 000

10 000

30 000

20 000

410 000

160 000

10 000

5 000

3 000

178 000

1 400 000

50 000

3 000

5 000

1 458 000

260 000

15 000

5 000

5 000

285 000

110 000

2 000

5 000

3 000

120 000

100 000

5 000

1 000

1 000

107 000

120 000

5 000

5 000

2 000

132 000

** 0

2 000

1 000

0

3 000

** 0

11 000

5 000

0

16 000

170 000

65 000

10 000

10 000

255 000

** 0

40 000

8 000

2 000

50 000

120 000

4 000

3 000

0

127 000

** 0

6 000

5 000

0

11 000

60 000

11000

5 000

1 000

77 000

150 000

8 000

2 000

0

160 000

** 0

5 000

15 000

0

20 000

340 000

5 000

4 000

60 000

409 000

** 0

10 000

10 000

20 000

40 000

120 000

26 000

20 000

80 000

246 000

450 000

10 000

40 000

2 000

502 000

*0

25 000

5 000

0

30 000

9 410 000

2 745 000

237 000

244 000

12 636 000

** 0

** 0

* Más intézménynél biztosított ingatlanon működik
** Idegen tulajdonban lévő ingatlanon működik, és az idegen tulajdon megállapodás alapján az adott város kötelezettsége a biztosítás
*** Az intézmény átvételének időpontja: 2007. 07. 01.
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Tárgy: A Salgótarján belterület 1793
hrsz-ú, Salgótarján, Május 1. út 56.
szám alatti ingatlan elidegenítésére
vonatkozó pályázat elbírálásáról, és
ismételt pályázat kiírásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56.
szám alatti ingatlan elidegenítésére az 57/2007. (V.24.) Kgy. határozat 2. pontja alapján kiírt
pályázatot – ajánlat hiányában – eredménytelennek minősíti.
2. A testület az 1. pontban körülírt ingatlant – fenntartva az 57/2007. (V.24.) Kgy. határozat 1.
pontjában foglaltakat – továbbra is el kívánja idegeníteni, ezért újabb nyilvános pályázat kiírásáról
dönt.
3. Az elidegenítés lefolytatásának feltételeit a következőkben határozza meg.
a)
b)
c)
d)

a pályázat közzététele egy országos lapban, a Nógrád Megyei Hírlapban és az Interneten;
pályázat közzététele 2007. augusztus 21-24-e között;
az ingatlan irányára (bruttó, áfával növelt) 190.000.000 Ft;
az értékesítés feltétele a pályázó által a szerződéskötéssel egyidejűleg az ajánlati ár 30 %-ának,
90 napon belül a teljes összegének kiegyenlítése;
e) ajánlati kötöttség: 90 nap;
f) a pályázat érvényességének feltételei:
− a pályázó (szerződéskötéshez szükséges) azonosító adatainak közlése, az eredeti
dokumentumok bemutatása mellett,
− az ajánlati ár megjelölése,
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő tulajdonszerzésnek jogi korlátja nincs,
− a pályázat benyújtásának határnapjáig az irányár 5 %-a mértékű bánatpénz megfizetése és
annak igazolása;
g) a pályázat benyújtásának határideje 2007. szeptember 11., amely időpontban közjegyző
jelenlétében kerülnek bontásra az ajánlatok;
h) a pályázat elbírálása során előnyt élvez:
− magasabb vételárat,
− előnyösebb fizetési feltételt megajánló pályázó;
i) a pályázat elbírálása a közgyűlés szeptemberi ülésén;
j) jogfenntartás a pályázat eredménytelenné történő minősítésére;
k) figyelemfelhívás a törvény alapján fennálló elővásárlási jogokra.
A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat közzétételének előkészítésére, az ajánlatok bontásának és
értékelésének megszervezésére, valamint az elidegenítésre vonatkozó javaslatának a testület elé
terjesztésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

4.

A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, haladéktalanul gondoskodjon arról, hogy a www.nograd.hu
honlapon a megyei önkormányzat elidegenítési szándékát jelző, rövid tájékoztatást tartalmazó
hirdetmény kerüljön elhelyezésre a 3. pont szerinti pályázat megjelentetéséig fennálló időtartamra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

79/2007. (VI. 28.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy: A Salgótarján, belterület
3936/1 hrsz-ú, Salgótarján, Úttörők
útján található, idegen tulajdonú
altalajon álló két garázsfelépítmény
elidegenítéséről

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 3936/1 hrsz-ú, Salgótarján,
Úttörők útján található, idegen tulajdonú ingatlanon álló 130. számú (az Úttörők útja felől első)
garázsfelépítményt egyösszegű fizetés feltételével az a) pontban szereplő áron és meghatározott
személy részére értékesíti. Amennyiben ajánlattevő a kezdeményezést követő 8 napon belül nem
köt szerződést, a vételárat nem egyenlíti ki, a második legkedvezőbb ajánlatot tevő lép a helyébe,
a b) pontban meghatározottak szerint.
a) Eladási ár:
Vevő személye:

750.000 Ft
Németh Norbert

(Salgótarján, Fáy A. krt. 7.)

b) Eladási ár:
Vevő személye:

740.000 Ft
Szabó Zoltán

(Salgótarján, Alkotmány út 3. fsz. 12.)

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 3936/1 hrsz-ú, Salgótarján,
Úttörők útján található, idegen tulajdonú ingatlanon álló 127. számú (sorközi) garázsfelépítményt
egyösszegű fizetés feltételével az a) pontban szereplő áron és meghatározott személy részére
értékesíti. Amennyiben ajánlattevő a kezdeményezést követő 8 napon belül nem köt szerződést, a
vételárat nem egyenlíti ki, a második legkedvezőbb ajánlatot tevő lép a helyébe, a b) pontban
meghatározottak szerint.
a) Eladási ár:
Vevő személye:

600.050 Ft
Uramecz József (Salgótarján, Lőwy S. út 8. 3/3.)

b) Eladási ár:
Vevő személye:

500.000 Ft
Lázárné Földi Tímea (Salgótarján, Rákóczi út 23.)

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát
törvény alapján megillető elővásárlási joga gyakorlásának biztosítására. Utasítja továbbá, hogy
intézkedjen – a városi önkormányzat nyilatkozatának, és a határozati javaslatban
megfogalmazottak függvényében – a szerződések létrehozására, egyben felhatalmazza azok
aláírására.
Határidő: 2007. augusztus 31.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

80/2007. (VI. 28.) Kgy.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Tárgy:
Szécsény
Város
Önkormányzatával közoktatási feladat
átadás-átvételére
kötött
megállapodások módosításáról

HATÁROZATA
1. Nógrád Megye Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. §
(5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése és a 88. § (9)
bekezdése alapján vállalja a szécsényi alapfokú művészetoktatási feladatok – megállapodás útján –
2007. július 1. napjától 2011. június 30. napjáig történő ellátását.
Nógrád Megye Önkormányzata a feladatokat a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi
Tagintézménye keretein belül végzi.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szécsényi alapfokú művészetoktatási feladatok
átadás-átvételére vonatkozó – a határozat mellékletét képező – megállapodás I. számú módosítását
megtárgyalta és elfogadta.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a megállapodás I. számú módosításának
aláírására.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző
3. A Közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola
által biztosított oktatási feladatok ellátására vonatkozó megállapodás meghosszabbításával,
módosításával kapcsolatos további egyeztetéseket és tárgyalásokat folytassanak és azokat
legkésőbb 2007. november 15-ig zárják le. Amennyiben a megállapodás módosítására lehetőség
van, akkor azt legkésőbb a közgyűlés 2007. decemberi ülésére terjesszék be elfogadásra.
Határidő: 2007. november 15., illetve értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző
Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

A 80/2007. (VI. 28.) Kgy. számú határozat melléklete

MEGÁLLAPODÁS
I. SZÁMÚ MÓDODÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.,
képviseli dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester, mint átadó (a továbbiakban: átadó)
másrészről a Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli:
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, mint átvevő (a
továbbiakban: átvevő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek a közöttük 2003. június 26. napján kelt a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése 64/2003. (VI. 26.) Kgy. határozatával és a Szécsény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 153/2003. (VI. 26.) sz. határozatával jóváhagyott, a Művelődési és
Művészetoktatási Központ (3170 Szécsény, Ady E. u. 12.) által végzett alapfokú
művészetoktatási feladatok átadásának tárgyában kötött Megállapodást (a
továbbiakban: alapmegállapodás) közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
2. Az alapmegállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Az átadó a 101/2003. (IV. 30) számú, valamint a 7/2007. (I. 31.) számú határozataival
úgy döntött, hogy a Művelődési és Művészetoktatási Központ (3170 Szécsény, Ady E. u.
12.) által végzett alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását nem vállalja, így azt az
1990. évi LXV. törvény 115. § (5) bekezdése alapján – 2003. július 1-től 2011. június 30ig – az átvevőnek átadja.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés e) pontja, a 88. § (9)
bekezdése alapján az átvevő – a jelen megállapodásban rögzített feltételekkel vállalja a
feladat ellátását és az ehhez szükséges ingó vagyont ingyenesen használatba átveszi.
Az átadó tudomásul veszi, hogy 2003. július 1. napjától az átvevő a feladatot a
balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola keretein belül Szécsényben látja el.”
3. Az alapmegállapodás 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. Az átadó a nevelési, oktatási feladatok ellátását szolgáló, 3170 Szécsény, Ady E. u. 12.
sz. alatti ingatlanból az intézményegység által használt helyiségeket a feladat ellátásáig
ingyenesen biztosítja. Átadó vállalja, hogy a várhatóan 2007. szeptemberében kezdődő
Művelődési és Művészetoktatási Központ 1 éves rekonstrukciójának idejére átvevő
részére a művészetoktatási feladatok ellátására azonos feltételekkel megfelelő
helyiségeket biztosít, melyről Felek külön megállapodásban rendelkeznek.”
4. Az alapmegállapodás 3.b) pontja helyébe az alábbi 3.b) pont lép:
„b) Átvevő a rendeltetésszerű használat kapcsán felmerülő közüzemi díjak és a napi
takarítási, portaszolgálati költségek megfizetését 2007. július 1. napjától a feladat
ellátásáig az alábbiak szerint vállalja:

Az I. számú melléklet alapján az oktatási feladatra használt heti óraszámok arányában a
közüzemi díjak és a napi takarítási, portaszolgáltatási költségek 30 %-át átadó a
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolának továbbszámlázza. 20 %-ot meghaladó oktatott
létszám változása esetén az arányszám bármelyik fél kezdeményezése alapján közös
megegyezéssel módosítható.”
5. Az alapmegállapodásnak jelen módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal érvényben maradnak.

Szécsény, 2007. június

Salgótarján, 2007. június

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

……………………………………
Becsó Zsolt
közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

……………………………
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

……………………………………
dr. Barta László
megyei főjegyző

81/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy:
Pásztó
Város
Önkormányzatával közoktatási feladat
átadás-átvételére
szóló
megállapodások megkötéséről

HATÁROZATA

1. Nógrád Megye Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1)
bekezdése, 115. § (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése
és a 88. § (9) bekezdése alapján vállalja a pásztói középiskolai, kollégiumi és az alapfokú
művészetoktatási feladatok 2007. július 1. napjától 2011. június 30. napjáig történő ellátását.
Nógrád Megye Önkormányzata a középiskolai és kollégiumi feladatokat a részben önállóan
gazdálkodó Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban, az
alapfokú művészetoktatási feladatokat a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola pásztói Rajeczky
Benjamin Tagintézménye keretein belül végzi.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pásztói középiskolai, kollégiumi és az alapfokú
művészetoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó, valamint a feladatellátással kapcsolatban
az épületek, illetve épületrészek használatának rendezéséről szóló – a határozat 1., 2., 3. és 4.
számú mellékleteit képező – megállapodásokat megtárgyalta és elfogadta.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a megállapodások aláírására, illetve az átadásátvétellel összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. június 30., illetve értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

A 81/2007. (VII.28.) Kgy határozat 1.számú melléklete

MEGÁLLAPODÁS
feladat átadás-átvételre

amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó, Kölcsey út 35.; képviseli Sisák
Imre polgármester), mint átadó (a továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye Önkormányzata
(Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseli Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke), mint átvevő (a továbbiakban: átvevő) között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
1.

Az átadó a 10/2007. (I. 31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban: intézmény) által
végzett középiskolai és kollégiumi feladatok ellátását nem vállalja, így azt az 1990. évi LXV. tv.
115. § (5) bekezdése alapján – 2007. július 1-től 2011. június 30-ig – az átvevőnek átadja.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, a 88. § (9)
bekezdése alapján az átvevő – a jelen megállapodásban rögzített feltételekkel – vállalja a feladat
ellátását és az ehhez szükséges ingó vagyont ingyenesen átveszi.
Az átadó tudomásul veszi, hogy 2007. július 1. napjától – a feladat átvételével egyidejűleg – az
átvevő átveszi az intézményi alapítói jogok gyakorlását. (Az átvevő a feladatot továbbra is a
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban látja el úgy,
hogy az intézmény gazdálkodásilag a salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumhoz tartozó, részben önálló intézményként működik.)

2.

Az ingatlanok használati jogának átadását, annak földhivatali bejegyzését és az azok üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket (költségek megosztását) a felek a „Megállapodás feladatellátással
kapcsolatban, épületek, illetve épületrészek használatának rendezéséről” szóló külön megállapodásban rendezik.
Az átadó a nevelési, oktatási feladatok ellátását szolgáló ingatlanok használatát a feladat ellátásáig
ingyenesen biztosítja
•

az általános gimnáziumi és szakközépiskolai tagozat működéséhez a Pásztó belterület 2360/5
hrsz-ú, Pásztó, Rákóczi út 1. szám alatt a külön megállapodás 2/a pontjában foglaltak szerint,
• a magyar-francia két tanítási nyelvű gimnáziumi tagozat működéséhez a Pásztó belterület
1799/2 hrsz-ú. , Pásztó Fő út 58. szám alatt a külön megállapodás 2/b pontjában foglaltak szerint,
• a Tittel Pál Középiskolai Kollégiumot a Pásztó belterület 2352 hrsz-ú, Pásztó Rákóczi út
5.szám alatt a külön megállapodás 2/c pontjában foglaltak szerint.
3.

A felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanok folyamatos működéséhez elengedhetetlen felújításokat, beruházásokat átadó – saját költségvetése terhére – végzi. Amennyiben ezt pályázati
forrásból valósítja meg, úgy az átvevő a pályázati önerő 50 %-át – külön megállapodás alapján –
megtéríti.

4. Az átvevő 2007. június 30-ával elkészített leltár szerint veszi tulajdonba az immateriális javakat,
valamint a gépeket, berendezéseket, felszereléseket, készleteket és egyéb vagyontárgyakat az átadótól és gondoskodik arról, hogy a továbbiakban is az átadott feladatok ellátását szolgálják. Az
átadó 2007. június 30-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést köteles készíteni 60 napon belül.

A beszámoló tartalmazza a könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást, kiegészítő mellékleteket és szöveges indoklást.
Az átadó 2007. július 1-jén az intézmény elkülönített számláján lévő pályázati és egyéb forrásokból
képződött pénzösszeget az átvevő 11741000-15450016 számú számlájára átutalja. Az átutalt
összegről készített részletező adatokat a vagyonátadási jelentés tartalmazza. Átadó a megállapodás
1. számú mellékleteként az átvevő rendelkezésére bocsátja a Pásztó Kollégiumáért Közhasznú
Alapítvány tulajdonában lévő eszközöknek az átvevő részére történő használatba adásáról szóló
alapítványi hozzájárulást.
5. Az átadott vagyontárgyakban az átadás-átvételt megelőzően keletkezett, valamint az időszakos
hatósági vizsgálatok elmaradásából, illetve a vizsgálatok megállapításainak végre nem hajtásából
eredő kiadások, károk helyreállítási költségei az átadót terhelik az átadást követő első
felülvizsgálattal bezárólag.
6. A használatba adott vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonbiztosítás kötelezettsége átadót terheli.
7. A 2007. évi normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív, kötött felhasználású és egyéb
támogatások, átengedett szja bevétel (továbbiakban: központi támogatás) elszámolását az átadó
végzi. Az ebből, illetve az előző évek ellenőrzéséből eredő esetleges visszafizetési
kötelezettségek, valamint az elszámolást követő Állami Számvevőszéki ellenőrzések
következményei az átadót terhelik.
8.

Az intézményegységhez kapcsolódó központi támogatást a folyósításnak megfelelő ütemben
2007. júliusától az átadó a bankszámláján történő jóváírást követő 3 napon belül az átvevő
költségvetési elszámolási számlájára átutalni köteles. Az átvevő költségvetési elszámolási
számlaszáma: 11741000-15450016. Amennyiben az átadó nem utalja át a megjelölt határidőben a
támogatásokat, úgy az átvevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kamat felszámítására jogosult, az elmaradt központi támogatás és annak késedelmi
kamata összegét átadó 11741024-15450827 számlájával szemben inkasszó benyújtásával
érvényesítheti.
Az intézményegység fenntartásával kapcsolatos központi támogatás:

Normatív állami hozzájárulás és kötött összesen
Az átadó önkormányzatot megillető rész (56 %)
Az átvevő önkormányzatot megillető rész (44 %)
Az átadó által havonta utalandó összeg:

Eredeti ei.
205.628
115.152
90.476
15.079

E Ft
Módosított ei.
203.073
113.721
89.352
14.892

9. A 2007. július 3-ai munkabér fizetés, a munkabérek közterhei, a június havi hó közi kifizetések és
közterheinek pénzügyi finanszírozása az átadót terhelik, átadó azt az átvevőtől a július hó végén
utalandó központi támogatás bevételéből visszatartja. Az átadónak az intézményegységre
vonatkozó és 2007. június 30-áig teljesített szolgáltatások számláit ki kell egyenlíteni.
10. A 2007. július 1-jét követő bárminemű statisztikai jelentést, központi információ szolgáltatást az
átadó szükség szerinti bevonásával az átvevő végzi.
11. Az átadó az előbbiekben foglaltakon túl – az intézményegység pedagógiai programja szerint –
ingyenesen biztosítja mindazon egyéb feltételeket, amelyek a közoktatási feladatok ellátását
szolgálták eddig is, és továbbra is nélkülözhetetlenek ahhoz.

12. Az átadó jelen megállapodás 2.,3.,4. sz. mellékleteként tételes kimutatást készít
a korábban megvalósult pályázatokról, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségekről,
a folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatokról, azokkal kapcsolatosan
felvállalandó kötelezettségekről,
a szakképzési hozzájárulásokból képződött forrásokról, annak terhére vállalt kötelezettségekről.
13. A 3/2005. (II. 1.) OM rendelet alapján felvállalt, bérleti konstrukcióban beszerzett
számítástechnikai eszközök bérleti díja a futamidő teljes időtartamára az átadót terheli. Az átadó
gondoskodik a futamidő lejártát követően a számítástechnikai eszközök intézményi tulajdonba
történő térítésmentes átadásáról.
14. Az intézmény működésével kapcsolatban 2007. június 30-ig keletkezett és a bíróság által
harmadik személy, illetve az alkalmazottaknak megítélt kötelezettség, vagy követelés - ideértve
az intézményegységet érintően korábbi nyertes pályázatokból adódó visszafizetési kötelezettséget
is - az átadót terheli. Amennyiben az átadó helyett az átvevő teljesít, az átadóval történő előzetes
egyeztetés után - ha az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre - az átvevő jogosult a
teljesítés összegét azonnali inkasszóval az átadó bankszámlájáról beszedni.
15. Az átadó az átadás-átvétel napján köteles az intézmény igazgatójára vonatkozó személyi anyagot,
a dolgozók foglalkoztatásával – kivéve 2 fő fűtéssel kapcsolatos létszám, aki(k) továbbra is az
átadó felügyelete alá tartozó intézmény foglalkoztatottja – kapcsolatos dokumentumokról készült
kimutatást átadni az átvevő részére.
16. A felek rögzítik, hogy 2007. július 1. napjától az intézmény vezetője feletti munkáltatói jogokat a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az egyéb munkáltató jogokat a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. 2007. július 1. napjától az intézménynél foglalkoztatottak feletti munkáltatói
jogokat továbbra is a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium igazgatója gyakorolja ( kivéve 2 fő fűtéssel kapcsolatos létszám).
Átadó vállalja, hogy – a jelenleg az intézmény külföldi pedagógusai által bérelt – 5 db szolgálati
lakásra mindenkor az intézményben foglalkoztatott pedagógusok részére bérleti jogot biztosít.
17. Az átadó vállalja a közös fűtési rendszer működtetését. Az átvevő vállalja az ebből eredő – az
átvett ingatlanrészek légköbméter arányos –fűtési díjaknak az intézményhez történő havi
számlázása alapján történő megtérítését. A melegvíz fogyasztás mérésére szolgáló mérőóra
elhelyezéséről átadó legkésőbb az átadás-átvétel időpontját követő 30 napon belül gondoskodik.
18. Az átadó kijelenti, hogy a feladat ellátására, az intézményegység további működtetésére
kihatással bíró, az ehhez kapcsolódó mindennemű információt, tényt az átvevő tudomására
hozott. A téves, vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő, a későbbiekben felmerülő mindennemű
erkölcsi és anyagi hátrány az átadót terheli.
19. E megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a 1.,2.,3.,4. sz. melléklet.
20. A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek megkísérlik békés úton egyeztetéssel
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
21. A megállapodás 6 eredeti példányban készült, amiből 3 példány az átadót, 3 példány az átvevőt
illeti meg.

22. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 81/2007. (VI.28.) Kgy.
határozatával Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2007. (VI.27.) sz.
határozatával jóváhagyta.

23. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Pásztó, 2007. ..............................

...............................................
Sisák Imre
polgármester

Salgótarján, 2007. ...................................

.................................................
Becsó Zsolt
közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

………………………………..
dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

……………………………….
dr. Barta László
megyei főjegyző

A 81/2007. (VI.28.) Kgy határozat 2.számú melléklete
MEGÁLLAPODÁS
feladat átadás-átvételre
amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó Kölcsey út 35; képviseli Sisák Imre
polgármester), mint átadó (a továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye Önkormányzata
(Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseli Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke), mint átvevő (a továbbiakban: átvevő) között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

1.

Az átadó a 11/2007. (I.31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Rajeczky Benjamin Művészeti
Iskola (Pásztó, Fő út 54/a.) által végzett alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását nem
vállalja, így azt az 1990. évi LXV. tv. 115. § (5) bekezdése alapján – 2007. július 1-től 2011.
június 30-ig – az átvevőnek átadja.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés e) pontja, a 88. § (9) bekezdése
alapján az átvevő – a jelen megállapodásban rögzített feltételekkel – vállalja a feladat ellátását és
az ehhez szükséges ingó vagyont ingyenesen átveszi.
A Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola 2007. július 1. napjától – a feladat átvételével egyidejűleg
– a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tagintézményeként működik, de a
Rajeczky Benjamin nevet továbbra is használja.

2.

Az átadó a nevelési, oktatási feladatok ellátását szolgáló Pásztó belterület 4/1. hrsz-ú, Pásztó, Fő
út 54/a. sz. alatti ingatlanon álló építmény használatát a feladat ellátásáig ingyenesen biztosítja.
Az ingatlan tartozék használata jogának átadását, annak földhivatali bejegyzését, azok üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket a felek a feladatellátással kapcsolatban, az épület használatának
rendezéséről szóló külön Megállapodásban rendezik.

3.

A felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan folyamatos működéséhez elengedhetetlen felújításokat, beruházásokat az átadó – saját költségvetése terhére – végzi. Amennyiben az átadó pályázati forrásból valósít meg felújítási, fejlesztési feladatot, úgy az ehhez szükséges önerő 50 %át átvevő – külön megállapodás szerint – vállalja.

4.

Az átvevő 2007. június 30-val elkészített leltár szerint veszi tulajdonba az immateriális javakat,
valamint a gépeket, berendezéseket, felszereléseket, hangszereket, készleteket és egyéb vagyontárgyakat az átadótól és gondoskodik arról, hogy a továbbiakban is az átadott feladatok ellátását
szolgálják. Az átadó 2007. június 30-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót, valamint vagyonátadási jelentést köteles készíteni 60 napon belül.
A beszámoló tartalmazza a könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást, kiegészítő mellékleteket és szöveges indoklást.

5. Az átadott vagyontárgyakban az átadás-átvételt megelőzően keletkezett, valamint az időszakos hatósági vizsgálatok elmaradásából, illetve a vizsgálatok megállapításainak végre
nem hajtásából eredő kiadások, a károk helyreállítási költségei az átadót terhelik az átadást követő első felülvizsgálattal bezárólag.
6. A használatba adott vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonbiztosítás kötelezettsége átadót terheli.
7. A 2007. évi normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív, kötött felhasználású és egyéb
támogatások, átengedett szja bevétel (továbbiakban: központi támogatás) elszámolását az átadó
végzi. Az ebből, illetve az előző évek ellenőrzéséből eredő esetleges visszafizetési
kötelezettségek, valamint az elszámolást követő Állami Számvevőszéki ellenőrzések
következményei az átadót terhelik.

8. Az intézményhez kapcsolódó központi támogatást a folyósításnak megfelelő ütemben 2007.
júliusától az átadó a bankszámláján történő jóváírást követő 3 napon belül az átvevő költségvetési
elszámolási számlájára átutalni köteles. Az átvevő költségvetési elszámolási számlaszáma:
11741000-15450016. Amennyiben az átadó nem utalja át a megjelölt határidőben a
támogatásokat, úgy az átvevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kamat felszámítására jogosult, az elmaradt központi támogatás és annak késedelmi
kamata összegét átadó 11741024-15450827 számlájával szemben inkasszó benyújtásával
érvényesítheti.
Az intézményegység fenntartásával kapcsolatos központi támogatás:

Központi támogatás összesen
Az átadó önkormányzatot megillető rész (56 %)
Az átvevő önkormányzatot megillető rész (44 %)
Az átadó által havonta utalandó összeg:

E Ft
Eredeti ei.
Módosított ei.
30.250
31.690
16.940
17.746
13.310
13.944
2.218,3
2.324

9. A 2007. július 3-ai munkabér fizetés, a munkabérek közterhei, a június havi hó közi kifizetések és
közterhei az átadót terhelik, átadó az átvevőtől a július hó végén utalandó központi támogatás
bevételéből visszatartja. Az átadónak az intézményegységre vonatkozó és 2007. június 30-áig
teljesített szolgáltatások számláit ki kell egyenlíteni.
10. A 2007. július 1-jét követő bárminemű statisztikai jelentést, központi információ szolgáltatást az
átadó szükség szerinti bevonásával az átvevő végzi.
11. Az átadó az előbbiekben foglaltakon túl - az intézményegység pedagógiai programja szerint –
ingyenesen biztosítja mindazon egyéb feltételeket, amelyek a közoktatási feladatok ellátását
szolgálták eddig is, és továbbra is nélkülözhetetlenek ahhoz, így:
• Pásztó város nevelési, oktatási intézményeiben a művészeti nevelés igény szerinti
teremszükségletének biztosítását.
Az átvevő térítésmentesen biztosítja az intézményegység részvételét, közreműködését az állami
ünnepek alkalmából, valamint évente 3 alkalommal (pl.: Városnap, Pedagógus nap, Karácsony)
Pásztó városában szervezett rendezvényeken.
12. Az átadó kinyilatkozza, hogy a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskolát érintően
13.korábban megvalósult pályázatok, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségek,
14.folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatok, azokkal kapcsolatosan felvállalt
kötelezettségek nincsenek.
Az intézményegység működésével kapcsolatban 2007. június 30-ig keletkezett és a bíróság által
harmadik személy, illetve az alkalmazottaknak megítélt kötelezettség, vagy követelés - ideértve az
intézményegységet érintően korábbi nyertes pályázatokból adódó visszafizetési kötelezettséget is az átadót terheli. Amennyiben az átadó helyett az átvevő teljesít, az átadóval történő előzetes
egyeztetés után – ha az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre – az átvevő jogosult a
teljesítés összegét azonnali inkasszóval az átadó bankszámlájáról beszedni.

Az átadó az átadás-átvétel napján köteles az intézményegységnél dolgozók foglalkoztatásával
kapcsolatos dokumentumokat átadni az átvevő részére.

A felek tudomásul veszik, hogy 2007. július 1. napjától az intézményegységnél foglalkoztatottak
feletti munkáltatói jogokat a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola igazgatója gyakorolja.
15. Az átadó kijelenti, hogy a feladat ellátására, az intézményegység további működtetésére kihatással
bíró, az ehhez kapcsolódó mindennemű információt, tényt az átvevő tudomására hozott. A téves,
vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő, a későbbiekben felmerülő mindennemű erkölcsi és anyagi
hátrány az átadót terheli.
16. A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek megkísérlik békés úton egyeztetéssel
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
17. A megállapodás 6 eredeti példányban készült, amiből 3 példány az átadót, 3 példány az átvevőt
illeti meg.
18. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 81/2007. (VI.28.) Kgy.
határozatával Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2007. (VI.27) sz.
határozatával jóváhagyta.
19. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Pásztó, 2007. ..............................

...............................................
Sisák Imre
polgármester

Salgótarján, 2007. ...................................

.................................................
Becsó Zsolt
közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

………………………………..
dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

……………………………….
dr. Barta László
megyei főjegyző

A 81/2007. (VII.28.) Kgy határozat 3.számú melléklete
MEGÁLLAPODÁS
feladatátadással kapcsolatban, épületek, illetve épületrészek
használatának rendezéséről

amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35.,
statisztikai szám: 15450827-7511-321-12; törzsszám: 450823000; képviseli: Sisák
Imre polgármester), mint átadó (továbbiakban: Átadó),
valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.,
statisztikai szám: 15450016-7511-321-12; törzsszám: 450010000, képviseli: Becsó Zsolt, a
közgyűlés elnöke), mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) között alulírott napon, az alábbi
feltételekkel.
1. Az Átadó a 10/2007. (I.31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Mikszáth Kálmán
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban: Intézmény)
által végzett középiskolai és kollégiumi feladatok ellátását nem vállalja, így azt a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 115. § (5) bekezdése alapján 2007. július 1től 2011. június 30-ig az Átvevőnek átadja. Átvevő a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése a), b) pontjai, valamint 88. § (9) bekezdése alapján
vállalja a feladat ellátását.
Felek a feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon térítésmentes használatba adásáról a
következő feltételek szerint megállapodnak.
2. Jelen megállapodás tárgyai a következő, Pásztó Város Önkormányzatának tulajdonát
képező, a feladatellátást szolgáló épületek, illetve épületrészek:
a) a Pásztó belterület 2360/5 számú ingatlanon álló, a mellékelt 1. sz. rajz szerinti I.
jelölt 1860 m2-es épített hasznos alapterületű épület;
b) a Pásztó belterület 1799/2 hrsz-ú ingatlanon álló, a mellékelt 2. sz. rajz szerinti I.
jelölt épületnek a 1184 m2-es, a 3. sz. rajzokon (3/A, 3/F és 3/E) kimutatott épített
hasznos alapterületű része;
c) a Pásztó belterület 2352 hrsz-ú ingatlanon álló, a mellékelt 4. sz. rajz szerinti I.
jelölt épületnek 2725 m2-es, az 5. sz. rajzokon (5/F, 5/E1 és 5/E2) kimutatott
épített hasznos alapterületű része.
3. A 2. pontban meghatározott épített hasznos alapterületek használatának jogát
térítésmentesen, 2007. július 1-jétől – 2011. június 30-áig Átadó átadja, Átvevő átveszi.
Átadó hozzájárulását adja, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 2. pontban meghatározott
ingatlanokra és mértékekben az ingyenes használat joga Átvevő javára bejegyzésre
kerüljön.
4. Felek meghatalmazzák Dr. Rafael Károly ügyvédet (3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.),
hogy használat jogainak bejegyzése ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
5. A használatra átadott épület, illetve épületrészek közüzemi díjai és egyéb költségei 2007.
július 1-jétől az alábbiak szerint Átvevőt, illetve Átadó fenntartásában működő
Intézményt terhelik.
A megállapodás 2.a) pontjában meghatározott épület esetében az önálló víz, villany,
gázfogyasztás, illetve a távközlési szolgáltatás, telefonközpont bérleti szerződés, valamint

szemétszállítási szerződés díjait az Intézmény rendezi közvetlenül a szolgáltató felé. A
szolgálati lakás külön mérői alapján a víz-, villany- és gázdíjat bérlő önállóan rendezi a
szolgáltató felé. Az ingatlanon álló 1. sz. rajz szerinti II. számú épület (kisegítő tantermek
1.) víz, villany fogyasztását, amely az átvett rendszerről történik, az Átvevő almérők
állása alapján számlázza Átadó felé.
A megállapodás 2.b) pontjában meghatározott épületrész esetében az önálló víz-, villany,
gázfogyasztás, illetve távközlési szolgáltatás díjait az Intézmény rendezi közvetlenül a
szolgáltató felé. A pinceszinten lévő, Átadó használatában maradó katasztrófavédelmi
raktár villamosenergia ellátását,valamint az egyéb helyiségek – melyek csak raktározási
célt szolgálnak - tekintetében a víz-, villanyszolgáltatást Átvevő ingyenesen biztosítja.
Ennek ellentételezéseként Átadó az átvett intézmények környezetében továbbra is
biztosítja a közhasznú foglalkoztatottak által a területek gondozását, rendbetételét
(pl.:fűnyírás, hóeltakarítás).
A megállapodás 2.c) pontjában meghatározott épületrész esetében a használati melegvízvillanydíjat almérők állása, illetve kimutatott különbözetei, a hőszolgáltatás esetében
fűtött légköbméter alapján Átadó, illetve Átadó intézménye számlázza intézmény felé.
A jelenleg intézmény nevén lévő gáz közüzemi szolgáltatás mérőórájának átjelentése az
átadás-átvétel fordulónapjával Átadó kötelezettsége.
Átadó a kollégium épületének vízellátásával összefüggésben a jelenleg az intézmény
nevén szereplő főmérő mellett minden külön használatban lévő ingatlanrész vízellátásához
almérő-órákat épít be 2007. július 31-ig. Ezt követően a számlázás a vízszolgáltató
részéről a fogyasztók felé közvetlenül történik.
A használati melegvíz felhasználás összes mennyisége a bojler elé beépítésre kerülő
vízmérővel kerül meghatározásra. A mérő beépítésének kötelezettsége az átadás-átvételt
követő 30 napon belül átadó feladata. A víz és gázfogyasztás arányainak a kollégium és
konyha közötti megosztása az összes melegvízfogyasztás és a konyha
melegvízfogyasztását mérő adatai alapján történik.
A hőszolgáltatás fűtött légköbméter arányainak meghatározására átadó műszaki
kimutatást készít, amelyet jóváhagyásra az átadás-átvétel időpontját követő 15 napon belül
átad intézmény részére. A hőszolgáltatás légköbméter arányos megosztása során a
kollégium folyamatos üzemét az arányszám intézmény terhére történő 5 %-os eltérítésével
kompenzálják.
Amennyiben a mérés számlázás gyakorlati próbája során további almérő beépítésének
igénye merül fel, az annak létesítésével kapcsolatos mindennemű költség Átadót terheli.
Felek az átadás-átvétel időpontjaiban a közüzemi mérők és almérők állását
jegyzőkönyvben rögzítik.
6. A használatra átvett épület, épületrészek vagyonbiztosítási kötelezettsége a jogviszony
teljes időtartamára Átadót terheli.
7. Felek megállapodnak, hogy a használatra átvett épület, épületrészek fenntartásával
kapcsolatos karbantartási feladatokat az Intézmény, az értéknövelő felújításokat,
beruházásokat Átadó végzi. A rendkívüli javítási és helyreállítási munkák tekintetében a
Ptk. és a mindenkor hatályos jogszabályok alapján járnak el.
8. Átvevő, illetve Intézmény az átvett épület, illetve épületrészek egyes részeit a
közszolgáltatási alapfeladatok sérelme nélkül, másnak használatra átengedheti.
Amennyiben a használatra történő átengedés időtartama a 3. pontban írt időn túl terjed,
akkor ahhoz Átadó hozzájárulása szükséges.

9. Intézmény 2007. július 1-jét követő időpontokra, négy alkalomra kötelezettséget vállalt az
étterem és kollégium együttes igénybevétele mellett rendezvény lebonyolítására. Átadó és
átvevő kölcsönösen vállalják használatukba kerülő, illetve maradó ingatlanrészek
tekintetében a négy rendezvény zavartalan lebonyolítását. A továbbiakban hasonló
rendezvények esetén átadó, illetve átadó bérlője és az intézmény külön megállapodást
kötnek.
10. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az 1., 2., 3/A, 3/F, 3/E, 4., és 5/F,
5/E1, 5/E2 számú mellékletek.
11. A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek megkísérlik tárgyalásos úton
rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád Megyei Bíróság
kizárólagos illetőségét kötik ki.
12. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 81/2007. (VI.28.)
Kgy. határozatával Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2007.
(VI.27.) sz. határozatával jóváhagyta.
13. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
jogszabályok az irányadók.

Pásztó, 2007. …………………………..

Salgótarján, 2007. ………………………..

……………………………………
Átadó
Sisák Imre
polgármester

………………………………………
Átvevő
Becsó Zsolt
megyei közgyűlés elnöke

…………………………………..
ellenjegyző
dr. Tasi Borbála
jegyző

………………………………….
ellenjegyző
dr. Barta László
megyei főjegyző

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2007. ………………

A 81/2007. (VI.28.) Kgy határozat 4.számú melléklete
MEGÁLLAPODÁS
feladatátadással kapcsolatban, épület használatának rendezéséről
amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út
35., statisztikai szám: 15450827-7511-321-12; törzsszám: 450823000; képviseli: Sisák Imre
polgármester), mint átadó (továbbiakban: Átadó),
valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.,
statisztikai szám: 15450016-7511-321-12; törzsszám: 450010000, képviseli: Becsó Zsolt, a
közgyűlés elnöke), mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) között alulírott napon, az alábbi
feltételekkel.
1. Az Átadó a 11/2007. (I. 31.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Rajeczky Benjamin
Művészeti Iskola által végzett feladatok ellátását nem vállalja, így azt a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 115. § (5) bekezdése alapján 2007. július 1től 2011. június 30-ig az Átvevőnek átadja. Átvevő a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdése e) pontja, valamint 88. § (9) bekezdése alapján vállalja a
feladat ellátását.
Felek a feladatellátáshoz szükséges ingatlanvagyon térítésmentes használatba adásáról a
következő feltételek szerint megállapodnak.
2. Jelen megállapodás tárgya a Pásztó Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a
feladatellátást szolgáló Pásztó belterület 4/1 hrsz-ú ingatlanon álló 410 m2-es épített
hasznos alapterületű épület.
3. A 2. pontban meghatározott épített hasznos alapterület használatának jogát
térítésmentesen, 2007. július 1-jétől – 2011. június 30-áig Átadó átadja, Átvevő átveszi.
Átadó hozzájárulását adja, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 2. pontban meghatározott
ingatlanra és mértékben az ingyenes használat joga Átvevő javára bejegyzésre kerüljön.
4. Felek meghatalmazzák Dr. Rafael Károly ügyvédet (3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.),
hogy használat joga bejegyzése ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
5. A használatra átadott épület közüzemi díjai és egyéb költségei 2007. július 1-jétől az
alábbiak szerint Átvevőt, illetve az Átvevő fenntartásában működő Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskolát (továbbiakban: Intézmény) terhelik.
Az épület önálló villany-, gázmérői, illetve a távközlési szolgáltatás joga a szolgáltatónál
az Intézmény nevére átírásra kerül.
Az épület csatlakozik ivóvíz közösségi rendszerhez, azonban mérőhely, valamint
vízfogyasztás számlázás nincs. Átadó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását
követően 60 napon belül a mérőhely műszaki kialakítását elvégzi. Átvevőt a mérőhely
átvételét követően terheli a vízdíj fizetésének kötelezettsége.
Felek az átadás-átvétel időpontjaiban a közüzemi mérők (a vízmérő kivételével) állását
jegyzőkönyvben rögzítik.
14. A használatra átvett épület vagyonbiztosítási kötelezettsége a jogviszony teljes
időtartamára Átadót terheli.
15. Felek megállapodnak, hogy a használatra átvett épület fenntartásával kapcsolatos
karbantartási feladatokat az Intézmény, az értéknövelő felújításokat, beruházásokat

Átadó végzi. A rendkívüli javítási és helyreállítási munkák tekintetében a Ptk. és a
mindenkor hatályos jogszabályok alapján járnak el.
16. Átvevő, illetve az Intézmény az átvett épület egyes részeit a közszolgáltatási
alapfeladatok sérelme nélkül, másnak használatra átengedheti. Amennyiben a
használatra történő átengedés időtartama a 3. pontban írt időn túl terjed, akkor ahhoz
Átadó hozzájárulása szükséges.
17. A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek megkísérlik tárgyalásos
úton rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád Megyei Bíróság
kizárólagos illetőségét kötik ki.
18. Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 81/2007. (VI.28.)
Kgy. határozatával Pásztó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 142/2007.
(VI.27.) sz. határozatával jóváhagyta.
19. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
jogszabályok az irányadók.

Pásztó, 2007. ………………………….

Salgótarján, 2007. ………………………..

……………………………………
Átadó
Sisák Imre
polgármester

………………………………………
Átvevő
Becsó Zsolt
megyei közgyűlés elnöke

…………………………………..
ellenjegyző
dr. Tasi Borbála
jegyző

………………………………….
ellenjegyző
dr. Barta László
megyei főjegyző

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2007. …………………………

82/2007. (VI. 28.) Kgy.

Tárgy:
A
Nógrád
Megyei
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda
munkájáról, 2007. évi programjairól

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda munkájáról, 2007. évi programjairól szóló beszámolót. A testület
megállapította, hogy az Iroda szolgáltató koordinatív tevékenysége eredményes, megfelelő
színvonalú, melyet a megye egészének érdekében hasznosnak ítél.
A közgyűlés a továbbiakban is szükségesnek tartja a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs
Iroda működtetését, ennek érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötött
támogatási szerződés meghosszabbítását.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az Iroda további működtetéséről szóló – Nógrád Megye
Önkormányzata számára előnyös, a működési költségeket teljes egészében biztosító – támogatási
szerződés mielőbbi megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és egyben
felhatalmazza annak aláírására.
A közgyűlés utasítja elnökét arra, hogy a jövőben is kísérje figyelemmel az Iroda tevékenységét és a
végzett munkáról szükség szerint, de legkésőbb a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal
megkötött szerződés lejártát megelőző testületi ülésén adjon tájékoztatást.
Határidő: folyamatos
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. június 28.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

