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I.
SZEMÉLYI RÉSZ

Tárgy: Becsó Zsolt személyes érintettségének
bejelentése

74/2008. (VI. 26.) Kgy.
HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének ülésén, Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke a
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete tulajdonában lévı, több férıhelyes
személygépkocsi (mikrobusz) személyi használata tárgyában bejelentette személyes
érintettségét.
A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2)
bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. §-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja alelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett vegyen részt a szavazásban.
Határidı: azonnal
Felelıs: Varga Béla, a közgyőlés alelnöke
Salgótarján, 2008. június 26.

Varga Béla s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének alelnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

75/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: Varga Béla személyes érintettségének
bejelentése

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének ülésén, Varga Béla, a közgyőlés alelnöke a
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete tulajdonában lévı, több férıhelyes
személygépkocsi (mikrobusz) személyi használata tárgyában bejelentette személyes
érintettségét.
A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2)
bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. §-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett vegyen részt a szavazásban.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2008. június 26.
Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

76/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy:
4

Kriston

Péter

személyes

érintettségének bejelentése
HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének ülésén, Kriston Péter, a közgyőlés alelnöke
a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete tulajdonában lévı, több férıhelyes
személygépkocsi (mikrobusz) személyi használata tárgyában bejelentette személyes
érintettségét.
A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2)
bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. §-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett vegyen részt a szavazásban.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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77/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a közgyőlés elnöke és alelnökei
részére mikrobusz biztosítása

HATÁROZATA
1. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Becsó Zsolt elnök részére a 100/2006.
(X. 12.) Kgy. határozatával, Barna János alelnök részére a 106/2006. (X. 12.) Kgy.
határozat 2. pontjával, Kriston Péter alelnök részére a 107/2006. (X. 12.) Kgy. határozat 2.
pontjával, Varga Béla alelnök részére a 33/2008. (II. 26.) Kgy. határozatával
megbízatásuk idıtartamára, foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásának idejére egy-egy
hivatali személygépkocsit bocsátott rendelkezésükre, személyi használatra.
b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése elnöke és alelnökei részére –
megbízatásuk idıtartamára, foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásának idejére – biztosítja
a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete tulajdonában lévı, több férıhelyes
személygépkocsi (mikrobusz) személyi használatát kiegészítı jelleggel azokban az
idıszakokban, amikor az a) pont szerinti határozatokkal juttatott gépjármőveket nem
használják.
c) A közgyőlés utasítja elnökét, a fıjegyzıt, valamint Nógrád Megye Önkormányzatának
Ellátó Szervezete igazgatóját, hogy a b) pontban rögzítettek teljesítésének módjában, a
használat szabályaiban, a költségek és közterhek viselésében állapodjanak meg.
Határidı: 2008. július 15.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Virágh Krisztina, igazgató

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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79/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a Lipthay Béla Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium (Szécsény)
igazgatói feladatainak ellátására kiírt
pályázat elbírálása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy Lipthay Béla
Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium (3170 Szécsény, Haynald L. út 11.)
magasabb vezetıi megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános
pályázatára – a benyújtására nyitva álló határidın belül – kettı pályázat érkezett,
amelyek megfelelnek az Oktatási Közlönyben közzétett felhívásnak.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Lipthay Béla Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium (3170 Szécsény, Haynald L. út 11.) vezetésével,
magasabb vezetıi megbízással az igazgatói feladatok ellátásával 2008. augusztus 1.
napjától – határozott idıre, öt tanévre – 2013. július 31. napjáig Filkor Lajost bízza
meg.
Az intézményvezetı illetményét havi 235.000 Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát a
pótlékalap 250 %-ában, havi 50.000 Ft-ban, járandóságát összesen 285.000 Ft-ban
állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Határidı: 2008. július 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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80/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: címzetes igazgatói cím adományozása
Czudor Istvánnak

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megköszöni Czudor Istvánnak a Lipthay Béla
Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium élén kifejtett kiemelkedı intézményvezetıi
tevékenységét, melynek elismeréseként részére 2008. augusztus 1. napjától címzetes igazgatói
címet adományoz.
A közgyőlés a címzetes igazgatói pótlék mértékét a pótlékalap 100%-ában állapítja meg.
A testület utasítja elnökét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg,
gondoskodjon a címzetes igazgatói pótlék folyósításáról.
Határidı: 2008. július 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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81/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola
(Balassagyarmat) igazgatói feladatainak
ellátására kiírt pályázat elbírálása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy a Rózsavölgyi Márk
Mővészeti Iskola (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.) magasabb vezetıi
megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára – a pályázat
benyújtására nyitva álló határidın belül – kettı pályázat érkezett, amelyek
megfelelnek az Oktatási Közlönyben közzétett pályázati felhívásnak.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola
(2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.) vezetésével, magasabb vezetıi megbízással az
igazgatói feladatok ellátásával 2008. augusztus 1. napjától – határozott idıre, öt
tanévre – 2013. július 31. napjáig Ember Csabát bízza meg.
Az intézményvezetı illetményét havi 311.940 Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát a
pótlékalap 260 %-ában, havi 52.000 Ft-ban, járandóságát összesen 363.940 Ft-ban
állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Határidı: 2008. július 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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82/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
(Pásztó)
igazgatói
feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy a Nógrád Megyei
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (3060 Pásztó,
Fı út 138.) magasabb vezetıi megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt
nyilvános pályázatára – a benyújtására nyitva álló határidın belül – egy pályázat
érkezett, amely megfelel az Oktatási Közlönyben, valamint a Szociális Közlönyben
közzétett felhívásnak.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (3060 Pásztó, Fı út 138.)
vezetésével, magasabb vezetıi megbízással az igazgatói feladatok ellátásával 2008.
augusztus 1. napjától – határozott idıre, öt tanévre – 2013. július 31. napjáig Koós
Istvánnét bízza meg.
Az intézményvezetı illetményét havi 308.700 Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát a
pótlékalap 250 %-ában, havi 50.000 Ft-ban, gyógypedagógiai pótlékát a pótlékalap 18
%-ában, havi 3.600 Ft-ban, járandóságát összesen 362.300 Ft-ban állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Határidı: 2008. július 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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83/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Pedagógiai-,
Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet
(Salgótarján)
igazgatói
feladatainak
ellátására kiírt pályázat elbírálása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megállapítja, hogy a Nógrád Megyei
Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (3100 Salgótarján, Május
1. út 77.) magasabb vezetıi megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt
nyilvános pályázatára – a benyújtására nyitva álló határidın belül – egy pályázat
érkezett, amely megfelel az Oktatási Közlönyben közzétett felhívásnak.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai
Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (3100 Salgótarján, Május 1. út 77.) vezetésével,
magasabb vezetıi megbízással az igazgatói feladatok ellátásával 2008. augusztus 1.
napjától – határozott idıre, öt tanévre – 2013. július 31. napjáig Bratinkáné Magyar
Évát bízza meg.
Az intézményvezetı illetményét havi 266.700 Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát a
pótlékalap 250 %-ában, havi 50.000 Ft-ban, gyakorló iskolai pótlékát a pótlékalap
18,5 %-ában, havi 3.700 Ft-ban, szakmai pótlékát a pótlékalap 100 %-ában, havi
20.000 Ft-ban, számítástechnikai pótlékát a pótlékalap 36 %-ában, havi 7.200 Ft-ban,
járandóságát összesen 347.600 Ft-ban állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggı munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Határidı: 2008. július 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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II.
A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
16/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata
2008. évi költségvetésének módosításáról
(II. számú módosítás)

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65.§-a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.
rendelet 53.§ (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban:
önkormányzat) 2008. évi költségvetésérıl szóló 5/2008. (II.19.) Kgy. számú rendelete
(továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
(1) A Kvr. 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
kiadási fıösszegét
bevételi fıösszegét
hiányának összegét

14.792.273 E Ft-ban
13.848.146 E Ft-ban
944.127 E Ft-ban

állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe
lépı e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül mőködési mérlegét a Kvr. 1/1. sz.
melléklete helyébe lépı e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz.
melléklete helyébe lépı e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi fıösszeg költségvetési címenkénti,
kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei
helyébe lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási fıösszeg címenkénti, kiemelt
elıirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe
lépı e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A Kvr. 2. § harmadik bekezdésében elıirányzott, az intézmények 2008. évi
alkalmazotti létszámkeret-elıirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépı e rendelet
3/c. számú melléklete tartalmazza.
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3.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megye Önkormányzatának
2008. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.

Bevételek

2008. évi
terv

1.

2.

3.

Ssz.

Kiadások

2008. évi
terv

4.

5.

6.

1.

Intézményi mőködési bevételek

1 463 605

1.

Személyi juttatások

5 612 760

2.

Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz

4 145 401

2.

Munkaadót terhelı járulékok

1 757 201

3.

Állami támogatás

2 747 941

3.

Dologi kiadások

4 126 354

4.

Átengedett SZJA bevétel

549 454

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 179 973

5.

Mőködési célú kamatok

117 781

6.

Egyéb mőködési célú kiadások

7.

Általános tartalék

5.

Egyéb önkormányzati bevételek

6.

Mőködési célú pénzmaradvány
Müködési bevételek

7.

Mőködési hitelmőveletek bevételei

I.

Müködési bevételek összesen

8.

11 204 155

Müködési kiadások

34 157
42 218
153 413
18 400
11 744 503

8.

Mőködési hitelmőveletek kiadásai

11 204 155

I.

Mőködési kiadások összesen

Intézményi fejlesztési bevételek

359 567

9.

Felújítások

529 926

10.

Felhalmozási kiadások

45 000

11.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

12.

Fejlesztési tartalék

1 500 000

Fejlesztési kiadások

2 734 005

313 132
12 057 635

153 049

9.

Címzett támogatás

10.

Pályázati pénzeszközök

11.

Egyéb fejlesztési célú bevételek

115 393

12.

Fejlesztési célú pénzmaradvány

64 305

Fejlesztési bevételek

1 114 191

13.

Fejlesztési célú hitelmőveletek

1 529 800

13.

Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai

II.

Fejlesztési bevételek összesen

2 643 991

II.

Fejlesztési kiadások összesen

III.

Bevételek összesen

13 848 146

III.

Kiadások összesen

14 792 273

IV.

Hiány összesen

Kiadások mindösszesen

14 792 273

Bevételek mindösszesen

1 067 956
13 000

633
2 734 638

944 127
14 792 273

Nógrád Megye Önkormányzatának
2008. évi tervezett mőködési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft
Ssz.

MEGNEVEZÉS
Cím - alcím

2008. évi eredeti
(I. módosított)
elıirányzat

Módosítás

2008. évi II.
módosított
elıirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

I.

BEVÉTELEK
Intézményi mőködési bevételek
Intézményi mők.c.átvett pénz
Illetékbevétel
Önkormányzati kamat bevétel
Intézményi kamat bevételek
Egyéb önkormányzati bevétel
Normatív állami támogatás
Átengedett SZJA bevétel
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz
Támogatási értékő mőködési bevétel
Mőködési célú átvett pénzeszköz
Központosított elıirányzat
Pénzmaradvány - intézményi
Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala
Mőködésképtelen önkormányzatok kiegészítı támogatása

I/A
16.
I/B

Mőködési bevételek összesen
Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel
Mőködési hitelmőveletek bevételei összesen

1 455 571
5 348
1 550 000
4 000
8 134
5 000
2 747 944
549 454
4 145 401
80 992
40 000
101 734
86 955

8 034
32 699

1 463 605
38 047
1 550 000
46 950
8 223
5 000
2 747 941
549 454
4 145 401
123 936
43 000
364 817
117 781
-

42 950
89
-

3

42 944
3 000
263 083
30 826

10 780 533

423 622

-

-

11 204 155
-

Bevételek összesen

10 780 533

423 622

11 204 155

1.
2.
3.

KIADÁSOK
Intézményi mőködési kiadások
Egyéb kiadások
Igazgatási kiadások

10 352 407
475 009
564 219

260 362
90 413
2 093

II/A
4.
II/B

Mőködési kiadások összesen
Hitelmőveletek kiadásai
Mőködési hitelmőveletek kiadásai

11 391 635
313 132
313 132

352 868
-

10 612 769
565 422
566 312
11 744 503
313 132
313 132

11 704 767

352 868

12 057 635

611 102
313 132
924 234

70 754
70 754

II.

Kiadások összesen
I/A-II/A Mőködési bevételek és kiadások egyenlege
I/B-II/B Mőködési hitelmőv.bevét. és kiadásainak egyenlege
III.
Egyenleg (Mőködési c.hitel)

-

-

540 348
313 132
853 480

Nógrád Megye Önkormányzatának
2008. évi tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft
Ssz.

MEGNEVEZÉS
Cím - alcím

2008. évi eredeti
(I. módosított)
elıirányzat

Módosítás

2008. évi II.
módosított
elıirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.-13.

BEVÉTELEK
Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek
Osztalék
Vagyon értékesítésbıl, hasznosításból származó bevétel
Kórház rekonstrukció
Salgótarjáni 150 fh. Idısek Otthona címzett támogatása
Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja
Támogatási értékő felhalmozási bevétel
Pénzmaradvány - intézményi
Pénzmaradvány - Közgyőlés Hivatala
ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel
Munkáltatói lakáskölcsön alap
Hatályon kívül

I/A
14.
15.
I/B.

Fejlesztési bevételek összesen
Fejlesztési célú hitelfelvétel
Belföldi értékpapírok bevételei
Fejlesztési hitelmőveletek bevételei összesen

354 818
1 700
50 000
529 926
52 393
45 000
63 535

II.

KIADÁSOK
Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások
Egyéb kiadások
Igazgatási kiadások

II/A
4.
II/B

Fejlesztési kiadások összesen
Hitelmőveletek kiadásai
Fejlesztési hitelmőveletek kiadásai összesen

Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege
Feljesztési hitelmőv. bevételeinek és kiad. egyenlege
Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)

359 567
50 000
529 926
52 393
45 000
64 305
13 000

770

1 110 372
29 800

Kiadások összesen
I/A-II/A
I/B-II/B
III.

4 749
1 700

13 000

Bevételek összesen

1.
2.
3.

-

-

29 800

1 500 000
1 500 000

1 114 191
29 800
1 500 000
1 529 800

1 140 172

1 503 819

2 643 991

434 353
793 768

19 900
1 485 984

1 228 121
633
633

1 505 884
-

454 253
2 279 752
2 734 005
633
633

1 228 754

1 505 884

2 734 638

117 749
29 167
88 582

3 819

-

1 502 065
1 500 000
2 065

-

1 619 814
1 529 167
90 647

Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és SZJA bevétele

Megnevezés

1.

Megyei, fıvárosi önkormányzatok feladatai

2.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

3.

2.sz.melléklet

2008.évi
eredeti elıirányzat

2008.évi
módosított elıirányzat

61 142

61 142

1 227 860

1 227 860

Közoktatási alaphozzájárulások

753 066

753 066

4.

Közoktatási kiegészítı hozzájárulások

418 009

418 009

5.

Közoktatási feladatok támogatása összesen (3.+4.)

1 171 075

1 171 075

6.

Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások, szolgáltatások

58 714

58 714

7.

Megyei, fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok

174 043

174 043

2 692 834

2 692 834

4 692

4 692

8.

Normatív állami hozzájárulások összesen (1.+2.+5.+6.+7.)

9.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása

10.

Fıvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

22 108

22 105

11.

Pedagógiai szakszolgálat

23 460

23 460

12.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

4 850

4 850

55 110

55 107

355 000

355 000

23 794

23 794

170 660

170 660

13.

Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások összesen (9.+….+12.)

14.

Megyéket egységesen megilletı személyi jövedelemadó

15.

Megyéket lakosok száma alapján megilletı személyi jövedelemadı

16

Megyéket a megyei intézményekben ellátottak után megilletı személyi jövedelemadó

17.

Személyi jövedelemadó összesen (14.+15.+16.)

549 454

549 454

18.

Állami támogatások és hozzájárulások összesen (8.+13.+17.)

3 297 398

3 297 395

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2008. évi bevételi elıirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft
MEGNEVEZÉS
(cím-alcím)

Ssz.

Intézményi

Kamat

Felhalm. és

Intézmény finanszírozás

mőködési

bevételek

tıke jellegő

mőködési

bevételek

bevételek

Társadalombizt. Tám.értékő

Mőködési c.

Tám.értékő

felhalm.

Alaptól átvett

mőködési

pe.átvétel

felhalmozási

felújít.

pénzeszköz

bevétel

ÁHT-on kív.

bevétel

Felhalmozási

Mőködési

Fejlesztési

pe.átvétel

célú

célú

Összesen

ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.

Kiemelt elıirányzatok
1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

205 000

2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

353 764

2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye
2.2

- "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl

97 084
485 228

3.2

- Reménysugár Otthon Balassagyarmat

3.3

- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı

3.4

- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó

893 715

0

0

0

0

204 249

311

1 164

323 924

161

114 316

500

1 756

213 003

15 598

50

581 478

1 885

599 501

1 277

325

255 414

3 701

3 612

3 966

400
3 000

38 000

53 323

57 766

1 705 025

869 054

4 654

3 701

2 193

2 360

3 000

21 000

17 707

23 964

984 646

34 000

4 654

117 181

706

5 174

706

225 921

0

240

5 360

1 445 136

10

1 500

250

231 262
0

2 348

20 712

38 654
795

3 660

0

352

1 406

272

200

19 194

0

595 681

3 879

8 390

550 230

3 018

7 080

12 322

45 451

861

12 114

64 023

1 653

416 017

1 736

7 255

175

49 599

800

159 993

554

2 300

75

17 840

285 692

7 000

25 788

15 962

309 987

0

4 604

0

645 127

4 604

19 576

1 182

1 609

- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

6 830

300

97 359

9.3

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

7 594

553

158 665
7 000

208 665

85 051

6 993

4 850 216

20 976

0

0

3 346

312

8 223

6 168

574 379
70 748

89

1 463 605

1 057

10 000

1 057

2 854

0

124 700
5 880

232 980
0

9.2

0

0

100

7 474

380

30 373

32 458

750

524 067

17 704

430

231 455

7 032

320

114 632

7 722

177 980

1 126

4 145 401

30 311

7 566

320 610

38 957

8 438

6 768

5 084

312 561

116 852

64 305

11 067 022

11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése

0

12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *
13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *

170

552

552

377

547

14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala

0

15. Védelmi Iroda
II.
III.

0

IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN

1 386 406

100

26 285

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0

96 270

- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

I.

5 174

241 672
1 408

118 100

6.4

10. Ellátó Szervezet Salgótarján

0

831 768
590 096

567 208

1 550

célfeladat:Palócföld mőködése

3 889

282 271

22 455

9.3.1

957

0

421

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program

9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

3 889

1 833

- Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

2 785

4 776 780
957

597

6.3

8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig

0

338 267

2 200

- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl

2 785

236 883

34 813

7.2

0

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program

7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

316 553
0

500

290

7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

0

120

5 260

6.2.1

0

44 250

21 860

- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

470 373

226 608

85 901

6.2

4 141 700

144 588
881

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

1 600

325 785

5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat

6.1.1

0

256 680

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi
3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

0

111 927

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

929

0

1 099

1 463 605

8 223

0

4 850 216

20 976

4 145 401

30 311

7 736

320 610

38 957

117 781

64 305

11 068 121

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított elıirányzata:
Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

1.175 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1.257 E Ft

1

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2008. évi kiadási elıirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft
Személyi
MEGNEVEZÉS
(cím-alcím)

Ssz.

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

juttatások

Munkaadót

Dologi

Támogatásért.

terhelı

kiadások

mőködési

járulékok

kiadás

1 703 465

547 133

2 208 029

406 754

132 262

291 695

2.1 ebbıl - Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye

298 130

97 787

193 122

2.2

- "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján Március 1-jétıl

108 624

34 475

98 573

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

758 135

240 295

385 568

2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

3.1 ebbıl - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

289 309

91 810

186 089

3.2

165 021

55 828

60 825

- Reménysugár Otthon Balassagyarmat

182 528

52 761

87 324

121 277

39 896

51 330

4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó

370 336

119 594

107 316

5. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat

172 397

55 707

24 571

2 414

6.2
6.2.1

- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
= ebbıl Arany János Kollégiumi Program

6.3

- Lipthay B.Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

6.4

- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
7.1 ebbıl - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
7.2

- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétıl

8. Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int. Salgótarján Február 28-ig
9. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
9.1 ebbıl - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

0

0

4 776 780

100

312

645

831 768

100

312

645

590 096

0

0

0

1 000

235

1 173

1 386 406

235

362

282 271

1 000

311

323 924

500

213 003

2 255

599 501
325

21 830
755

12 461

4 000

17 539

4 654

38 654

79 136

24 731

20 127

706

124 700

2 600

832

1 742

139 853

43 871

70 238

145 489

47 282

71 919

21 075

99 325

125 805

0

351 009

86 804

110 019

40 935

12 521

15 786

13 571

4 374

3 697

8 731

283 147

90 717

147 687

30

61 067

9.3

- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

90 087

29 028

58 865

3 050

880

4 508

84 668

28 781

177 895

5 106 872

1 606 913

3 831 822

147 767

41 850

32 449

0

0

8 330

88 096

16 030

1 705 025

3 180

49 482

3 136

984 646

706

391 944

27 755

0

255 414

359 559

41 088

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0

197 275

20 601

11. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése

zási kiadás

juttatása

288 725

64 744

I.

pénzbeli

172 841

128 316

10. Ellátó Szervezet Salgótarján

fejl.célú
pe.átadás

Összesen

922 455

- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

célfeladat:Palócföld mőködése

Felújítás

557 977

9.2

9.3.1

Felhalmo-

567 208

- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenı

= ebbıl Arany János Kollégiumi Program

felhalmozási

Ellátottak

241 672
0

- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

6.1.1

mőködési

ÁHT-on kív.

318 153
0

3.3

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

Támogatásért.

pe.átadás
kiadás
Kiemelt elıirányzatok

3.4

6.1 ebbıl - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

ÁHT-on kív.

0

0

0

5 880

3 890

26 232

1 608

285 692
309 987

1 260

11 676

11 286

22 472

5 581

0

22 472

4 075

574 379

1 506

70 748

645 127

30 373
0

0

0

0

30

2 486

0

524 067

984

231 455

1 502

114 632
177 980
8 438

18 917
33 005

0

0

0

34 157

434 105

2 300

312 561

20 148 11 067 022
222 066

12. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 607

120

1 727

13. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 071

733

1 804

14. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
15. Védelmi Iroda
II.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

III.

MINDÖSSZESEN

239 441

73 784

19 400

2 030

595

1 965

389 238

116 229

56 492

3 500

853

0

0

0

0

5 496 110

1 723 142

3 888 314

36 505

853

0

0

34 157

434 105

1

3 500

336 125
4 590
0

566 312

20 148 11 633 334

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

Teljes munkaidıben
foglalkoztatott

Ssz.

INTÉZMÉNY

2008.év I.
módosított
elıirányzat

Részmunkaidıben
foglalkoztatott

2008.év II.
módosított
elıirányzat

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

783

783

2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

189

178

3. "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján *

100

100

4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

163

163

5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat

90

90

6. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

97

97

7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

68

68

182

176

8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
9. Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat
10. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

3/c.sz. melléklet

2008.év I.
módosított
elıirányzat

Állományon kívüli

2008.év II.
módosított
elıirányzat

19
1

19

2008.év I.
módosított
elıirányzat

2008.év II.
módosított
elıirányzat

2

1

2

1
1

1

Összesen

1

1

1

2008.év I.
módosított
elıirányzat

2008.évi elıirányzatból

2008.év II.
módosított
elıirányzat

Szakmai
tevékenységet
ellátó létszám

804

804

641

189

178

101

101

101

72

164

164

118

91

91

63

97

97

60

68

68

39

183

177

135

60

60

7

7

8

8

75

75

62

224

221

6

6

6

6

236

233

179

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

30

30

2

2

1

1

33

33

25

12. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

54

54

1

1

2

2

57

57

37

64

66

4

4

134

127

13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó **
14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

68

70

50

134

127

109
11

15. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján

13

13

1

1

1

1

15

15

16. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ***

49

51

11

11

1

1

61

63

33

17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

26

26

2

2

28

28

25
34

18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján ****

37

37

2

2

39

39

19. Ellátó Szervezet Salgótarján *****

34

34

10

10

44

44

20. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
21. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
22. Védelmi Iroda
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
* "Baglyaskı" Idısek Otthona= részmunkaidıs foglalkoztatott: heti 8 óra orvosi óraszám, heti 4+4 óra diétás nıvér
** Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium= 2 fı pedagógus szeptember 1-tıl
*** Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet= 2 fı június 1-tıl szeptember 30-ig
**** Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet= részmunkaidıs foglalkoztatott 3 fı napi 4 órában
***** Ellátó Szervezet= 7 fı "Baglyaskı" Idısek Otthona élelmezésével összefüggı munkakör 2008 december 31-ig

7

7

53

53

1

1

2458

2435

2

68

68

24

2

24

9

9

53

53

1

1

2550

2527

1794

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

Fı
2008.évi elıirányzatból

ebbıl
pedagógus

6
6
3
82
61
163
24
36
50
37
10

478

3/c.sz. melléklet

3/d. sz. melléklet
RÉSZLETEZÉS
a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

Intézmény

Felújítás célonként

Összeg

Felhalmozás feladatonként

E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

E Ft
Összesen

318 153

Gépkocsi beszerzés

1 600

Térségi diagnosztikai szőrıközpont
Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon,
Diósjenı
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel

Összeg

Összesen

645

Összesen

Bátonyterenyei épület

645

Számítógép

316 553
312
85

Fénymásológép

227

Összesen

362

Összesen

235

Vízlágyító

362

Számítógép

235

Összesen

311

Összesen

325

Hangszer

325

Mosógép

311

Összesen

500

Mósógép, vasaló

500

Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola, Balassagyarmat

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Összesen
Éttermi folyosó, éttermi szárny

3 136

Összesen

3 136

Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok

49 482
8 199

Informatikai eszközök

5 000

Intézmények közötti információs hálózat kiépítés

3 000

BLSZSZK Fáy A.Sz.I. Szakipari szakmacsoportok, gépek., szerszámok

3 000

Kollégium eszközfejlesztés

2 000

AJKP. Számítástechnikai eszközök vásárlása, hálózatfejlesztés
Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye

1

23 629

Informatikai eszközök

4 654

Összesen

706

AJKP. Számítástechnikai eszközök vásárlása

706

3/d. sz. melléklet
RÉSZLETEZÉS
a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

Intézmény

Felújítás célonként

Összeg

Felhalmozás feladatonként

E Ft

Összeg
E Ft

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium,
Szécsény

Összesen

1 608

Összesen

26 232

Kollégium déli homlokzat csatorna

1 608

Mezıgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz.

26 232

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium, Pásztó

Összesen

Összesen

11 676

11 286

Villámvédelem (Rákóczi út 1.)

286

Csapadékvízelvezetés (Fı út 58.)

5 000

Vizesblokk (Fı út 58.)

6 000

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

Informatikai eszközök, hálózatfejlesztés

5 822

Kompetencia alapú oktatás fejlesztéséhez szükséges eszközfejlesztés

5 854

Összesen

4 075

Pedagógiai Intézet iroda helyiségek

2 818

Közmőfejlesztési hozzájárulás

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati
Intézet, Salgótarján

HEFOP pályázatból számítástechnikai és ügyviteli eszközök

1 057

Összesen

1 506

Számítógépes hálózat kialakítása

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

645

Összesen

984

Video megfigyelı rendszer (Bányamúzeum kültéri kiállítóhely)

554

Összesen
Fényképnyomtató
Video megfigyelı rendszer (Bátonyterenyei részleg)

Ellátó Szervezet Salgótarján,

Összesen

2 300

Összesen

Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások

2 300

Mikrobusz
Megyeh., üdülık, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k

ÖSSZESEN:

20 148

2

861

Orvosi szoba felszerelése

Állományvédelmi berendezés (Balassagyarmat)
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

200

430
1 502
320
1 182
18 917
6 993
11 924
434 105

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2008. évi tervezett kiadásai

Ssz.
I.
II/A.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2008. évi eredeti
(I. módosított)
elıirányzat
4 666 998

MEGNEVEZÉS
Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok
Intézményi támogatások

4.sz.melléklet

Módosítás
204 194

E Ft
2008. évi II.
módosított
elıirányzat
4 871 192

Önkormányzati szintő, intézményeket érintı feladatok

40 000
30 000
10 000

Int. átszerv.KJT,KTV-bıl,ág.jogsz-ból. eredı kiadások
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Árváltozások részbeni konpenzációjára
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Intézményi vezetık többlettelj. elismerése
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
VIS - MAIOR keret(karbant.,felújítás)
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felújítás
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Normatív és kötött felhaszn.támogatások átadása
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Érettségi és vizsga díjak
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása
Felhalmozás
Egyéb
Fejlesztési kiadások összesen
Elızı évrıl áthúzódó köt.feladat, pály önerı vállalás
(Borbély,Pásztó)
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felújítás
Fejlesztési kiadások összesen
Intézm.érintésvéd.felülvizsg.,kockázatértékelés
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Hatályon kívül helyezve

10 000
6 000
3 000
1 000
2 000
6 000
15 000
5 000
5 000
10 000

-

79 990
1 900
1 900
1 900
1 100
400
1 500
5 152
3 000
1 000
1 152
5 152
5 907
2 763
2 763
3 144

10 000
55 110
3 674
1 176
28 152
22 108
55 110

-

3 144
9 545
3 674
1 176
4 692
3
9 545

-

8 000
8 000
8 000
200
200

-

200

119 990
89 943
30 047
119 990
38 100
38 100
38 100
10 000
6 400
2 100
1 500
10 000
848
848
848
9 093
2 237
2 237
6 856
6 856
45 565
23 460
22 105
45 565
2 800
2 800
2 800

56 400

-

56 400

56 400
56 400
3 600
3 600
3 600

-

40 000
40 000
40 000
40 000
10 000
7 500
2 500

8 000
8 000
8 000
3 000
3 000
3 000

1

79 990
59 943
20 047

-

1 500
1 500
1 500

56 400
56 400
5 100
5 100
5 100

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2008. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft
Ssz.

2008. évi eredeti
(I. módosított)
elıirányzat
8 000
8 000
8 000
584 504
584 504
584 504
10 000
10 000
10 000

MEGNEVEZÉS
Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok

12.

Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
13. 150 fh szociális otthon építés
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
14. Kelet -nógrádi TISZK programiroda mőködéséhez
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
15.-16 Hatályon kívül helyezve
17. Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértıi feladatok
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen

2008. évi II.
módosított
elıirányzat

Módosítás
-

3 000
3 000
3 000

-

Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások
Szent Lázár Megyei Kórház
1.-2. Hatályon kívül helyezve
3.
Egészségügyi tanácsadói feladatok
900
Dologi kiadás
900
Mőködési kiadások összesen
900

8 000
8 000
8 000
584 504
584 504
584 504
10 000
10 000
10 000
3 000
3 000
3 000

II/B.

III.

Önkormányzati belsı kiemelt feladatok

1.

Önkormányzat vagyon biztosítása
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Pénzintézeti költségek
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Társasági, jogi képviseleti díjak
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Állami támogatások elszámolása
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Önkormányzati pályázatok saját erıs része
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felújítás
Fejlesztési kiadások összesen
Könyvvizsgálat
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Hatályon kívül helyezve
Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
ÁFA befizetések
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Egyéb
Fejlesztési kiadások összesen
Gépkocsi cserék
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

3 200
3 200
3 200
25 000
25 000
25 000
5 000
5 000
5 000
30 000
30 000
30 000
38 000
3 000
3 000
35 000
35 000
2 600
2 600
2 600

2

-

-

-

-

8 850
8 850
8 850
2 282
1 397
1 397
3 679
3 679
-

3 500
3 500
3 500
1 000
1 000
1 000
12 000
12 000
12 000

-

-

-

6 993
6 993
6 993

900
900
900

3 200
3 200
3 200
25 000
25 000
25 000
5 000
5 000
5 000
21 150
21 150
21 150
35 718
4 397
4 397
31 321
31 321
2 600
2 600
2 600
3 500
3 500
3 500
1 000
1 000
1 000
5 007
5 007
5 007

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2008. évi tervezett kiadásai

Ssz.

2008. évi eredeti
(I. módosított)
elıirányzat
5 000
5 000
5 000
-

MEGNEVEZÉS
Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok

11.

Eszköz beszerzés
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
12. Választási kiadások
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
13.-14. Hatályon kívül helyezve
15. Kötvény kibocsátás szakértıi díja, egyéb költségei
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
IV.
1.

2.

3.

4.

5.

Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület
mőködési támogatása
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felújítás
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület
rendezés
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felújítás
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felújítás
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Megyehatár táblák
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Gazdaság, befektetés ösztönzés

1.

Befektetésösztönzési rendszer mőködtetése
Személyi kiadás
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Nógrád megye befektetési lehetıségei
Személyi kiadás
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal
Személyi kiadás
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen

3.

Módosítás
5 796
4 507
852
437
5 796

3 300
3 300
3 300

-

2 750

-

Területrendezési és fejlesztési feladatok

V.

2.

-

4.sz.melléklet

2 750
2 750
37 060
5 371
5 371
29 689
2 000
31 689

3 300
3 300
3 300
2 750

-

2 750
2 750
37 060
5 371
5 371
29 689
2 000
31 689

15 333

-

15 333

6 698
6 698
8 635

-

8 635
25 000

-

-

-

25 000
25 000
200
200
200

3

E Ft
2008. évi II.
módosított
elıirányzat
5 000
5 000
5 000
5 796
4 507
852
437
5 796

-

-

1 000

-

1 000
1 000
7 500

-

7 500
7 500
1 000

-

1 000
1 000

-

6 698
6 698
8 635
8 635
25 000
25 000
25 000
200
200
200
1 000
1 000
1 000
7 500
7 500
7 500
1 000
1 000
1 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2008. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft
Ssz.

MEGNEVEZÉS
Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok

VI.

Média, marketing, kommunikáció

1.

Marketing és kommunikációs rendszer mőködtetése
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Honlap, informatika, TEIR
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen

2.

VII.
1.

2.

3.

VIII.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

2008. évi eredeti
(I. módosított)
elıirányzat

2008. évi II.
módosított
elıirányzat

Módosítás

9 000
9 000

-

9 000
3 000
1 000
1 000
2 000
2 000

-

6 000

-

6 000

6 000
6 000

-

-

-

6 000
6 000
-

18 000

-

18 000

18 000
18 000

-

4 212
4 212
4 212

190
190
190

4 000
4 000
4 000
6 500
6 500

-

-

"Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok
Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás,
Besztercebánya, Balatonfüred,…)
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Turisztikai desztinációs szervezet felállítása, Palóc út, "Nógrádi
tavasz, nyár, ısz" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok,
promóció
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Nógrád, a varázslatos világ elnevezéső marketingakció
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Szolidaritási programcsomag
Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Ösztöndíj rendszer felsıfokú okt.int. járó diákok részére
Személyi kiadás
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Ösztöndíj rendszer elızı évrıl áthúzódó kiadásai
Személyi kiadás
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Hatályon kívül helyezve
Mecénás Alapítvány
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Nógrád Sportjáért Alapítvány
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Cigány kisebbs.konzultációs tanács programjaira, mőködésére
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen

4

9 000
9 000
9 000
3 000
1 000
1 000
2 000
2 000
-

-

6 500
5 000
5 000
5 000

-

1 500
1 500
1 500
3 000
3 000
3 000
1 000
1 000
1 000

-

-

-

18 000
18 000
4 402
4 402
4 402
4 000
4 000
4 000
6 500
6 500
6 500
5 000
5 000
5 000
1 500
1 500
1 500
3 000
3 000
3 000
1 000
1 000
1 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2008. évi tervezett kiadásai

Ssz.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Idısügyi tanács munkájának támogatása
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Ifjúsági, diáksport feladatok
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
PSZF tanulmányi díj
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Szolgálati lakások értékesítésébıl elkülönített keret
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Munkáltatói lakáskölcsön alap
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Egyéb
Fejlesztési kiadások összesen
BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.mők.tám.
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen

Nógrádi identitás fejlesztés

1.

A nógrádi identitást elısegítı kiadványok, programok
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek,
programok támogatása
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Rendezvények, kiállítások díjai
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Megyei kiemelt rendezvények
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Elnöki keret
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen

2.

3.

4.

5.

2008. évi eredeti
(I. módosított)
elıirányzat
500
500
500
3 300
2 100
1 200
3 300

MEGNEVEZÉS
Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok

IX.

4.sz.melléklet

Módosítás
-

-

200
200
200
7 540

-

7 540
7 540
13 000

-

-

-

-

-

13 000
13 000
-

42 950
42 950
42 950

-

5

E Ft
2008. évi II.
módosított
elıirányzat
500
500
500
3 300
2 100
1 200
3 300
200
200
200
7 540
7 540
7 540
13 000
13 000
13 000
42 950
42 950
42 950

10 000
3 000
1 000
6 000
10 000

-

10 000
3 000
1 000
6 000
10 000

8 000

-

8 000

8 000
8 000
3 000
1 000

-

1 000

2 000

-

1 000

3 000
8 000
8 000
8 000
7 000

-

1 000
2 500

-

2 500

-

2 500
100

7 000
7 000

-

100
100

-

8 000
8 000
2 000
1 000
1 000
2 000
5 500
5 500
5 500
6 900
6 900
6 900

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2008. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft
MEGNEVEZÉS
Cím -alcím - kiemelt elıirányzatok

Ssz.
6.

7.

8.

6 249 540

1 780 591

Kontroll összeg:

1 582 542

1 576 397

3 158 939

1.

Hiteltörlesztések (fejlesztési célú)
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
Egyéb
Fejlesztési kiadások összesen
Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen

XI.

Tartalékok

1.

Általános tartalék
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen

2.

Módosítás

MINDÖSSZESEN (I..IX)

Hitelmőveletek

3.

2008. évi II.
módosított
elıirányzat
2 000
1 000
1 000
2 000
5 000
300
60
4 640
5 000
850
150
700
850
12 851
12 218
12 218
633
633
343 132
30 000
313 132
343 132
15 000
15 000
15 000
18 400
18 400
18 400
1 500 000
1 500 000
1 500 000
3 158 939
116 650
34 059
280 258
447 587
878 554
132 901
2 133 851
13 633
2 280 385
8 030 131

Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Felhalmozás
Fejlesztési kiadások összesen
Nemzetközi kapcsolatok
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Mőködési kiadások összesen
"Virágos Nógrádért" cím
Dologi kiadás
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen

X.

2.

2008. évi eredeti
(I. módosított)
elıirányzat
2 000
1 000
1 000
2 000

-

-

5 000
300
60
4 640
5 000
850
150
700
850

-

12 851
12 218
12 218
633
633
343 132
30 000
313 132
343 132
15 000
15 000
15 000

-

-

-

-

-

-

20 000
20 000
20 000
-

ÖSSZESEN ( II..XI.)
Személyi kiadás
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
Mőködési kiadások összesen
Felújítás
Felhalmozás
Egyéb
Fejlesztési kiadások összesen

-

1 600
1 600
1 600
1 500 000
1 500 000
1 500 000

1 582 542
59 974
15 736
298 091

1 576 397
56 676
18 323
17 833

414 340
788 141
139 724
641 044
13 633
794 401

6

-

-

-

-

33 247
90 413
6 823
1 492 807
1 485 984

TÁJÉKOZTATÓ

5. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról
E Ft
Év
2008.

2009.

2010.

2011.-2018.

2012.-2027.

Mindössz.

Megnevezés
Tıke
Kamat
Összesen
Tıke
Kamat
Összesen
Tıke
Kamat
Összesen
Tıke
Kamat
Összesen
Tıke
Kamat
Összesen
Tıke
Kamat
Összesen

Gépjármő
vásárlás
2005.
633
49
682
99
2
101

732
51
783

Fejlesztési
hitelfelvétel
2007.
12 169
12 169
12 135
12 135
16 644
11 626
28 270
133 156
44 509
177 665

149 800
80 439
230 239

Fejlesztési hitelek
összesen

Kötvény
kibocsátás
2008.

633
12 218
12 851
99
12 137
12 236
16 644
11 626
28 270
133 156
44 509
177 665

150 532
80 490
231 022

1 500 000
752 908
2 252 908
1 500 000
752 908
2 252 908

A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra.
A kötvény kibocsátásból eredı kötelezettség a kamatlábak és a Ft/CHF árfolyam függvényében változik.

1.sz. tábla
Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztetı Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves
kötelezettségvállalás (hitelképesség) felsı határa

Megnevezés
Illetékek
Kamatbevételek
Bírság
Osztalék bevételek
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésbıl, koncessziós díjból
származó bevétel
Egyéb sajátos bevételek
Saját bevételek összesen
Víziközmő-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások
beszedésébıl származó bevétel
Elızı években keletkeztetett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
- Külföldi finanszírozás kiadásai
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség
- Lízingdíj
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség
- Váltótartozások
- Szállítókkal szembeni tartozások (lejárt határidejő)
Kamatfizetési kötelezettség a tárgyévet terhelı fizetési kötelezettségek után
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a bérbe, haszonbérbe,
üzemeltetésbe, koncesszióba adott vagyontárgyak után

Összeg
(E Ft)
1 550 000
55 173

52 393
5 000
1 662 566

313 765
633
313 132

12 218
52 393

Rövid lejáratú kötelezettségek

378 376

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves
kötelezettségvállalásának felsı határa
(Saját bevételek - Rövid lejáratú kötelezettségek) 70%-a

898 933

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft
Költségvetési
rendelet
mellékletének
hivatkozása
1/1.sz.m.10.sor

Átvett pénzeszköz célja

Átadó megnevezése

St. várostól könyvtárra átvett pénz

Salgótarján M.J. Város

47 000

47 000

St. Várostól idısek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz

Salgótarján M.J. Város

18 000

18 000

Pásztó várostól a múzeumhoz átvett pénz

Pásztó Város

Pásztó várostól 2007.évben átvett oktatási feladtokhoz kapcs.Megállapodás módosítása

Pásztó Város

Közalapítvány fenntartási támogatása

Megye városai

Ped.szakszolg.,nevelési tanácsadás

Szécsény Kistérs.Társ.

Népszavazás

ÖTM

Diósjenıi int. szociális foglalkoztatására

SzM Minisztérium

5 200
3 888
629

629

2 500

2 500
5 769
34 293

Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatása

SzM Minisztérium

Rózsavölgyi Márk Mőv. Iskola kihelyezett tagozatainak finanszírozása

Települési önkormányzat

6 400

6 645

"Nógrád a varázslatos világ " marketingakció

ÖTM

1 263

1 263

80 992

123 936

3 949

Központosított elıirányzat
Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

1 734

Prémium évek program támogatása
Létszámcsökkentési intézkedések támogatása

19 014
100 000

2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (I.félév)

203 209
134 952

Szakmai vizsgák támogatása

2 196

Összesen:

1/2.sz.m.7.sor

2 432
3 014

13. havi illetmény 6 havi összege

1/2.sz.m.6.sor

2008.évi II.
módosított
elıirányzat

Támogatási értékő mőködési bevétel

Összesen:
1/1.sz.m.12.sor

2008. évi eredeti
(I.módosított)
elıirányzat

101 734

364 817

Vízvezeték rendszer bérbeadás
Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj

37 060

37 060

Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj

15 333

15 333

Összesen:

52 393

52 393

Támogatás értékő felhalmozási bevétel
TV stúdió kialakítása

TFC

Akadálymentesítés Borbély

ÉMOP

Akadálymentesítés Pásztó

ÉMOP

Összesen:

5 000

5 000

20 000

20 000

20 000

20 000

45 000

45 000

TÁJÉKOZTATÓ

3. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörő elıirányzat változtatásairól

E Ft
Bevételi jogcím

Intézményfinanszírozás

Intézmény megnevezése

Mőködési
Intézményi
mőködési,
kamat és
felhalmozás
bevétel

Támogatásértékő és
mőködési c.
átvett
pénzeszköz

Társadalombizt. Alapból
átvett pénz

Összesen

Kiadási jogcím

Összesen

Fejlesztési

Támogatásértékő és
felhalmozási
c. átvett
pénzeszköz

Személyi juttatás

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

Munkaadót
terhelı
Dologi kiadás
járulék

Támogatásértékő és
mőködési c.
átadott
pénzeszköz

Felhalmozás,
felújítás,
felhalmozási
támogatásértékő és
átad.p.

Ellátottak
pénzbeli
juttatása

-

Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

2 785

957

3 742

2 110

675

957

3 742

"Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

-

-

Reménysugár Otthon Balassagyarmat

-

-

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

-

-

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

-

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó
Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Balassagyarmat

490
2 590

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

490

400

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

4

2 990

40
2 193

795

795

795

1 758

1 758

517

3 000

472

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

9

7 523

4 523

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

56

472

1 762

1 057

425

490

2 946

2 990

2 330

3 000

7 523
795

190

1 051

242

230

2 819

1 758
472

362

1 400

1 057

2 819

Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján

3 383

3 383

1 671

261

1 451

3 383

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

2 375

2 375

90

23

2 262

2 375

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

1 609

1 609

709

104

796

1 609

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

3 446

3 446

160

39

3 247

3 446

5 268

4 878

1 335

555

36 670

13 219

2 882

15 655

Ellátó Szervezet Salgótarján

5 268

Összesen

7 858

23 798

-

5 014

-

-

-

1 400

1 500

5 268

3 514

36 670

Nógrád Megye Önkormányzata
2008. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Bevételek
1. Saját bevétel
2. Átvett pénzeszköz
3. Támogatás
4. Hitel, kötvény
5. Elızı évi pénzmaradvány
6. Bevételek összesen
7. Hitelfelvétel
8. Elızı havi egyenleg
9. Pénzforgalmi bevétel
Kiadások
10. Mőködési kiadások
11. Adósságszolgálat
12. Felújítási feladatok
13. Fejlesztési kiadások
14. Tartalék felhasználás
15. Kiadások összesen
16. Hitelvisszafizetés
17. Pénzforgalmi kiadás
18. Egyenleg

Január (tény)

Február (tény) Március (tény) Április (tény)

294 086
359 223
823 635

236 632
360 144
1 339 664

234 692
378 619
578 025
1 500 000

271 432
352 711
739 859
29 800

1 476 944

1 936 440

2 691 336

1 476 944

376 771
2 313 211

782 138
645
4 208

Május (terv)

Június (terv)

Július (terv)

4. sz. tábla

Auguszt.(terv)

Szept.(terv)

Október (terv)

Nov. (terv)

Dec. (terv)

E Ft
Összesen

267 416
414 657
98 955

267 416
414 657
89 000

267 416
414 657
88 000

267 416
414 657
87 000

267 416
414 657
86 000

267 416
414 657
86 000

267 416
414 657
88 000

267 417
414 655
88 000

1 393 802

182 086
963 114

771 073

770 073

769 073

768 073

768 073

770 073

770 072

3 176 171
4 767 951
4 192 138
1 529 800
182 086
13 848 146

961 474
3 652 810

2 544 866
3 938 668

2 996 042
3 959 156

2 608 400
3 379 473

2 313 370
3 083 443

1 985 897
2 754 970

1 710 729
2 478 802

1 370 417
2 138 490

1 033 368
1 803 441

717 775
1 487 847

13 848 146

1 260 034

808 503

897 538

851 256

857 633

1 027 046

1 035 333

1 060 233

1 073 122

1 075 666

1 016 001

11 744 503

300
298 991

3 196
41 892

49 500
450 000

70 500

8 908

91 703

108 324

8 000
40 000

12 000
20 000

10 000

942 626

1 350 756

1 105 122

1 085 666

942 626

1 105 122

1 085 666

15 838
1 500 000
2 531 839
135
2 531 974

153 049
1 080 956
1 500 000
14 478 508
313 765
14 792 273

2 996 042

1 033 368

717 775

-1 044 127

-944 127

786 991
313 182
1 100 173

1 351 737
1 351 737

1 107 794
150
1 107 944

376 771

961 474

2 544 866

1 097 546

1 044 241

1 350 756

965 957
146
966 103

1 097 546

1 044 241

1 108 233
152
1 108 385

2 608 400

2 413 370

1 985 897

1 710 729

1 370 417

5.sz. tábla

KIMUTATÁS
az Európai Uniós támogatási programok
pénzeszközeinek felhasználásáról

E Ft.

Intézmény

Támogatás értékő
mőködési bevétel

Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye
Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL

2 785

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP

5 680

Támogatás értékő
felhalmozási
Bevétel összesen
bevétel

2 785

1 057

6 737

Személyi juttatás

2 110

Munkaadót terhelı
járulék

Dologi kiadás

Felhalmozási
kiadás

675

Kiadás összesen

2 785

5 680

1 057

6 737

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
17/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában mőködı egyes intézmények
alapító okiratainak módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat fenntartásában
mőködı egyes intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)
A Közgyőlés – a 14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt
és a 40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelettel módosított – 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete
mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. §
Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye)
A Közgyőlés – a 14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt
és a 40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelettel módosított– 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelete
mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
3.§
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium (Szécsény)
A Közgyőlés – a 14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt
és a 40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelettel módosított – 39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendelete
mellékletének helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
4.§
Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola (Balassagyarmat)
A Közgyőlés – a 3/2008. (II.19.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt –
45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendelete 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 4. számú
melléklete lép.
5.§
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)
A Közgyőlés – a 40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelettel módosított – 14/2007. (VI. 28.) Kgy.
rendelete 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
6.§
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet (Salgótarján)
A Közgyőlés – a 2/2008. (II.19.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt –
16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
7.§
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Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján)
A Közgyőlés – 9/2007. (V. 31.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt és a
40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelettel módosított – 17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete
mellékletének helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
8.§
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
A Közgyőlés – 9/2007. (V. 31.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt és a
40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelettel módosított – 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete
mellékletének helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
9.§
Reménysugár Otthon (Balassagyarmat)
A Közgyőlés – a 4/2008. (II. 19.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt –
25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
10.§
Ezüstfenyı Idısek Otthona (Bátonyterenye)
A Közgyőlés – a 44/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt
– 26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 10. számú melléklete
lép.
11.§
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg hatályát veszti a
9/2007. (V. 31.) Kgy. rendelet 3.§-a és 4.§-a; a 14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet 2.§-a, 5.§-a,
és 6.§-a; a 40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelet 1.§ (2), (5), (6), (13), (15), és (17) bekezdése; a
42/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelet; a 2/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 3.§-a; a 3/2008. (II. 19.)
Kgy. rendelet; a 4/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 1.§-a.

Salgótarján, 2008. június 26.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelye:
2.1. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján,
Csokonai út 21-29.)
2.2. Az intézmény tagintézményei, telephelyei:
2.2.1. Tagintézmény elnevezése:
Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium
Rövid név: BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium
Tagintézmény címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2.
2.2.2. Tagintézmény elnevezése:
Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy
András Szakképzı Iskola és Kollégium
Rövid név: BLSZSZK Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium
Tagintézmény címe: 3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39.
Telephelye (tanmőhely): 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3.
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény
86. § (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt – a megyei önkormányzat számára
kötelezıen elıírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos
jogszabályok szerint.
4. Az intézmény mőködési területe:
Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek,
vállalkozók megyén kívüli telephelyei.
5. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: összetett iskola és
kollégium)
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 8532)
6.1.1. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás
a) érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon
elektronika,
elektrotechnika,
informatika,
közlekedésgépész,
környezetvédelmi, faipari, ruhaipari és belügyi rendészeti pályára
elıkészítı irányultsággal;
b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintő
nyelvi érettségi vizsgára;
c) pályaorientáló
oktatás,
képességkibontakoztató
felkészítés
2
évfolyamon.
6.1.2. Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı oktatás: OKJ szerinti
szakképzés
informatikai,
környezetvédelem-vízgazdálkodási,
közlekedésgépészeti, könnyőipari, gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai,
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faipari, építıipari, valamint egyéb szolgáltatások szakmacsoportban a
jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon.
6.1.3. A többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő (testi-,
érzékszervi-, enyhe értelmi- és beszédfogyatékos, a megismerı funkció
vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı, vagy
organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével
küzdı) tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása az általános
mőveltséget megalapozó évfolyamokon, valamint szakmai vizsgára
felkészítı szakképzése: OKJ szerinti szakképzés könnyőipari és gépészeti
szakmacsoportokban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon.
6.1.4. Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezı tanulók felzárkóztató
oktatása szakképzést elıkészítı évfolyamon.
6.1.5. Gyakorlati képzés a tanmőhelyben.
6.2.

Felnıtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 8532)
6.2.1. Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú villamosmérnök
asszisztens
szakképzés 2 évfolyamon. (Felsıfokú oktatás [TEÁOR 8542])
6.2.2. Általános
mőveltséget
megalapozó
iskolarendszerő
középfokú
felnıttoktatás: érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon,
a nappali, az esti és a levelezı oktatás munkarendje szerint.
6.2.3. Szakmai vizsgára felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás:
a) felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon,
b) OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési
évfolyamon.
6.2.4. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerı-piaci
igényeknek megfelelı, illetve tanfolyami rendszerő át- és továbbképzés.

6.3.

Diákotthoni, kollégiumi ellátás (TEÁOR 5590)
6.3.1. Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak
a tanulóknak (sajátos nevelési igényő tanulóknak is),
a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk
érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve
b) akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja
biztosítani.
6.3.2. A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít.
6.3.3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja
alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a
Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai
rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 2005/2006. tanévtıl kezdıdıen
felmenı rendszerben. A tanévenként felvehetı, a programba újonnan
bekapcsolódó kollégiumi tagok létszáma 25 fı.

6.4.

Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehetı maximális
tanulólétszám: 1850 fı. A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi elhelyezettek.
A bentlakóként felvehetı maximális tanulólétszám és a férıhelyek száma: 272.

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
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9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.
Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének
módja tekintetében részben önállóan gazdálkodó
a) Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium (Szécsény, Haynald L.
út 11.),
b) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó,
Rákóczi u. 1.)
c) Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.),
pénzügyi-gazdasági feladatait.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört
vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó, valamint Bátonyterenye Város Önkormányzatával kötött megállapodás az
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Munkaügyi Minisztérium által alapított - alapító
okirattal nem rendelkezı - 211. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézetnek; a Nógrád Megye
Közgyőlése által, a 13/1992 (VI. 11.) Kgy. rendelettel alapított Lorántffy Zsuzsanna
Kollégiumnak, valamint a 24/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelettel alapított Fáy András
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak.

Salgótarján, 2008. június 26.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

39

A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete

Váci Mihály Gimnázium
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.)
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény
86. § (3) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a megyei
önkormányzat számára kötelezıen elıírt középiskolai feladatok ellátása, a hatályos
jogszabályok szerint.
4. Az intézmény mőködési területe:
Nógrád megye
5. Az intézmény típusa:
Gimnázium
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Általános középfokú oktatás (TEÁOR 8531)
Alapfokú oktatás (TEÁOR 8520)
Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára
és felsıfokú tanulmányok megkezdésére felkészítı iskolai oktatás
a) gimnáziumi nevelés – oktatás 4 évfolyamon,
b) gimnáziumi nevelés – oktatás 6 évfolyamon.
6.2.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja alapján
az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos
Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti,
középiskolai tanulmányokra felkészítı nevelés, oktatás az elıkészítı 9. évfolyamon
a 2005/2006. tanévtıl kezdıdıen. A felvehetı tanulók létszáma évente 25 fı.

6.3.

Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 330 fı.

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely minden
elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.).

40

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés - nyilvános pályázat
útján - meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi
megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelete, valamint Bátonyterenye Város Önkormányzatával kötött megállapodás az
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselıtestülete által 16/1994. (II. 24.) Öh. számú határozattal alapított Váci Mihály
Gimnáziumnak.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 3. számú melléklete

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:
2.1. Az intézmény székhelye: Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium
(3170 Szécsény, Haynald L. u. 11.)
2.2. Az intézmény telephelyei:
3170 Szécsény, Kossuth L. út 4. – Iskolaépület
3170 Szécsény, Kossuth L. út 18. – Tankonyha
3170 Szécsény, Rimóci út – Tanmőhely
3170 Szécsény, Külterület (013, 015, 016 hrsz-ú Tangazdaság; 1989, 1990, 1991,
0339, 0340, 0341, 0374, szántók, árkok)
3170 Szécsény, Rákóczi út 90. – Mosoda és Tanszálló
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 86.
§ (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt - a megyei önkormányzat számára kötelezıen
elıírt, - közoktatási és szakképzési feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény mőködési területe:
Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, vállalkozók
megyén kívüli telephelyei.
5. Az intézmény típusa:
Közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: összetett iskola, kollégium)
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 8532)
6.3.1. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás
a) érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon
mezıgazdasági és agrárinformatikus irányultsággal;
b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintő
nyelvi érettségi vizsgára;
c) felzárkóztató oktatás a szakképzés megkezdéséhez;
d) pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon.
6.3.2. Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı szakképzés
6.3.3. OKJ szerinti szakképzés informatikai, mezıgazdasági, élelmiszeripari,
valamint vendéglátás-idegenforgalom (falusi vendéglátó, szakács)
szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon
6.3.4. Gyakorlati képzés az iskolai tanmőhelyben, az iskolai tangazdaságban, és a
vállalkozások gazdaságaiban.
6.2. Felnıtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 8532)
6.2.1. Általános
mőveltséget
megalapozó
iskolarendszerő
középfokú
felnıttoktatás: érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon,
a nappali és az esti oktatás munkarendje szerint.
6.2.2. Szakmai vizsgára felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás
a) felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon;
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b) OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési
évfolyamon.
6.2.3. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerıpiaci
igényeknek megfelelı, illetve tanfolyami rendszerő át- és továbbképzések.

6.3.

Diákotthoni, kollégiumi ellátás (TEÁOR 5590)
6.3.1. Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi
elhelyezése maximum 80 férıhelyen.
6.3.2. Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt.
6.3.3. Kollégiumi felvétellel illetve externátusi ellátással megteremti a feltételeket a
középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak:
a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk
érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve
b) akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja
biztosítani.

6.4.

Az intézménybe (összetett
tanulólétszám: 480 fı.

iskolai

intézményegység)

felvehetı

maximális

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely minden
elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.).
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett
a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés
elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonának és a vagyon feletti rendelkezés jogára Szécsény Város
Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanokat illetıen Szécsény Város Önkormányzatának,
a többi ingatlan vagyont és az ingatlanon felüli vagyont illetıen a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének a vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelete az irányadók.
Az ingatlan vagyont a két önkormányzat között megkötött megállapodás, az ingóvagyont az
intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
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14. Az intézmény általános jogutódja a Szécsény Város Önkormányzata Képviselıtestülete
75/1997.(V. 20.) sz. határozattal alapított Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskolának.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 4. számú melléklete

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, szervezeti egységei (telephelyei):
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
2.1. Kihelyezett osztályai:
Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola
a) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Kiss Árpád Általános Iskola
(2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.)
b) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Szabó Lırinc Általános Iskola
(2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5.)
c) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Dózsa György Általános Iskola
(2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.)
d) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Balassi Bálint Gimnázium
(2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 17.)
e) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Szent-Györgyi Albert Gimnázium
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.)
f)

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

g) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
5. számú óvoda (Játékvár)
(2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12.)
h) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
3. számú óvoda (Gézengúz)
(2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 19.)
i)

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

j)

Diósjenıi kihelyezett osztálya

(2643 Diósjenı, Kossuth út 21.)

k) Drégelypalánki kihelyezett osztálya (2646 Drégelypalánk, Felszabadulás út 7.)
l)

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

m) Magyarnándori kihelyezett osztálya (2694 Magyarnándor, Iskola út 1.)
n) Nógrádi kihelyezett osztálya

(2642 Nógrád, Vasút sor 9.)

o) Pataki kihelyezett osztálya

(2648 Patak, Rákóczi út 4.)
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p) Rétsági kihelyezett osztálya

(2651 Rétság, Iskola tér)

q) Romhányi kihelyezett osztálya

(2654 Romhány, Köztársaság tér 1.)

r) Szurdokpüspöki kihelyezett osztálya
Szurdokpüspöki Általános Iskola
(3064 Szurdokpüspöki, Árpád út 2.)
s) Szügyi kihelyezett osztálya

(2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.)

t)

(2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7.)

Nógrádsápi kihelyezett osztálya

u) Nézsai kihelyezett osztálya

(2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99.)

v) Berceli kihelyezett osztálya

(2687 Bercel, Széchenyi út 3.)

2.2. Tagintézményei:
2.2.1. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szécsényi
Tagintézménye (3170 Szécsény, Ady Endre út 12.)
2.2.2. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Rajeczky
Benjamin Tagintézménye (3060 Pásztó, Fı út 54/A.)
2.3. A 2.2.1. szerinti tagintézmény kihelyezett osztálya:
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szécsényi
Tagintézménye kihelyezett osztálya
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3170 Szécsény, Magyar út 15.)
3. Az alapítás célja:
Az 1993. évi LXXIX. törvény 31.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 86.§ (3) bekezdés e)
pontjában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt, - a megyei önkormányzat számára
kötelezıen elıírt – alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátása, a hatályos
jogszabályok szerint.
4. Az intézmény mőködési területe:
Nógrád megye
5. Az intézmény típusa:
Alapfokú mővészetoktatási intézmény
6. Az intézmény alaptevékenysége:
Alapfokú oktatás (TEÁOR 8520)
6.1 Alapfokú mővészetoktatási tevékenységet folytat 12 évfolyamon.
6.2 Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel.
6.3 Tevékenységét az „Alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja”
szerint készült pedagógiai programja alapján végzi a következı mővészeti ágak
tanszakain és feladatellátási helyeken:
6.3.1 Zenemővészeti ág; furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita,
harsona, gitár, zongora, orgona, hegedő, gordonka, magánének, szintetizátor,
számítógépes zene, kamarazene, szolfézs, harmonika, népi hegedő, népi furulya,
népi ének, jazz-basszusgitár tanszak.
Feladatellátási helyek:
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
2643 Diósjenı, Kossuth út 21.
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2646 Drégelypalánk, Felszabadulás út 7.
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149.
2694 Magyarnándor, Iskola út 1.
2642 Nógrád, Vasút sor 9.
2648 Patak, Rákóczi út 4.
2651 Rétság, Iskola tér
2654 Romhány, Köztársaság tér 1.
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.
2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5.
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.
3170 Szécsény, Magyar út 15.
3060 Pásztó, Fı út 54/A.
2687 Bercel, Széchenyi út 3.
2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99.
2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7.
6.3.2 Táncmővészeti ág; modern-kortárs tánc tanszak
Feladatellátási helyek:
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.
2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12.
6.3.3 Képzı- és iparmővészeti ág; grafika, festészet tanszak
Feladatellátási helyek:
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
2643 Diósjenı, Kossuth út 21.
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
3060 Pásztó, Fı út 54/A.
6.3.3 Színmővészet-bábmővészet ág; színjáték tanszak
Feladatellátási helyek:
2643 Diósjenı, Kossuth út 21.
3170 Szécsény, Ady Endre út 12.
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.
6.4 Az oktatást kiegészítı tevékenységeket folytat (pedagógus továbbképzés, zenei
táborok és zenei versenyek szervezése).
6.5. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 1400 fı.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.
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10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a
közgyőlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelete, valamint Balassagyarmat, Pásztó, és Szécsény városok önkormányzataival
kötött megállapodások az irányadóak. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és az
egyes városi önkormányzatok közötti megállapodások, az ingó vagyont az intézmény
mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutóda
a) az 1963-1968. között mőködı Salgótarjáni Állami Zeneiskola Balassagyarmati
Fiókjának, a Balassagyarmat Város Tanácsa által 1968-ban alapított Állami
Zeneiskolának, az 1973-ban alapított Rózsavölgyi Márk Állami Zeneiskolának, az
1994-ben Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Rózsavölgyi Márk
Zeneiskolának;
b) a Pásztói Városi Tanács által 1988-ban, illetve Pásztó Város Képviselı-testülete
által 1992-ben alapított Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskolának;
c) Szécsény Város Önkormányzati Képviselı-testülete által 1998-ban alapított
Mővelıdési és Mővészetoktatási Központnak.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 5. számú melléklete

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:
2.1. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060
Pásztó, Rákóczi út 1.)
2.2. Az intézmény telephelyei:
2.2.1. Magyar-francia kéttannyelvő tagozat (3060 Pásztó, Fı út 58.)
2.2.2. Tittel Pál Középiskolai Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 5.)
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény
86. § (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt – a megyei önkormányzat számára
kötelezıen elıírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos
jogszabályok szerint.
4. Az intézmény mőködési területe:
Országos beiskolázású intézmény
5. Az intézmény típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei:
összetett iskola, kéttannyelvő gimnáziumi tagozat, kollégium)
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
− Általános középfokú oktatás (TEÁOR 8531)
− Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 8532)
− Felnıtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 8532)
− Diákotthoni, kollégiumi ellátás (TEÁOR 5590)
6.1.

Az intézményben általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsıfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítı nevelés
és oktatás folyik, továbbá biztosítja a feltételeket az iskolai tanulmányok
folytatásához, a szabad iskolaválasztáshoz való jogok érvényesítéséhez azoknak a
nem pásztói lakhelyő diákoknak, akik Pásztón középfokú képesítést nyújtó
szakoktatásban, képzésben vesznek részt:
6.1.1. öt évfolyamos, magyar tanítási nyelvő általános gimnáziumi tantervő oktatás,
az elsı évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további évfolyamokon
emelt szintő idegen nyelvoktatással.
6.1.2. öt évfolyamos, magyar-francia két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás (a
66.259/1991. és a 286/1993. sz. MKM közleményekkel módosított
29.207/1987. sz. egyedi engedély alapján).
6.1.3. öt évfolyamos magyar tanítási nyelvő szakközépiskolai oktatás az elsı
évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további évfolyamokon emelt
szintő idegen nyelvoktatással.
6.1.4. két évfolyamos gazdasági informatikus szakképzés
6.1.5. egy évfolyamos középszintő postai ügyintézı szakképzés,
6.1.6. iskolarendszerő általános gimnáziumi tantervő felnıtt oktatás,
6.1.7. középfokú és emelt szintő szakképesítést nyújtó képzésben résztvevı tanulók
kollégiumi ellátása, a lakhatás feltételeinek biztosítása,
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6.1.8. a közoktatási törvényben meghatározott kollégiumi foglalkozások szervezése,
a kollégiumba felvett tanulók tanulmányi munkájának segítése,
6.1.9. a középfokú képzésben és az általános iskolai oktatásban résztvevı tanulók
étkeztetése,
6.1.10.sajátos nevelési igényő (testi-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a
megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra
visszavezethetı, vagy organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és
súlyos
rendellenességével
küzdı)
gyermekek
integrált
oktatása,
szakvélemény alapján történı gyógypedagógiai ellátás.
6.2.

Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 570 fı

6.3.

Kollégiumi férıhelyek száma (felvehetı tanulólétszám): 120 fı

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
Közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely minden
elıirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.).
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört
vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelete, valamint Pásztó város önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az
ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás,
az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város Önkormányzat Képviselı-testülete
123/2002. /VII.30./, 154/2000. /VIII.1./ számú, a 112/2003. /V.26./ számú, a 192/2003.
/IX.18./ számú, a 113/2004. /VI.24./ számú, valamint a 204/2005. /IX.22./ számú
határozatában szereplı intézményeknek.
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 6. számú melléklete

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:
2.1. Székhelye: Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet, 3100
Salgótarján, Kassai sor 2.
2.2. Telephelyek:
a) Somoskıi Fiókkönyvtár, 3121 Salgótarján, Vároldal út 2.
b) Salgóbányai Fiókkönyvtár, 3109 Salgótarján, Vár út 7.
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1997. évi CXL. törvény
64.§, 66.§, 84-85.§-ában, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (2) bekezdés c)
pontjában kötelezıen elıírt megyei könyvtári, közmővelıdési és pedagógiai tájékoztatási
feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény mőködési területe:
Nógrád megye
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
5.1. Könyvtári tevékenység (TEÁOR 9101)
5.1.1 A Balassi Bálint Megyei Könyvtár ellátja az 1997. évi CXL. törvényben elıírt
nyilvános könyvtári alapfeladatokat a megye egész területére vonatkozóan.
5.1.2 A települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat nyújt.
5.1.3 Könyvtári ellátórendszert mőködtet, betölti a rendszer központi könyvtári
feladatát.
5.1.4 Végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó
lakosainak könyvtári ellátását.
5.1.5 Salgótarján Megyei Jogú Város lakosai részére az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján nyilvános városi könyvtári ellátást végez.
5.1.6 Nevelı, illetıleg önmővelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységet végez
az általános és a szakmai mőveltség növelése céljából.
5.1.7 Kiadja a Palócföld c. folyóiratot (TEÁOR 5814), illetve könyvkiadói
tevékenységet folytat (TEÁOR 5811).
5.1.8 Szervezi a megyében mőködı nyilvános könyvtárak statisztikai
adatszolgáltatását.
5.1.9 Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, a nyilvános
könyvtári ellátást végzı intézmények, valamint a munkaerıpiac igényeinek
megfelelıen iskolarendszeren kívüli felnıttoktatást végez tanfolyami
rendszerő át- és továbbképzés keretében.
5.1.10 Ellátja a köteles-példányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással
kapcsolatos feladatokat.
5.1.11 Szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését.
5.1.12 Pedagógiai szakkönyvtári feladatokat lát el és tankönyvbemutató helyet
mőködtet (TEÁOR 8560).

5.2. Egyéb oktatás; kulturális képzés
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(TEÁOR 8552)
5.2.1. Közmővelıdési szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenységet folytat a
helyi közmővelıdési intézmények, helyi és kisebbségi önkormányzatok,
egyesületek, közösségek és a mővelıdési életben aktívan részt vevı
polgárok számára.
5.2.2. Szaktanácsadói tevékenységet végez a közmővelıdési intézmények
munkatársai,
intézmény
nélküli
mővelıdésszervezık
és
helyi
önkormányzatok részére, mindenekelıtt az alábbi szakterületeken:
a) elısegíti a területén mőködı települési önkormányzatok, nemzeti és
etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén mőködı
közmővelıdési szervezetek mővelıdési céljainak megvalósulását,
b) együttmőködik a Magyar Mővelıdési Intézettel, az országos szakmai
érdek-képviseleti szervezetekkel.
c) közmővelıdési tevékenységgel összefüggı elemzéseket és fejlesztı
programokat készít és hasznosít,
d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közmővelıdési
rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei,
regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat,
e) győjti és összesíti a közmővelıdési információkat, megyei adattárat
kezel,
f) elısegíti a megye környezeti, mővészeti, közmővelıdési értékeinek,
sajátosságainak bemutatását,
g) végzi a közmővelıdési tevékenységek szervezıinek, vezetıinek
szakmai képzését és továbbképzését,
5.2.3. Megbízás alapján elıkészíti és megszervezi a megyei önkormányzat
programjait, rendezvényeit.
5.2.4. Közremőködik a megyei közgyőlés (illetve annak bizottságai) szakirányú
döntéseinek elıkészítésében.
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a)Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b)Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
8. Az intézmény a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan
gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet.
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el. A könyvtár városi feladatainak költségvetési
fedezetét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, a két önkormányzat
által kötött megállapodás szerint.
10. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a Közgyőlés nyilvános pályázat
útján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának véleményét kikérve –
határozott idıre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás,
felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyőlés, az
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
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11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
12. Az intézmény jogi személy.
13. Az intézmény általános jogutódja az 1949. májusában a Vallási és Közoktatási
Minisztérium és Salgótarján megyei város által alapított Körzeti Könyvtárnak, illetve 2.04213/1952. (V. 14.) MT számú határozat alapján a Nógrád Megyei Tanács által 1952.
augusztus 30-án alapított Megyei Könyvtárnak.
A közmővelıdési feladatok tekintetében jogutódja a Nógrád Megyei Tanács
19/1989.(IV.27.) Th.számú határozatával alapított Nógrád Megyei Közmővelıdési
Központnak, illetve a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közmővelıdési Szakmai Szolgáltató és
Szakszolgálati Intézetnek.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 7. számú melléklete

Nógrád Megyei Levéltár
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, intézményegysége, telephelyei:
2.1. Székhelye: Nógrád Megyei Levéltár, 3100 Salgótarján, Bem út 18.
2.2. Intézményegysége: Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Levéltára, 2660
Balassagyarmat, Hétvezér út 26.
2.3. Telephelyek:
a) Nógrád Megyei Levéltár bátonyterenyei részlege, 3070 Bátonyterenye, Bolyoki u. 8,
b) Nógrád Megyei Levéltár salgótarjáni raktára (Pártarchívum), 3100 Salgótarján,
Május 1. út 41.
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az 1997. évi CXL.
törvénnyel módosított 1995. évi LXVI. törvényben – a megyei önkormányzat
számára kötelezıen – elıírt levéltári feladatok ellátása a hatályos jogszabályok
szerint.
4. Az intézmény mőködési területe, győjtıköre:
a) Nógrád megye,
b) az egész ország.
5. A levéltár alaptevékenysége (feladatai):
Könyvtári, levéltári tevékenység (TEÁOR 9101)
A történeti értékő irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári győjtemények
felkutatása, győjtése, megırzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése,
kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat mőködtetése.
5.1 A Nógrád Megyei Levéltár illetékes a megye területén mőködött és mőködı
a) megyei szintő államigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek,
b) megyei szintő gazdasági szervek,
c) megyei szintő intézmények és intézetek, valamint
d) megyei szintő egyesületek, testületek
levéltári anyagának átvételére.
5.2 A Nógrád Megyei Levéltár illetékes
a) a megye területén mőködı vagy mőködött megyei, városi, járási és községi
önkormányzatok, valamint ezek irányítása alatt mőködı szervek, intézetek és
intézmények, továbbá
b) az 5. 1. bekezdés b) - d) pontjában felsorolt szervek irányítása alatt mőködı
egyéb szervek levéltári anyagának átvételére.
5.3 A Nógrád Megyei Levéltár győjti
a) az illetékességi területén élt vagy ott jelentıs szerepet játszott, illetıleg más, a
területtel kapcsolatos jelentıs személyek, családok levéltári anyagát;
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b) az illetékességi területén keletkezett, vagy arra vonatkozó egyes történeti értékő
iratokat, kép- és hangfelvételeket.
5.4 A levéltári anyag védelme és használatának elısegítése érdekében a Nógrád Megyei
Levéltár
a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát;
b) közremőködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési
szabályzatainak véleményezésében;
c) ellenırzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és
irattári selejtezését;
d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelıinek szakmai
továbbképzésében;
e) átveszi, illetıleg győjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az
illetékességi, illetıleg győjtıkörébe tartozó levéltári anyagot;
f) gondoskodik az ırizetében lévı levéltári anyag biztonságos ırzésérıl, szakszerő
kezelésérıl, restaurálásáról, biztonsági célú lemásolásáról, illetve hang- és
egyéb elektronikus rögzítéssel, valamint fototechnikai úton elıállított levéltári
anyagnak a szükségeshez képest rendszeres felújításáról.
g) elısegíti az ırizetében lévı levéltári anyag használatát az anyag tudományos
igényő rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése és
azok közzététele útján;
h) nyilvántartja az ırizetében lévı levéltári anyagot meghatározott nyilvántartások
készítése és folyamatos vezetése útján;
i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak - elsısorban a
történettudománynak - a levéltári anyag védelmét és használatát elısegítı
ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi (TEÁOR 5811);
j) felvilágosítást ad az ırizetében lévı levéltári anyagról, de a tájékoztatás
érdekében kutatást csak irányító szerveik utasítására végez;
k) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az ırizetében lévı levéltári anyagból;
l) biztosítja az ırizetében lévı levéltári anyagban való kutatás feltételeit;
m) közmővelıdési munkát végez, illetıleg azt az ırizetében lévı levéltári anyag
felhasználásával támogatja;
n) reprodukciót készít az ırizetében lévı levéltári anyagról, vagy ilyennek készítését
engedélyezi;
o) kölcsönzi az ırizetében lévı levéltári anyagot;
p) filmcserét és kiadványcserét folytat;
q) közremőködik a személyi tulajdonban lévı történeti értékő levéltári anyag
felderítésében, védetté nyilvánításában, és az ágazati miniszter kijelölése alapján
szakfelügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett;
r) ellátja az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó, de általa a levéltárra átruházott
egyes igazgatási feladatokat;
s) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
5.5 Az 1991. évi IL. törvény 53. §-ában foglaltak alapján átveszi a csıdeljárás során
felszámolásra kerülı gazdasági egységek maradandó értékő iratait.
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény felügyeleti szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
8. Az intézmény a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan
gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
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jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet.
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
10. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés - nyilvános pályázat
útján - meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört
vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a közgyőlés elnöke gyakorolja.
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
12. Az intézmény jogi személy.
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Vármegye Nemesi Közgyőlés által 1794-ben
alapított Törvényhatósági Levéltárnak, illetve a 2045/1967. (VIII. 8.) számú határozattal a
Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága hatáskörébe utalt Nógrád Megyei
Levéltárnak.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 8. számú melléklete

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
2. A szervezet elnevezése, székhelye:
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei:
- Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.]
- Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.]
- Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady e. út 7.]
- Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.]
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi
CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára elıírt múzeumi feladatok
ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
4. A Múzeumi Szervezet mőködési területe:
Nógrád megye - a 12.2 és 18.2 pontokban meghatározott eltérésekkel.
5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):
Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme (TEÁOR 9102), könyvkiadás
(TEÁOR 5811).
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége:
A Múzeumi Szervezet és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.
7. A Múzeumi Szervezet felügyeleti szerve:
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése.
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a Közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi
bizottsága hagyja jóvá.
8. A Múzeumi Szervezet jogi személyisége, gazdálkodása:
a) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. Alaptevékenységét a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlése által megállapított költségvetésbıl látja el. Pénzügyigazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum
látja el. További intézményei szakmailag önálló, részjogkörő költségvetési
egységek, amelyek - a kiemelt elıirányzatokon belül - a szakmai feladatok
elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultsággal bírnak.
b) A Múzeumi Szervezet (a Nógrádi Történeti Múzeum) az a) pontban foglalt feladatai
mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének módja tekintetében részben
önállóan gazdálkodó
ba) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet (Salgótarján,
Kassai sor 2.) és
bb) Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján, Bem út 18.)
pénzügyi-gazdasági feladatait.
9. A Múzeumi Szervezet jogelıdei:
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A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda:
az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati
Múzeumnak;
az 1959-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei
Munkásmozgalmi Múzeumnak;
az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi Helytörténeti
Győjteménynek;
az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti
Kiállítóhelynek és Romkertnek;
az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyőlése által – a 18/1992. (VI.11.) Kgy.
rendelettel alapított – Nógrádi Múzeumoknak;
a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által – a 19/2000.
(XII.1.) Kgy. sz. rendelettel - alapított Nógrád Megyei Múzeumnak.
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei
II.
Nógrádi Történeti Múzeum
10. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Nógrádi Történeti Múzeum
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
11. Az intézmény feladatai:
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL.
törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára
meghatározott feladatokat.
12. Az intézmény győjtıköre, győjtıterülete:
12.1. Győjtıkörök: irodalomtörténet, történeti muzeológia, mőszaki-technikatörténet és
mővészettörténet, numizmatika
12. 2. Győjtıterület: a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország, a
többi győjtıkör tekintetében Nógrád megye.
13. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külsı raktárak:
- Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.)
- Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.)
- NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.)
Az intézmény telephelye (külsı raktára):
- A Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17.,
hrsz: 3893/A/13.)
14. Az intézmény vezetıje:
Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi
szervezet vezetıje. Az igazgatót a közgyőlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter
véleményének kikérésével - határozott idıtartamra bízza meg. Az igazgató felett a
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei
közgyőlés elnöke gyakorolja.

15. Az intézmény gazdálkodása:
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Az intézmény önállóan gazdálkodó az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Saját pénzügyigazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek –
mint szakmailag önálló, részjogkörő költségvetési egységeknek – a pénzügyigazdasági feladatait is.
III.
Palóc Múzeum
16. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Palóc Múzeum
2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.
17. Az intézmény feladatai:
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat
(tematikus múzeum)
18. Az intézmény győjtıköre, győjtıterülete:
18.1. Győtjıköre: néprajz, elsı sorban a palóc néprajzi egység anyaga
18.2. Győjtıterülete: Nógrád megye, illetve jogszabályokban meghatározott módon
és megállapodások alapján a palóc néprajzi egység területe
19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külsı raktárak:
- Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.)
- Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petıfi út 94.)
- Palóc Tájház (3176 Hollókı, Kossuth út 82.)
Az intézmény telephelye (külsı raktára):
- Néprajzi mőtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.)
- Néprajzi mőtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, hrsz.:
526)
- Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsıpetény, Petıfi S. út 36.)
20. Az intézmény vezetıje:
Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi
szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével meghatározott idıtartamra bíz meg.
21. Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely - a kiemelt elıirányzatokon
belül - a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
IV.
Kubinyi Ferenc Múzeum
22. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Kubinyi Ferenc Múzeum
3170 Szécsény, Ady E. út 7.
23. Az intézmény feladatai:
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat
(területi múzeum).
24. Az intézmény vezetıje:
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Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi
szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével meghatározott idıtartamra bíz meg.
25. Az intézmény győjtıköre, győjtıterülete:
25.1. Győtjıköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája
a XIX. század közepéig terjedıen;
25.2. Győjtıterülete: Nógrád megye
26. Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely - a kiemelt elıirányzatokon
belül - a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
V.
Pásztói Múzeum
27. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Pásztói Múzeum
3060 Pásztó, Múzeum tér 5.
28. Az intézmény feladatai:
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat
(tematikus múzeum).
29. Az intézmény vezetıje:
Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi
szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével meghatározott idıtartamra bíz meg.
30. Az intézmény győjtıköre, győjtıterülete:
30.1. Győtjıköre: természettudomány;
30.2. Győjtıterülete: Nógrád megye.
31. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek:
- Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.)
- Csohány Kálmán Galéria (3060 Pásztó, Múzeum tér 4.)
32. Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény részjogkörő költségvetési egység, amely - a kiemelt elıirányzatokon
belül - a szakmai feladatok elıirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyigazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv látja el.
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 9. számú melléklete

Reménysugár Otthon
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthona:
2.1. Reménysugár Otthon
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.
2.2. Lakóotthon (ápoló-gondozó célú)
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.
3. Az intézmény mőködési területe:
Nógrád megye
4. Az intézmény alapításának célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja, az 1993. évi III. törvény 88. § (1)
bekezdés, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. § (1) bekezdés és a hatályos
végrehajtási rendeletekben meghatározott szociális és gyermekvédelmi ellátások
biztosítása.
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
5.1 Mentális betegek bentlakásos ellátása (TEÁOR 8720)
Fogyatékosok bentlakásos ellátása (TEÁOR 8730)
Egyéb bentlakásos ellátás (TEÁOR 8790)
5.2 Alapfokú oktatás (TEÁOR 8520)
Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás (TEÁOR 8560),
5.3 Gyermekotthoni feladatok ellátása 24 férıhelyen:
5.3.1.Az intézmény gyermekotthoni részlege három csoportban otthont nyújtó
ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és
tartós nevelésbe vett 6 éven aluli gyermekek teljes körő ellátását
5.3.1.1. A gyermekotthon két csoportban biztosítja a kora miatt sajátos
szükséglettel bíró három év alatti gyermekek számára az
állapotukhoz és korukhoz igazodó különleges ellátást.
5.3.1.2. A különleges ellátást nem igénylı gyermekek csoportjában legfeljebb
4 fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermek helyezhetı el.
5.3.2.Biztosítja a fogyatékos és a részterületen fejlıdési elmaradást mutató
gyermekek korai fejlesztését, gondozását, a képzési kötelezett gyermekek
gondozását, fejlesztı felkészítését.
5.3.3.Elıkészíti a családi környezetbe történı visszahelyezést, ápolja a családi
kapcsolatokat, segíti az örökbefogadást és az utógondozást.
5.3.4.Befogadja a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylı
elsı életévét be nem töltött gyermeket.
5.3.5.Átmeneti gondozást biztosít szabad férıhelyei terhére azon települési
önkormányzatok számára – 0-6 éves korosztály tekintetében -, amelyek a
megyei önkormányzattal a feladat ellátása érdekében megállapodást kötöttek.
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5.3.6.Átmeneti gondozásra befogadhatja a 3 éven aluli, egészségügyi okok miatt
ellátást igénylı gyermeket, amennyiben rendelkezik az ellátásukhoz
szükséges feltételekkel.
5.3.7.Az intézmény befogadja a rendırség által bekísért 6 éven aluli gyermekeket,
éjszakai bentlakást és átmeneti gondozást biztosít azon 0-6 éves gyermekek
számára, akik lakóhelyükrıl felügyelet nélkül távoztak el, illetve ellátásuk,
felügyeletük, törvényes képviseletük átmenetileg nem biztosított.
5.4 Az intézmény 10 férıhelyen befogadja gyermekével együtt az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket, valamint az utógondozói
ellátásban részesülı fiatal felnıttet és gyermekét. A települési önkormányzatokkal
kötött megállapodás alapján befogadja gyermekükkel az otthontalanná vált szülıket
és a szociális válsághelyzetben lévı várandós anyákat.
5.5 Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 78, fogyatékosok ápoló-gondozó célú
lakóotthoni ellátása 12 férıhelyen:
5.5.1.

Az intézmény a 0-35 év közötti súlyos értelmi fogyatékosok, illetve
halmozottan sérültek ápolását, gondozását biztosítja, akiknek oktatására,
képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi
keretek között van lehetıség.

5.5.2.

Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak
környezetet, elhelyezést, élelmezést, ruházatot.

5.5.3.

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

5.5.4.

A fogyatékos gyermekek esetében az ápolás, gondozás mellett biztosítja
a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztı felkészítést, valamint az iskolai
tanulmányok folytatásának segítését.

megfelelı

5.5.5. A nagykorú fogyatékosok számára biztosítja - a fogyatékosságának
megfelelı - szinten tartó, képességfejlesztı, munkajellegő foglalkoztatást,
továbbá sport- és szabadidıs tevékenység végzését.
5.6 Alaptevékenységét kiegészítı tevékenységként konyhát üzemeltet, melyen keresztül
ellátja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
balassagyarmati tagintézményének (Balassagyarmati Óvoda és Általános Iskola),
valamint intézményegységének (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiaiszakmai Szolgáltató Intézet) étkeztetését (TEÁOR 5629).
6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény felügyeleti szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés
szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá.
8. Az intézmény a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben önállóan
gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan
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gazdálkodó költségvetési szerv az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs
Intézet (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73).
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
10. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés - nyilvános pályázat
útján - a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés
elnöke gyakorolja.
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
12. Az intézmény jogi személy.
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács V.B. által 1974-ben alapított
Nógrád Megyei Tanács Csecsemıotthonának.
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 10. számú melléklete

Ezüstfenyı Idısek Otthona
ALAPÍTÓ

OKIRATA

1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
Székhelye: Ezüstfenyı Idısek Otthona
3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. (férıhelyszám: 210)
Intézmény telephelyei:
a) 3147 Mizserfa, Május 1. út 82. (Idısek otthont nyújtó ellátása: férıhelyszám 156)
b) 3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94. (Idısek Klubja: férıhelyszám 20, jelzırendszeres
házi segítségnyújtás)
3. Az intézmény mőködési területe:
Nógrád megye
4. Az intézmény alapításának célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 57. § (1)
bekezdés f) és j) pontja, a 68. § (1) bekezdés és a hatályos végrehajtási rendeletekben
elıírt ellátások biztosítása.
5. Az intézmény formája, típusa:
5.1 Formája: ápolás-gondozást, nappali ellátást nyújtó intézmény.
5.2 Típusa:
a) Idısek otthont nyújtó ellátása,
b) Idısek Klubja
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
Bentlakásos, nem kórházi ápolás (TEÁOR 8710)
Idısek bentlakásos ellátása (TEÁOR 8730)
Idısek szociális ellátása elhelyezés nélkül (TEÁOR 8810)
6.1 Idısek otthont nyújtó ellátása
6.1.1 A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı, de
rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára teljes körő ápolását,
gondozását végzi 366 férıhelyen. Ebbıl:
Bátonyterenyén
58 férıhelyen
mizserfai telephelyen
53 férıhelyen
összesen
111 férıhelyen
intenzív gondozást (demens ellátást) biztosít.
6.1.2 Felvehetı az idısek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı személy is, aki betegsége
miatt nem tud önmagáról gondoskodni.
6.1.3 Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet,
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot.
6.1.4 Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükrıl, szakorvosi ellátásukról,
kórházi beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz ellátásukat.

64

6.1.5 Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató
foglalkozásukat.
6.2 Idısek Klubja
A nappali ellátás keretében elsısorban a saját otthonukban élı, tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára
biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbeni étkeztetését.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; szervezeti és mőködési szabályzatát a közgyőlés
ágazatilag illetékes bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Saját pénzügyi-gazdasági
feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének módja tekintetében részben
önállóan gazdálkodó „Baglyaskı” Idısek Otthona (3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94.)
pénzügyi-gazdasági feladatait.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szernek a
megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete
az irányadó.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által
1960. szeptember 1-jén alapított szentkúti szociális otthonnak.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

65

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
18/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a helyben központosított közbeszerzésekrıl

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében és a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 17/B. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyben központosított
közbeszerzésekrıl (a továbbiakban: HKK) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott, a
mellékletben felsorolt költségvetési szervekre (a továbbiakban: résztvevı szervezetek).
(2) A rendelet tárgyi hatálya a papíripari termékek és irodaszerek, valamint a mobil
kommunikációs szolgáltatás beszerzésére terjed ki.
(3) A résztvevı szervezetek (2) bekezdésben szereplı beszerzéseik és közbeszerzéseik
tekintetében e rendelet elıírásai szerint kötelesek eljárni.
(4) A HKK-hoz való önkéntes csatlakozás lehetısége nem megengedett.

2. §

Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet
(1) Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet Nógrád Megye Önkormányzata (a
továbbiakban: ajánlatkérı), mely a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala (a
továbbiakban: Hivatal) útján látja el a HKK keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárásokkal, a HKK-rendszer mőködtetésével kapcsolatos feladatokat.
(2) Az ajánlatkérı, a Hivatal, a résztvevı szervezetek és egyéb közremőködık a HKK keretén
belül lefolytatott közbeszerzési eljárások során Nógrád Megye Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát alkalmazzák.
(3) Ajánlatkérı a közgyőlés felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének az SZMSZ 60. § (16)
bekezdése, illetve a 20. § (3) bekezdés a) pontja szerint tesz eleget.
3. §
Az adatszolgáltatás, együttmőködés és az eljárás szabályai
(1) A résztvevı szervezetek a HKK rendszer használata során kötelesek adatszolgáltatási
kötelezettségüket az adatkéréstıl számított 15 munkanapon belül teljesíteni.
(2) A résztvevı szervezetek felelıs kapcsolattartója a szervezet vezetıje, aki e feladatainak
ellátásával vagy a közbeszerzés tárgya szerinti, vagy közbeszerzési, vagy pénzügyi
szakértelemmel rendelkezı alkalmazottját is megbízhatja.
(3) Az ajánlatkérı jogait és kötelezettségeit gyakorlót azon költségvetési szerv képviselıje segíti
tevékenysége ellátásában, mely szervnél jelentkezı beszerzési igény a legmagasabb becsült
értékő.
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(4) A HKK keretében lefolytatandó közbeszerzés eljárási cselekményeirıl a (3) bekezdésben
meghatározott személy ad a résztvevı szervezeteknek folyamatos tájékoztatást, továbbá
álláspontja kialakításához oly módon kéri meg a véleményüket, hogy az alapján ajánlatkérı a
Kbt.-ben elıírt határidık betartásával a szükséges intézkedéseket végrehajthassa.
(5) A HKK eredményeképpen létrehozandó szerzıdést az ajánlatkérı és a résztvevı szervezetek
kötik meg. A rendeletben szabályozott beszerzések fedezetének biztosításáról a közgyőlés a
tárgyévi költségvetési rendeletek elfogadásakor gondoskodik.
(6) A résztvevı szervezet a Hivatalt a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésekkel
kapcsolatos valamennyi tényrıl, adatról, információról (különösen a teljesítésrıl,
szerzıdésszegésrıl) – a kapcsolódó dokumentumokkal együtt – haladéktalanul értesíti.
(7) Az adatszolgáltatás, együttmőködés, nyilatkozattétel elektronikus levelezés, illetve telefax
útján történik. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételekor áll be.
4. §

A közbeszerzési díj megfizetésének módja
(1) A HKK rendszerben történı részvétel díjmentes.
(2) A közbeszerzési eljárások során felmerülı költségeket ajánlatkérı viseli. Az ajánlattételi,
részvételi dokumentáció ellenértéke az ajánlatkérıt illeti meg.
5. §
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után
megkezdett közbeszerzésekre, a közbeszerzések alapján megkötött szerzıdésekre kell
alkalmazni.
(2) A résztvevı szervezetek a rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre vonatkozó, hatályos
szerzıdéseik megszüntetésérıl – a szerzıdésekben foglalt elıírások, továbbá a lefolytatandó
közbeszerzési eljárási határidık figyelembe vételével – kötelesek gondoskodni.
(3) A résztvevı szervezetek (2) bekezdésben foglalt kötelezettsége szerzıdésszegéssel, valamint
ebbıl eredıen a résztvevı szervezettel szemben érvényesíthetı kártérítési felelısséggel nem
járhat.
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet melléklete

Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek neve, címe
1

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2.

Szent Lázár Megyei Kórház

3100 Salgótarján,Füleki út 54-56.

3.

Ezüstfenyı Idısek Otthona
„Baglyaskı” Idısek Otthona

3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24.
3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94.

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
Reménysugár Otthon
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73.
2660 Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.
2643 Diósjenı, Kastély

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2687 Bercel, Petıfi S. u. 2.
3060 Pásztó, Fı út 138.

Intézmény és Gyermekotthon
10.

Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.

11.

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Váci Mihály Gimnázium
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és
Kollégium
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium
Megyei Gyermekvédelmi Központ
Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és
Szakszolgálati Intézet

3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.
3078 Bátonyterenye, Váci M. út 5.
3170 Szécsény, Haynald L. u. 11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

3060 Pásztó, Rákóczi út 1.
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

19.

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési
Intézet
Nógrád Megyei Levéltár

3100 Salgótarján, Bem út 18.

20.

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

18.

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
19/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.)
Kgy. rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A megyei közgyőlés által alapított kitüntetı címrıl és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdése a következık szerint módosul:
(5) A díj odaítélésérıl a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben dönt.„
2. §
A Rendelet 6.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A díj odaítélésérıl a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális
és Egyházügyi Bizottsága átruházott hatáskörben dönt.”
3. §
A Rendelet 9.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) A díj odaítélésérıl a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörben dönt.”
4. §
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.
Salgótarján, 2008. június 26.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
20/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben
térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV. 27.)
Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettsége alapján az alábbi
rendeletet alkotja
1. §
A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben térítési díj
és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV. 27.) Kgy. rendelet 4.
§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetnie a hátrányos helyzető tanulónak.”
2.§
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2008. június 26.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
21/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1) Kgy. rendelet
módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmérıl és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátások formáiról és igénybevételérıl szóló 12/1998. (V. 1) Kgy. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés aa) és ab) pontja az alábbiak szerint módosul:
„a) otthont nyújtó ellátások:
aa) Megyei Gyermekvédelmi Központ (3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9.) nevelıszülıi
hálózata (az aktuális lakcímet a mőködési engedély tartalmazza)
ab) Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekotthonai
- „Margaréta” Gyermekotthon
2611 Felsıpetény, Petıfi út 37.
- „Biztos Kiút” Gyermekotthon

Speciális Csoportja
3162 Ságújfalu, Kossuth út 16.

Utógondozó Csoportja
3142 Mátraszele, Gáborvölgy út 31.
-“Fészek” Gyermekotthon
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.”
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„b) A gyermek átmeneti gondozását a területi szakszolgálat javaslata alapján a 0-6 éves
korosztály tekintetében a Reménysugár Otthon gyermekotthoni egysége végzi. A Megyei
Gyermekvédelmi Központ „Fészek” Gyermekotthona átmeneti gondozás keretében –
ideiglenes jelleggel – állapotának megfelelı gondozást biztosít azon gyermekek számára,
akik lakóhelyükrıl önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.”
c) A Gyvt. 57. (2) bekezdés a) pontjában foglalt feladatokat a Megyei Gyermekvédelmi
Központ nevelıszülıi hálózata, a „Margaréta” Gyermekotthona és az ac) pont alatt
nevesített lakásotthonai, illetve a Reménysugár Otthon „Anyaotthoni egysége is
elláthatja, míg a Gyvt. 57.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt feladatokat a Reménysugár
Otthon látja el.”
3.§
A Rendelet 4.§ (2) bekezdése a következık szerint módosul:
„(2) a) A Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelıszülıi hálózata, valamint gyermek-és
lakásotthonai (kivéve a Fészek Gyermekotthon) biztosítják az átmeneti és tartós
nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, a különleges szükségletőnek
minısített ellátottak részére – kivéve a „Fészek” és a „Biztos Kiút”
Gyermekotthon – a különleges ellátást. A Megyei Gyermekvédelmi Központ
„Biztos Kiút” Gyermekotthonának speciális csoportja biztosítja az átmeneti,
vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket
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mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdı 12. életévét – kivételesen indokolt
esetben 10. életévét – betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást.
b) A Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelıszülıi hálózata, valamint gyermekés lakásotthonai (kivéve a „Fészek” Gyermekotthon és a „Biztos Kiút
Gyermekotthon speciális csoportja) utógondozói ellátást biztosítanak a fiatal
felnıttek számára.”
4. §
A Rendelet 4.§ (3) bekezdése a következık szerint módosul:
„(3) Nógrád Megye Önkormányzata a Gyvt. 97.§-a alapján a Reménysugár Otthon
gyermekotthoni egysége – szabad férıhelyek esetén – térítésköteles szolgáltatást nyújt a
gyermekek és szüleik átmeneti gondozására.”
5.§
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2008. június 26.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
22/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a lakáscélú munkáltatói kölcsönrıl szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése és 71. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a lakáscélú munkáltatói kölcsönrıl szóló
15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 9.§ (1) bekezdését a következık szerint módosítja
„(1) A kölcsön mértéke:
a) a 8.§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltak esetében legfeljebb 1 500 000 Ft,
b) a 8.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben legfeljebb 1 400 000 Ft,
c) a 8.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben legfeljebb 700 000 Ft,
d) a 8.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az értékkülönbözet legfeljebb 40 %-a,
de legfeljebb 600 000 Ft,
e) a 8.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak esetében legfeljebb 600 000 Ft,
f) a 8.§ (1) bekezdés f) pontjában foglaltak esetében a bekerülési költség legfeljebb 60%a, de legfeljebb 500 000 Ft,
g) a 8.§ (1) bekezdés g) pontjában foglaltak esetében legfeljebb 500 000 Ft.”
2.§
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.
Salgótarján, 2008. június 26.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Becsó Zsolt s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
23/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.)
Kgy. rendelet módosításáról
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy.
rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2008. június 26.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 23/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet melléklete
A közgyőlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörök

Gyermekvédelmi területen
Dönt a megyén kívül élı állandó lakosok elhelyezési kérelmérıl.
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 2.§ (1)
Jogosult a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzat közötti megállapodások
megkötésére.
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 4.§ (5)
Határozattal dönt az intézményvezetı – az átmeneti gondozás igénybevételével összefüggı –
intézkedéseinek elmulasztása, vagy az intézkedéssel összefüggı kifogás esetén.
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 5.§ (6)
Elbírálja a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekben mőködı érdekképviseleti fórumok
döntései elleni felszólalást.
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 8. § (8)
Dönt az önkéntes gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetése elleni panaszról.
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 9. § (4)
Elbírálja az intézményvezetı által megállapított személyi térítési díj elleni felszólalást.
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 11.§ (5)
Engedélyezi - az intézmény vezetıjének javaslata alapján - a személyi térítési díj és a díjhátralék
csökkentését vagy elengedését.
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 11.§ (6)
Intézkedik a térítési díjhátralék behajtásáról.
12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 11.§ (8)

Szociális területen
Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az
intézmény mőködését érintı, lényeges döntés meghozatala elıtt.
6/2008. (II. 19.)Kgy. rendelet 3.§ (2)
Elızetes hozzájárulását adhatja Nógrád megyén kívülrıl érkezı elhelyezési igény kielégítéséhez.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 4.§ (2)
Az ellátást jogtalanul és rosszhiszemően igénybe vevıket kötelezi az intézményi térítési díj mértékének
megfelelı összegő díj megfizetésére. Dönt a visszafizetendı összeg mértékérıl.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 4.§ (3)
Dönt a beutalás kérdésérıl, ha az igénylı vitatja az intézményvezetı döntését.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 5.§ (5)
Dönt a gondozás megszüntetésérıl.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 6.§ (2)-(3)
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Dönt az elıterjesztett intézményi panaszokról.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 7.§ (5)
Határozattal ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, vagy
bentlakásos ellátás esetében jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 9.§ (2); 10.§ (4)
Az ellátásban részesülı jelentıs vagyonnal rendelkezı ellátottat vagy tartásra képes hozzátartozóját
határozattal térítési díj fizetésére kötelezheti
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 9.§ (4)
Az ellátásban részesülı tartásra köteles hozzátartozóját határozattal térítési díj fizetésére kötelezheti
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 10.§ (3)
Elbírálja a személyi térítési díj elleni felszólalást.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 9.§ (6); 10.§(5)
Engedélyezheti a személyi térítési díj csökkentését, elengedését, és részletekben történı megfizetését.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 9.§ (9); 10.§ (6)
Intézkedik a térítési díjhátralékok behajtásáról, a behajthatatlan térítési díj törlésérıl.
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet 9.§ (10); 10.§(7)
Gazdálkodás területén
Dönt az önkormányzat tulajdonát képezı 5.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó
vagyontárgy használatának ingyenesen, vagy visszterhesen történı átadásáról, tulajdonjogának
visszterhesen történı átruházásáról.
28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (1)
Dönt az önkormányzati tulajdonú 1.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy
tulajdonjogának vagy használatának közérdekbıl történı átadásáról a közhasznú szervezetekrıl szóló,
mindenkor hatályos törvényben felsorolt szervezetek, a Magyar Állam és szervei, egyház és más
önkormányzat részére.
28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (2)
Dönt az önkormányzat tulajdonát képezı üzletrész elidegenítésérıl, az üzletrészekkel kapcsolatos
tulajdonosi jognyilatkozatok megadásáról, pénzbeli betét, apport növelésérıl, értékpapírral,
részvénnyel, váltóval kapcsolatos ügylet lebonyolításáról, amennyiben annak értéke az 1.000.000 Ft-ot
nem haladja meg, és az ügylet során az önkormányzat vagyona nem csökken.
28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (3)
Jogosult lemondani a behajthatatlannak minısített pénzügyi követelésrıl, vagy a követelést leértékelni
300.000 Ft értékhatárig.
28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (4)
Kiadja az önkormányzat vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatokat, a vagyonnal kapcsolatos
hatósági, közigazgatási és bírósági eljárásban biztosítja a képviselet.
28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (5)
Gondoskodik a kötvénykibocsátásokhoz,
árfolyamkockázat kezelésérıl.

hitelekhez

kapcsolódó

likvid

pénzeszköz-

és

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (6)
Kijelöli a közgyőlés rendelkezése alá tartozó lakások bérlıjét, a hatáskörrel és feladattal megbízott
bizottság javaslatára.
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5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 2.§ (3)
Indokolt esetben ideiglenes bérlıkijelölésrıl rendelkezhet.
5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 2.§ (3)
Gyakorolja a bérlıkijelölés jogát, amennyiben az intézmény rendelkezése alá tartozó lakást az
intézmény vezetıje szándékozik bérbe venni.
5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 2.§ (6)
Gyakorolja a megyei közgyőlés választott tisztségviselıi esetében a bérlıkijelölési jogot.
5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 2.§ (7)
Elızetesen engedélyezi a bérlı és a bérbeadó megállapodását a bérlı által elvégzendı, a lakás
komfortfokozatát, az önkormányzat vagyonát növelı mőszaki munkák elvégzésére.
5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 4.§ (10)
Fiatal képzett munkaerı támogatására, hiányzó szakember pótlásának elısegítésére maximum 3 éves
idıtartamra a bérleti díjat elengedheti, vagy kedvezményes bérleti díjat határozhat meg a közgyőlés
rendelkezése alá tartozó lakások vonatkozásában.
5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 5.§ (7)
Elıterjeszti az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésére vonatkozó javaslatot, a
hatáskörrel rendelkezı bizottság elızetes hozzájárulásával.
5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 12.§
Kezdeményezheti, illetve kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését. Szerzıdést köt az
önkormányzati biztossal.
9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet 3.§ (4); 4.§
Köteles vizsgálatot kezdeményezni a költségvetési szerv vezetıje és a gazdasági társaság vezetıje
személyi felelısségének megállapítására.
9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet 5.§ (6)
Dönt a lakáscélú munkáltatói kölcsön odaítélésérıl, a bizottság javaslata alapján.
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (1)

Dönt a kölcsön összegérıl, valamint a kölcsön visszafizetésének határidejérıl.
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (2)
Megköti a megállapodást a dolgozóval és a dolgozó munkáltatójával.
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 13.§ (1)
A dolgozó részletfizetési kötelezettségét szüneteltetheti, vagy a megállapított havi törlesztés összegét
és határidejét módosíthatja.
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 21.§
Szükség esetén intézkedik munkabérhitel, illetve folyószámlahitel felvételére.
mindenkori költségvetési rendelet,
Kiegészítı állami támogatást igényelhet a mőködési hiány enyhítésére az adott évi költségvetési
törvényben biztosított lehetıségekre.
mindenkori költségvetési rendelet,
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Intézkedhet felhalmozási célú hitel felvételére a bevételek realizálásától függıen, figyelembe véve a
hitelkorlát felsı határát.
mindenkori költségvetési rendelet,
Jogosult a szabad pénzeszközök három hónapnál rövidebb idejő lekötésére.
mindenkori költségvetési rendelet
Kötelezettséget vállalhat és teljesíthet a költségvetési rendeletben elkülönített Elnöki keret terhére, az
elıre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására.
mindenkori költségvetési rendelet,
A Nógrád Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérı által a közbeszerzési eljárásokba polgári jogi
szerzıdés alapján bevonandó személy vagy szervezet (szakértı) és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó
megbízására vonatkozó, valamint az egyszerő közbeszerzési és tervpályázati eljárásaiban, az
önkormányzati biztos kiválasztására irányuló eljárás kivételével – a Közbeszerzési Szabályzat szerint
– eljár és gyakorolja az ajánlatkérı (kiíró) jogait és kötelezettségeit.
Díjak, elismerések területén
Javaslatot tesz Nógrád Megye
Díszpolgára Kitüntetı Cím
Szontágh Pál Díja
Madách Imre Díja
Bérczy Károly Díja
Szondi György Díja
Gazdaságáért Díj
Sajtó Díja odaítélésére.
14/1991. (XI.14.) Kgy. rendelet 2.;3.;5.;7.;8.;10., 11.§
Dönt a „Nógrád Megye Polgárainak Szolgálatáért” kitüntetés és „Nógrád Megye Önzetlenség Díja”
adományozásáról.
14/1991. (IX.14.) Kgy. rendelet 11/A.§ (5); 11/B.§ (4)

Egyéb területen
Sürgıs esetben elbírálhatja a megyei önkormányzat jelképei felhasználása iránti kérelmet.
9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet 8.§ (2)
Dönt a képviselıi távolmaradás igazolatlanságáról, egyidejőleg rendelkezik a tiszteletdíj-levonásról,
illetve annak mértékérıl.
14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet 4.§ (7)
Elbírálja a bizottság elnökének – a távolmaradás igazolatlanságára vonatkozó - döntése ellen
benyújtott kifogást.
14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet 5.§
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
24/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások
intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében és a
147. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a megyei
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások
formáiról és az igénybevételérıl szóló, 12/1998.(V.1.) Kgy. rendelet 11. §-ára figyelemmel a
következı rendeletet alkotja:
1. §
A Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendı gyermekvédelmi ellátások
intézményi térítési díjáról szóló 34/2005.(XII. 23.) Kgy. rendelet „Nógrád Megye
Önkormányzata gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeiben fizetendı intézményi
térítési díjak” címő 1. számú mellékletének I/4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„napi ( Ft)
havi ( Ft)
4. Külsı férıhely, Bátonyterenye
260,7.800,-„
2. §
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2008. június 26.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Becsó Zsolt s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
25/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíjrendszerrıl szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 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
megfelelıen az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Nógrád Megye Önkormányzata által mőködtetett felsıoktatási ösztöndíj-rendszerrıl szóló
25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet 6.§ az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki, mellyel egyidejőleg
a korábbi (9) bekezdés száma (10)-re változik:
„(9) Ha a támogatott a (6) bekezdés szerinti határidıt hibáján kívül elmulasztja – a mulasztás
okainak valószínősítésével – kérelmet nyújthat be a Kuratórium elnökéhez. A kimentés
elfogadásáról és a támogatás kifizetésének engedélyezésérıl a Kuratórium elnöke dönt,
melyrıl a Kuratóriumot annak soron következı ülésén tájékoztatja.”

2.§
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a folyamatban
lévı, a 2007/2008-as tanévre megállapított támogatások vonatkozásában is alkalmazni kell.

Salgótarján, 2008. június 26.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
26/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint az Szt. 65/F. § (1) bekezdése, 67. § (2) bekezdése, 73. § (1) bekezdése, 74. § (1)
bekezdése, 80. § (3) bekezdése, 85/A. § (1) bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormány rendeletben foglaltak
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló 6/2008. (II.14.) Kgy. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következı (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ellátást jogtalanul és rosszhiszemően igénybe vevık kötelezhetık – a személyes
gondoskodást nyújtó ellátás esetén – az intézményi térítési díj mértékének megfelelı
összegő díj megfizetésére. A közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben dönt a fizetendı
összeg (kamatokkal növelt) mértékérıl. Egyedi elbírálás alapján a fizetési kötelezettséget
elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg.”
2.§
A Rendelet 9. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
”9. §
A személyi térítési díj megállapításának szabályai
(1) A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben nyújtott ellátásokért – a
vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben és kötelezettek körében – térítési díjat kell
fizetni.
(2) A közgyőlés elnöke – átruházott hatáskörben – ingyenes ellátásban részesíti azt az
ellátottat, aki
a) jövedelemmel nem rendelkezik,
b) bentlakásos ellátás esetében jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.
(3) A személyi térítési díjat – amennyiben azt kizárólag az ellátott havi rendszeres jövedelme
vagy szerzıdés alapozza meg – az intézmény igazgatója állapítja meg a vonatkozó
jogszabályok szerint.
(4) Ha az ellátásra jogosult az intézményi térítési díj mértékének megfelelı összegő személyi
térítési díjat jövedelmébıl nem képes megfizetni, a tartásra köteles hozzátartozó részére
fizetési kötelezettségét a közgyőlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal állapítja
meg, a vonatkozó jogszabályok szerint.
(5) Nappali ellátás esetén – a vonatkozó hatályos jogszabály szerint – az intézmény vezetıje
dönt a fizetendı személyi térítési díj mértékérıl.
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(6) Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezetı erre
vonatkozó értesítésének kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Ilyen esetben a közgyőlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal dönt a személyi
térítési díj összegérıl.
(7) A személyi térítési díjak felülvizsgálatának idıpontja: minden évben a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének az intézményi térítési díj megállapítását tartalmazó döntés
(rendelet) hatályba lépésének napja. Az új személyi térítési díj megfizetésére a jogosult
nem kötelezhetı a felülvizsgálatot megelızı idıszakra.
(8) Ha a személyi térítési díj az ellátás, szolgáltatás igénybevételét követı 30 napon belül nem
állapítható meg, az intézmény igazgatója jogosult térítési díj-elıleg fizetését kérni a
fizetésre kötelezett/ektıl.
(9) A személyi térítési díj-, díjhátralék csökkentésérıl, vagy elengedésérıl, részletekben
történı megfizetésérıl egyedi elbírálás alapján a közgyőlés elnöke – átruházott
hatáskörben – határozattal dönt az intézmény vezetıjének javaslata alapján.
(10) Az intézményvezetı a vonatkozó jogszabályok szerint negyedévente, illetve jelzálogbejegyzés kezdeményezése érdekében évente tájékoztatást ad a közgyőlés elnökének az
egyes ellátottaknál felhalmozódott térítési díj-hátralékok mértékérıl, aki átruházott
hatáskörben intézkedik a térítési díj hátralékok behajtásáról, a behajthatatlan hátralékok
törlésérıl, illetve a jelzálog-bejegyzésrıl.”
3.§
A Rendelet 10. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„10. §
A 2007. december 31. elıtt idısotthoni ellátásban részesülık személyi térítési díj
megállapításának szabályai
(amennyiben nem kérik a hatályos jogszabályok szerinti új jövedelemvizsgálatot)
(1) A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított intézményekben nyújtott ellátásért – a
vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben és kötelezettek körében – térítési díjat kell
fizetni.
(2) A személyi térítési díjak felülvizsgálatának idıpontja: minden évben a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének az intézményi térítési díj megállapítását tartalmazó döntés
(rendelet) hatályba lépésének napja. Az új személyi térítési díj megfizetésére a jogosult
nem kötelezhetı a felülvizsgálat idıpontját megelızı idıszakra.
(3) A személyi térítési díjat – amennyiben azt kizárólag az ellátott havi rendszeres jövedelme,
vagy szerzıdés alapozza meg – az intézmény vezetıje állapítja meg a vonatkozó
jogszabályok szerint. A közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal állapítja meg
a személyi térítési díjat, ha az ellátott havi rendszeres jövedelmén túl jelentıs készpénz-,
vagy ingatlanvagyonnal, illetve ezek hiányában tartásra köteles és képes hozzátartozóval
rendelkezik.
(4) A közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben – határozattal – ingyenes ellátásban részesíti
azt a jogosultat, aki
a) jövedelemmel nem rendelkezik és akinek
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b) a térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint
c) tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
(5) Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezetı erre
vonatkozó értesítésének kézhezvételétıl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Ilyen esetben a közgyőlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal dönt a fizetendı
személyi térítési díj összegérıl.
(6) A személyi térítési díj-, díjhátralék csökkentésérıl, vagy elengedésérıl, részletekben
történı megfizetésérıl egyedi elbírálás alapján a közgyőlés elnöke – átruházott
hatáskörben – határozattal dönt az intézmény vezetıjének javaslata alapján.
(7) A közgyőlés elnöke átruházott hatáskörben – az intézményvezetı tájékoztatása alapján –
intézkedik a térítési díj hátralékok behajtásáról, a jelzálogjog érvényesítésérıl, illetve a
behajthatatlan térítési díj törlésérıl.”
4.§
A Rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A közgyőlés az ellátási szerzıdés megkötésérıl az ágazati, valamint a gazdasági és
költségvetési ügyek felügyeletét gyakorló bizottság javaslata alapján dönt.
Ennek érdekében az ágazatilag illetékes bizottság az ellátási szerzıdés szakmai
indokoltságát, a gazdasági és költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság pedig a
hosszabb távú mőködés pénzügyi garanciáit vizsgálja meg.”
5.§
A Rendelet 2. számú mellékletének 8.3. pontja a következık szerint módosul:
„8.3. A személyi térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a vonatkozó
jogszabályban meghatározott idıpontig köteles a személyi térítési díjat megfizetni.
6. §
A Rendelet 2. számú mellékletének 8.4. pontja a következık szerint módosul:
„8.4. A nem lakóotthoni ellátást igénybe vevı 2 hónapot meg nem haladó távolléte idejére
a személyi térítési díj 20%-át fizeti. A két hónapot meghaladó távollét esetén, ha az
ellátást igénybe vevı egészségügyi intézményben tartózkodik, a személyi térítési díj 40%át, egyéb esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti.”
7. §
A Rendelet 2. számú mellékletének 8.5. pontja a következık szerint módosul:
„8.5. Ha az ellátást igénybe vevı a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, az intézményvezetı 15 napos határidı megjelölésével írásban felhívja a
kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidı eredménytelenül telt el, a
díjhátralékot nyilvántartásba veszi és a vonatkozó jogszabályok szerint negyedévente,
illetve jelzálog-bejegyzés kezdeményezése érdekében évente tájékoztatást ad a
fenntartónak az egyes ellátottaknál felhalmozódott térítési díj-hátralékok mértékérıl. A
fenntartó - a vonatkozó jogszabályok alapján - intézkedik a térítési díj hátralékok
behajtásáról, a behajthatatlan hátralékok törlésérıl, illetve a jelzálog-jog bejegyzésrıl.”
8. §
A Rendelet 2. számú mellékletének 10. pontja a következık szerint módosul:
„10/a. Az intézményi jogviszony megszőnik:
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-

-

az intézmény jogutód nélküli megszőnésével (ez esetben az intézmény
fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevıvel
szemben),
a jogosult halálával,
határozott idejő elhelyezés esetén a megjelölt idıtartam elteltével,

10/b. Az intézményvezetı a jogviszonyt megszünteti:
- ha az ellátást igénybevevıt másik intézményben kell elhelyezni,
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,
- ha az ellátást igénybevevı a házirendet súlyosan megsérti,
- ha az ellátást igénybevevı/törvényes képviselıje az intézményi jogviszony
megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetınél.”
9. §
A Rendelet 2. számú mellékletének 11. pontja a következık szerint módosul:
„11. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezetı és
igénybevevı/törvényes képviselı közös megegyezése alapján kerülhet sor.”

az

10.§
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2008. június 26.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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ellátást

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
27/2008. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
alapító okiratának módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 89-90. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A közgyőlés – a 27/2007. (X. 1.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt és
a 40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelettel módosított – 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének
melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejőleg a 27/2007. (X. 1.) Kgy.
rendelet, valamint a 40/2007. (XII. 27.) Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdése hatályát veszti.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 27/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet melléklete

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyőlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelyei:
2.1 Elnevezése:
Hivatalos név: Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
Rövid név: Nógrádi EGYMI és Gyermekotthon
Székhelye: 3060 Pásztó, Fı út 138.
A székhelyen található intézményegységek elnevezése:
2.1.1 Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon
2.1.2. Pásztói Gyermekotthon
2.2 Tagintézményei, telephelyei:
2.2.1 Tagintézmény elnevezése: Balassagyarmati Általános Iskola
Tagintézmény címe: 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
2.2.2 Intézményegység elnevezése: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet
Telephelyei:
2.1.2.1 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.
2.1.2.2 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula út 1.
2.1.2.3 3060 Pásztó, Fı út 138.
2.2.3 Intézményegység elnevezése: Nevelési Tanácsadó
Telephelyei:
2.2.3.1 3060 Pásztó, Fı út 138.
2.2.3.2 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.
2.2.4 Tagintézmény elnevezése: Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı
Speciális Szakiskola és Diákotthon
Tagintézmény címe: 2656 Szátok, Kossuth út 106-108.
2.2.5 Intézményegység elnevezése: Szátoki Gyermekotthon
Telephelyei:
2.2.5.1 2656 Szátok, Kossuth út 106-108.
2.2.5.2 2656 Szátok, Kossuth út 70.
2.2.5.3 Balassagyarmat, Mészáros Lázár út 25.
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 33. §
(12) bekezdésben, a 86.§ (3) bekezdés f) pontjában, a 87. § (1) bekezdésének e), f), g)
h) pontjában, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában foglalt – a megyei
önkormányzat számára kötelezıen elıírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok
szerint.
4. Az intézmény mőködési területe:
a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások és a
különleges gyermekotthon tekintetében: Nógrád megye.
b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében:
ba) a 6.3.1 és 6.3.2 pontban foglalt ellátás Salgótarján Megyei Jogú Város kivételével
valamennyi Nógrád megyei településen;
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bb) a 6.3.3 pontban foglalt ellátás Balassagyarmat statisztikai körzet minden
településén, valamint Bárna községben;
bc) a 6.3.4. és a 6.3.7.3. pontban foglalt ellátás Salgótarján statisztikai körzet minden
településén Salgótarján megyei jogú város kivételével;
bd) a 6.3.5 pontban foglalt ellátás Pásztó, Bátonyterenye, Balassagyarmat, Rétság
statisztikai körzet minden településén, valamint Bárna községben;
be) a 6.3.6., a 6.3.7.1. és a 6.3.7.2. pontban foglalt ellátás Salgótarján Megyei Jogú
Város kivételével valamennyi Nógrád megyei településen.
5. Az intézmény típusa:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Alapfokú oktatás (TEÁOR 8520, 8510, 8891)
6.1.1. Sajátos nevelési igényő értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek
egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes
korcsoportban (Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon).
6.1.2.
6.1.2.1. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Pásztói Óvoda, Általános Iskola és
Diákotthon; Balassagyarmati Általános Iskola).
6.1.2.2. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napközi otthonos ellátása) 6-8 évfolyamon kifutó rendszerben (Százszorszép
Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon).
6.1.2.3. Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása,
nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Pásztói Óvoda, Általános
Iskola és Diákotthon; Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı
Speciális Szakiskola és Diákotthon).
6.1.2.4. Az iskolába felvehetı maximális tanulólétszám:
Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon: 132 fı;
Balassagyarmati Általános Iskola: 65 fı;
Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon: 42 fı.
6.1.3. Autista gyermekek fejlesztése csoportban (Pásztói Óvoda, Általános Iskola és
Diákotthon). A felvehetı maximális tanulólétszám: 15 fı.
6.2. Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 8532)
Középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok számára készségfejlesztı speciális
szakiskola mőködtetése 2 általánosan képzı és 2 szakképzési évfolyamon
(Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon). A felvehetı maximális tanulólétszám 18 fı.
6.3. Egyéb oktatás (TEÁOR 8560)
6.3.1. Korai fejlesztés és gondozás.
6.3.2. Fejlesztı felkészítés.
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6.3.3. Logopédiai szolgáltatás.
6.3.4. Gyógytestnevelés.
6.3.5. Nevelési tanácsadás.
6.3.6. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás .
6.3.7. Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó
szakember hálózat mőködtetésérıl:
6.3.7.1. Fejlesztı felkészítés,
6.3.7.2. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek,
tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása,
6.3.7.3. Gyógytestnevelés.
6.3.8. Az intézmény a 4. pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és
társulásaik részére – közoktatási megállapodás alapján – elláthat a 4. pontban
nem szereplı szakszolgálati feladatot.
6.4. Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a sajátos nevelési igényő gyermekek,
tanulók ellátása és a pedagógiai szakszolgálatok területén (TEÁOR 8560)
6.4.1. Szaktanácsadás,
6.4.2. Pedagógiai tájékoztatás,
6.4.3. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
6.4.4. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,
szervezése (TEÁOR 8559),
6.4.5. Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat.
6.5. Diákotthoni ellátás (TEÁOR 5590)
Sajátos nevelési igényő óvodás gyermekek és tanulók diákotthoni ellátása. A
felvehetı maximális tanulólétszám és a férıhelyek száma:
Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon: 80,
Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon: 30.
6.6. Egyéb bentlakásos ellátás (TEÁOR 8790)
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása
az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára. A férıhelyek száma:
Pásztói Gyermekotthon: 20,
Szátoki Gyermekotthon: enyhe értelmi fogyatékosok: 20; középsúlyos értelmi
fogyatékosok: 16; külsı férıhelyek száma: 8.
a) Gondoskodás teljes körő ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és
egészségügyi ellátás, lakhatás).
b) A különleges ellátás kiterjed a fogyatékossága miatt különleges ellátást igénylı
gyermek gondozására, habilitációjára, rehabilitációjára.
c) Családi környezetbe történı visszahelyezés elıkészítése, családi kapcsolatok
ápolása, az örökbefogadás elısegítése.
d) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása.
e) Azon átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıtt lakhatásának és
további ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal
elrendelte.
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7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
c) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
d) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése; Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a
Közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a Közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört
vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja: a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával
1982. szeptember 1-jén alapított Kisegítı Iskola és Nevelıotthonnak; a Balassagyarmat
Város Önkormányzata 64/1994 (IV.14.) számú határozatával
alapított Általános
Iskolának; a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 47/1999. (VII.01.) Kgy.
rendeletével alapított balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálatnak; az Oktatásügyi Minisztérium által 1958-ban Szátokon alapított
Gyógypedagógiai Nevelı Intézetnek, melynek fenntartója 1955. január 1. óta a Nógrád
Megyei Tanács volt; az Oktatásügyi Minisztérium által 1954-ben Cserhátsurányban
alapított Gyógypedagógiai Nevelı Intézetnek, melynek fenntartója 1955. január 1-tıl a
Nógrád Megyei Tanács, 1992. június 11. óta Nógrád Megye Önkormányzata volt; a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9/1999. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított
szátoki Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthonnak.
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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III.
A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI
78/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt
fıbb
eseményekrıl,
átruházott
hatáskörben hozott döntésekrıl és a közgyőlés
ülésére készült elıterjesztésekhez kapcsolódó
bizottsági véleményekrıl, javaslatokról

HATÁROZATA
1. A közgyőlés a lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
2. A testület a közgyőlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 127. sz. mellékletek szerint elfogadja.
3. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a Megyei Gyermekvédelmi
Központnak a „Bentlakásos intézmények korszerősítése” címő TIOP 3.4.2-08/1. kódszámú
pályázaton való részvételét.
b) A testület a pályázathoz szükséges önerıt a 2008. évi költségvetés 4. számú mellékletének III/5.
Önkormányzati pályázatok saját erıs része jogcím terhére legfeljebb 1.800.000,-Ft, azaz
egymillió-nyolcszázezer Ft erejéig biztosítja.
c) A testület utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy a pályázat
elıkészítéséhez és benyújtáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg, a pályázat eredményérıl a
döntést követıen számoljon be.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Fülöpné Gálik Erika, igazgató
4. A közgyőlés a 2008. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévı elnöki keret
terhére:
- A Krétakör Alapítvány (Salgótarján) részére: Assisi tábor megrendezésének
30.000 Ft-os,
- Az Ágasvár Néptáncegyüttesért Alapítvány (Pásztó) részére: Nemzetközi Fesztiválon való
részvétel 50.000 Ft-os,
- A Bátonyterenyei Képes Levelezılap Győjtemény Megmentéséért Alapítvány (Bátonyterenye)
részére:
Kutató
út
költségeinek
és
a
képanyag
gyarapításának
40.000 Ft-os,
- A Mens-Sana Alapítvány (Mátramindszent) részére, „kaláka tábor” megvalósításának 50.000
Ft-os
támogatásáról dönt.
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdések elıkészítésére és aláírására.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
5. a) A közgyőlés megtárgyalta és támogatja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Palóc
Múzeumának mőködését érintı – a 63/2008. (V.29.) Kgy. számú határozatában foglaltaknak
megfelelıen Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötendı (a határozat 28. számú melléklete
szerinti) – együttmőködési megállapodás-tervezetet és felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Határidı: 2008. június 30.
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b) A közgyőlés megtárgyalta és támogatja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Pásztói
Múzeumának mőködését érintı – a 63/2008. (V.29.) Kgy. számú határozatában foglaltaknak
megfelelıen Pásztó Város Önkormányzatával kötendı (a határozat 29. számú melléklete szerinti)
– együttmőködési megállapodás-tervezetet és felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Határidı: 2008. június 30.
6. A közgyőlés támogatja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet részvételét az
TIOP 1.2.3 - „Tudásdepó Expressz” c. pályázaton és hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a
pályázati cél megvalósítására konzorciumot hozzon létre a megyében mőködı könyvtárakkal.
Felhatalmazza az intézmény igazgatóját, hogy a közgyőlés elnökével és a leendı konzorciumi
partnerekkel folytatott, szükséges egyeztetéseket követıen a konzorciumi szerzıdést aláírja.
Határidı: 2008. augusztus 31.
Felelıs: Bódi Györgyné dr. igazgató

7.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése fenntartja a Budapesti Gazdasági Fıiskola
Pénzügyi- és Számviteli Kara Salgótarjáni Intézetének támogatásáról szóló 60/2008. (V.29.) Kgy.
számú határozatában foglaltakat a következı módosítással:
a) A határozat 1. b) pontjának elsı mondata a következık szerint módosul:
„A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a Budapesti Gazdasági Fıiskola, valamint Nógrád Megye
Önkormányzata által kötendı együttmőködési megállapodásban feltételként kerüljön rögzítésre:”
b) A határozati javaslat 3. pontja a következık szerint módosul:
„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése kijelenti, hogy a 2008/2009. tanévben indult elsı
évfolyamos képzés teljes idejére, azaz 3,5 évre vállal együttmőködési kötelezettséget oly módon,
hogy annak tartalmáról és az ehhez kapcsolódó – a megyei önkormányzat költségvetési helyzetét
is alapul vevı – esetleges pénzügyi támogatásról minden év szeptember 10. napjáig a felek külön
megállapodásban rendelkeznek.
Ezzel párhuzamosan fontosnak tartjuk, hogy a Közgyőlés 46/2008. (IV.24.) Kgy. számú határozata
alapján megfogalmazott, – az Oktatási és Kulturális Miniszternek címzett – felterjesztésben
foglaltak megvalósuljanak.”
c) A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a módosításról az érintetteket tájékoztassa.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke”

8.

a) A közgyőlés támogatja a Budapest Investment Zrt.-vel (1037 Budapest, Seregély utca 17.) a
Nógrádi Történeti Múzeum, a Bányamúzeumi kiállítóhely szakmai megújítását, a Bányászati
Skanzen (Tiribes) kiépítését célzó kiemelt projekthez szükséges dokumentáció összeállítására,
valamint a szakmai koncepció alapján az építészeti-mőszaki dokumentáció megrendelésére
irányuló közbeszerzési eljárás feltételeinek meghatározásához nyújtandó tanácsadásra vonatkozó,
7,8 millió Ft+ÁFA összegő megbízási szerzıdés megkötését.
A közgyőlés egyetért azzal, hogy a fentiekben körülírt projekthez szükséges szakmai koncepciót
7,9 millió Ft+ÁFA összegő megbízási szerzıdés alapján a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (1122 Budapest, Határır út 35.) készítse el.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy – a megyei fıjegyzı bevonásával – a megbízási
szerzıdéseket szövegszerően egyeztesse és írja alá.
Határidı: haladéktalanul
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Dr. Barta László, fıjegyzı
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b) A közgyőlés felkéri a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy az a) pontban
körülírt projekthez készített szakmai koncepció alapján gondoskodjon a kapcsolódó építészetimőszaki dokumentáció – Közbeszerzési Törvény figyelembe vételével történı – megrendelésérıl.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Dr. Kovács Anna igazgató
c) A közgyőlés a múzeumi fejlesztések megvalósításához szükséges elıkészítı dokumentációk
létrehozásának mintegy bruttó 40-50 millió Ft költsége pénzügyi forrásaként a 2008. évben
kibocsátott 1,5 milliárd Ft-os kötvénybevételt megjelölve utasítja elnökét, hogy a soron következı
költségvetés módosítás alkalmával a szükséges elıirányzat módosítására vonatkozó javaslatát
terjessze be.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
d) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 54/2008. (V.29.) Kgy. határozat 15. pontját
hatályon kívül helyezi.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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1. sz. melléklet
Összefoglaló kimutatás a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerıre
emelkedett hatósági döntéseirıl

2008. május, június hónap
Sorszám

Határozat
száma

A személyi térítési díj
fizetésére kötelezett neve

1.

82-2/2008.

Bukovencki Árpád

2.

196-2/2008.

Széplaki Pálné

3.

234-2/2008.

Juhász János

4.

250-1/2008.

Lázár László János

5.

303-2/2008.

Balázs Sándor

6.

647-1/2008.

Németh János

7.

672-2/2008.

Majer Zoltán

8.

700-2/2008.

Tóth Károly

9.

775-1/2008.

Huszár Gusztáv

10.
11.

797-1/2008.
918-1/2008.

Baranyi Attila
Hilóczki Mihályné

12.

934-1/2008.

Szládek Jánosné

13.

946-1/2008.

Sulyok Istvánné

14.

965-1/2008.

Tóth Lászlóné

15.

980-2/2008.

Forgó István

16.

997-2/2008.

Szabó Lajosné

17.

1010-1/2008. Sándor Istvánné

18.

1010-2/2008. Sándor Istvánné

19.

1020-3/2008. Godó gyuláné

20.

1036-1/2008. Horváth Attila

Ellátó intézmény

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
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
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
mizserfai telephelye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
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21.

1175-1/2008. Luschcsek Alfrédné

22.

1187-1/2008. Danyi Istvánné

23.

1198-1/2008. Bronner Zoltán

24.

1229-1/2008. Kaszás ferencné

25.

1237-1/2008. Verebélyi Antalné

26.

1238-1/2008. Keresztesi János

27.

1239/2008.

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye

Nagy Antal

28.

1241-1/2008. Gordos Ferencné

29.

1244-1/2008. Szalva Gézáné

30.

1245-1/2008. Banga Sándor

31.

1246-1/2008. Balázs Gyula

32.

1248-1/2008. Pósfalvi Rezsıné

33.

1250-1/2008. Székely János

34.

1252-1/2008. Gál Tibor

35.

1253-1/2008. Csépe László

36.

1257-1/2008. Pádár János

37.

1258-1/2008. Radics Józsefné

38.

1259-1/2008. Rózsa István

39.

1260-1/2008. Kis-Simon Gyula

40.

1261-1/2008. Búcsú Andrásné

41.

1262-1/2008. Mayer Sándorné

42.

1265-1/2008. Csörge József

43.

1266-1/2008. Kerekes Józsefné

44.

1267-1/2008. Gyányi László
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45.

1268-1/2008. Ipacs József

46.

1269-1/2008. Kiss Jánosné

47.

1270-1/2008. Horváth Matild

48.

1271-1/2008. Verebélyi Istvánné

49.

1272-1/2008. Romasz Sándorné

50.

1273-1/2008. Szíjgyártó Józsefné

51.

1274-1/2008. Turai Jánosné

52.

1275-1/2008. Zalán Józsefné

53.

1276-1/2008. Verebélyi Istvánné

54.

1277-1/2008. Molnár Istvánné

55.

1284-1/2008. Ballai Tibor

56.

1287-1/2008. Varga János

57.

1288-1/2008. Szabados Ferenc

58.

1289-1/2008. Molnár Imre

59.

1290-1/2008. Molnár Imréné

60.

1291-1/2008. Serfızı István

61.

1292/2008.

1294-1/2008. Godó Lászlóné

63.

1296-1/2008. Balázs Istvánné

65.
66.

1297/2008.

Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye

Szőcs Ferencné

62.

64.

Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye

Kotroczó János

1298-1/2008. Földi Ferenc
1299/2008.

Widla János

67.

1301-1/2008. Kacsák Julianna

68.

1302-1/2008. Szász Györgyné
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69.

1303-1/2008. Gubán Erzsébet

70.

1304-1/2008. Borotvás Béláné

71.

1305-1/2008. Szebeni Ferenc

72.

1306-1/2008. Obrecsány Istvánné

73.

1307-1/2008. Tóth Sándorné

74.

1308-1/2008. Orosz F. Istvánné

75.

1309-1/2008. Hóka Bertalan

76.

1310-1/2008. Berndt József

77.
78.
79.

1311/2008.

Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye

Bangó István

1313-1/2008. Dósa Dezsı
1315/2008.

Gübner Zoltán

80.

1316-1/2008. Makrai Péterné

81.

1317-1/2008. Csontos Jánosné

82.

1318-1/2008. Vígh Lajosné

83.

1319-1/2008. Juhász Györgyné

84.

1320-1/2008. Borsik Jenıné

85.

1326-1/2008. Farkas Simonné

86.

1327-1/2008. Benus Pálné

87.

1328-1/2008. Kaszás Jánosné

88.

1329-1/2008. Juhász Józsefné

89.

1330-1/2008. Jásfalvi Jánosné

90.

1331-1/2008. Kálmán Pál

91.

1332-2/2008. Takács Miklósné

92.

1333-1/2008. Dévai Istvánné
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93.

1334-1/2008. Barta Andrásné

94.

1335-1/2008. Galovics Krisztina

95.

1338-1/2008. Földi János

96.

1339-1/2008. Spieske Istvánné

97.

1344/2008.

Szegner Gergely

98.

1367/2008.

Rácz Judit

99.

1368/2008.

Varga Zoltán

100.

1369/2008.

Demény Istvánné

101.

1370/2008.

Telegdi Sándor

102.

1371/2008.

Pincze Mária

103.

1372/2008.

Orsós Anna

104.

1373/2008.

Molnár Melinda

105.

1375-1/2008. Szabó Sándor

106.

1376-1/2008. Konkoly Mária

107.

1377-1/2008. Peresi Józsefné

108.

1378/2008.

Rakonczai Nándor

109.

1379/2008.

Csomor János

110.

1380/2008.

Kis Eszter

111.

1381-1/2008. Farkas Vince

112.

1382-1/2008. Juhász Erzsébet

113.

1383-1/2008. Mede Józsefné

114.

1384-1/2008. Tóth Sándor

115.

1385-1/2008. Varga Béla

116.

1386-1/2008. Szıke Balázs

Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
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
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
polypart 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
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
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
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117.

1387-1/2008. Rácz Julianna

118.

1388-1/2008. Dalkó Dániel

119.

1392/2008.

Veres Lajosné

120.

1393/2008.

Tóth Ildikó

121.

1394/2008.

Szegner Sándor

122.

1395/2008.

Lágymányosi Zoltán

123.

1400-1/2008. Gyarmati József

124.

1403-1/2008. Oláh László

125.

1405-1/2008. Rácz Gyöngyi

126.

1412-1/2008. Csömör Richárd

127.

1414-1/2008. Fazekas Sándor

128.

1415-1/2008. Dóczé István

129.

1416-1/2008. Kovács Zoltán

130.

1417-1/2008. Jardek István

131.

1418-1/2008. Kapás István

132.

1419-1/2008. Fodor Erzsébet

133.

1420-1/2008. Bangó János

134.

1422/2008.

Németh Lászlóné

135.

1423/2008.

Sárközi Ágnes

136.

1424/2008.

Horváth Anna

137.

1425/2008.

Csonka Ilona

138.

1426/2008.

Kovács Istvánné

139.

1427/2008.

Radics József

140.

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
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
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
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
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

1428-1/2008. Radics Ilona
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141.

1429/2008.

Virág Zsolt

142.

1430/2008.

Styevka Mihályné

143.

1432/2008.

Sándor Anna Terézia

144.

1433/2008.

Radics József

145.

1434/2008.

Zeke Lászlóné

146.

1435-1/2008. Nagy Istvánné

147.

1436/2008.

Csıre József

148.

1437/2008.

Danyi Mihály

149.

1438/2008.

Balázs László

150.

1439/2008.

Koruhely Margit

151.

1440/2008.

Balatoni Zita

152.

1441/2008.

Koplányi József

153.

1442/2008.

Pförtner Zoltán

154.

1443/2008.

Varga Margit

155.

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
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
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
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
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

1464-1/2008. Gerhát László

156.

1466/2008.

Ricz Sándor

157.

1467/2008.

Kapuszta Tibor

158.

1468/2008.

Rétei Richárd

159.

1469-1/2008. Pengı György

160.

1470-1/2008. Takács János

161.

1471-1/2008. Baranyi Béla

162.

1472-1/2008. Gazsi Lívia

163.

1473-1/2008. Balázs Ilona

164.

1474-1/2008. Percze Elemérné
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165.

1475-1/2008. Hakkel Éva

166.

1476-1/2008. Hajdu Viktória

167.

1477-1/2008. Mravik Ferenc

168.

1478-1/2008. Király Istvánné

169.

1479/2008.

Szmolka Józsefné

170.

1480/2008.

Boros Katalin

171.

1481/2008.

Pakot László

172.

1485/2008.

Czifra Sándor

173.

1486/2008.

Virág Ildikó

174.

1487/2008.

Ignác József

175.

1488/2008.

Váradi Henrietta

176.

1489/2008.

Füleki József

177.

1490-1/2008. Göbölös András

178.

1491-1/2008. Balogh Csaba

179.

1492-1/2008. Bogdán Dezsı

180.

1493-1/2008. Pataki István

181.

1494-1/2008. Lakatos Attila

182.

1495-1/2008. Sıregi Brigitta

183.

1496-1/2008. Tóth Sándor

184.

1501-1/2008. Bódi János

185.

1502-1/2008. Bajdik István

186.

1503/2008.

Papi Sándor

187.

1504/2008.

Csonka Imre

188.

1505/2008.

Vakulya Tibor

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
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
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189.
190.
191.

1506/2008.

Farkas Lajos

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

1508-1/2008. Burai György
1509/2008.

Fehér Géza

192.

1510-1/2008. Kovács Pál

193.

1511-1/2008. Jánosi Csaba

194.

1515-1/2008. Szabó János

195.

1516-1/2008. Király János

196.

1517-1/2008. Melo János

197.

1518-1/2008. Palotai Ferenc

198.

1519-1/2008. Gombor Ferenc

199.

1520-1/2008. Horváth József

200.

1521-1/2008. Kovács Béla

201.

1522-1/2008. Soltész Erzsébet

202.

1523-1/2007. Rádi Lajos

203.

1524-1/2008. Antal Ferenc

204.

1525-1/2008. Kelemen József

205.

1526-1/2008. Nagy Mihály

206.

1527-1/2008. Szabó Barna

207.

1528-1/2008. Csernus Mihály

208.

1529-1/2008. Tóth Sándor

209.

1530-1/2008. Diószegi László

210.

1531-1/2008. Stamó László

211.

1532-1/2008. Rott Ferenc

212.

1533-1/2008. Jászberényi Zoltán
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213.

1534-1/2008. Liska László

214.

1538-1/2008. Hreczeg Ferenc

215.

1539-1/2008. Bangó Ferenc

216.

1540-1/2008. Pityó György

217.

1541-1/2008. Marton Rita

218.

1542-1/2008. Csonka József

219.

1543-1/2008. Horog Dezsı

220.

1544-1/2008. Szőcs Pál

221.

1545-1/2008. Kovács Mária

222.

1546-1/2008. Orsós Mária

223.

1547-1/2008. Bogdán József

224.

1548-1/2008. Horváth József

225.

1549-1/2008. Kalányos Csaba

226.

1550-1/2008. Polónyi Mónika

227.

1551-1/2008. Gulyás Katalin

228.

1552-1/2008. Kovács Tibor

229.

1561-1/2008. Sebık Sándor

230.

1562-1/2008. Dósa István

231.

1563-1/2008. Horváth Dezsı

232.

1564-1/2008. Farkas Károly

233.

1565-1/2008. Bogdán Zoltán

234.

1566-1/2008. Orsós János

235.

1567-1/2008. Paulistyák Sándor

236.

1568-1/2008. Jakab János

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
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237.

1569-1/2008. Kovács Tibor

238.

1570-1/2008. Halmi Zoltán

239.

1571-1/2008. Horváth Richárd

240.

1572-1/2008. Ács Ágnes

241.

1573-1/2008. Balogh Tamás

242.

1574-1/2008. Györe László

243.

1575-1/2008. Bíró István

244.

1576-1/2008. Réthi Tibor

245.

1577-1/2008. Csupity János

246.

1578-1/2008. Kovács István

247.

1579-1/2008. Oláh Simonné

248.

1580-1/2008. Turcsányi József

249.

1581-1/2008. Oláh Mária

250.

1582-1/2008. Danyi Attiláné

251.

1583-1/2008. Nagy Károly

252.

1584-1/2008. Csókás Julianna

253.

1585-1/2008. Offenbakker Péterné

254.

1592-1/2008. Bános István

255.

1593-1/2008. Bartus János

256.

1594-1/2008. Sasvári Lajos

257.

1595-1/2008. Ondok Ilona

258.

1596-1/2008. Oláh István

Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
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
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ezüstfenyı Idısek Otthona
Bátonyterenye
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
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259.

1597-1/2008. Deák Nikolett

260.

1598-1/2008. Gerıcs József

261.

1599-1/2008. Gueth Zsuzsanna

262.

1600-1/2008. Lalik Norbert

263.

1601-1/2008. Molnár Mária

264.

1602-1/2008. Selypes László

265.

1603-1/2008. Simon Gergely

266.

1604-1/2008. Soós Gabriella

267.

1658-1/2008. Romhányi Lászlóné

268.

1659-1/2008. Pál Jánosné

269.

1660-1/2008. Parizek Józsefné

270.

1661-1/2008. Mucs Józsefné

271.

1663-1/2008. Kiss Mihályné

272.

1707/2008.

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Diósjenı
„Baglyaskı” Idısek Otthona,
Salgótarján, Füleki úti telephelye
„Baglyaskı” Idısek Otthona,
Salgótarján, Füleki úti telephelye
„Baglyaskı” Idısek Otthona,
Salgótarján, Füleki úti telephelye
„Baglyaskı” Idısek Otthona,
Salgótarján, Füleki úti telephelye
„Baglyaskı” Idısek Otthona,
Salgótarján, Füleki úti telephelye
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

Hlavaj István
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2. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
Tárgy: a megyei önkormányzat által
fenntartott közoktatási, közgyőjteményi és
közmővelıdési intézmények Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítása

13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Váci Mihály Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint 2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati
Intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 2. számú
melléklete szerint 2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 3. számú
melléklete szerint 2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 4. számú melléklete szerint 2008. július
1-jei hatállyal jóváhagyja.
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását a határozat 5. számú melléklete szerint 2008. július 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Nógrád Megyei Levéltár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítását a határozat 6. számú melléklete szerint 2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
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7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 7. számú melléklete szerint 2008. július
1-jei hatállyal jóváhagyja.
8. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szervezeti
és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 8. számú melléklete szerint 2008.
július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását a határozat 9. számú melléklete szerint 2008. július 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában foglaltak alapján – átruházott
hatáskörben – a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 10. számú
melléklete szerint 2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
11. A Bizottság utasítja az intézmények igazgatóit, hogy a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatot a módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, majd egy példányát küldje
meg a fenntartónak.
Felelıs: az érintett intézmények igazgatói
Határidı: 2008. július 1.
12. Az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl
tájékoztassa az érintett intézmények vezetıit.
Határidı: 2008. június 20.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Irattár
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1. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz

A Váci Mihály Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításának
jóváhagyására

A Váci Mihály Gimnázium 58/2007. (XII. 10.) Okt. Biz. számú határozat 3. pontjával
jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzata a következı 1.7.5. ponttal egészül ki:
„Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott, illetve
feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:
a) Igazgató
b) Igazgatóhelyettes
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.”
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2. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz

A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Szervezeti és
Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyására
A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet a 23/2005. (VI.
14.) Mőv. Biz. számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzata a
következı 5.2.3 ponttal egészül ki:
„5.2.3 Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottak kötelesek:
a) Igazgató
b) Igazgatóhelyettes
c) Intézményegység-vezetı: A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértıi és
Rehabilitációs Bizottság vezetıje
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.”
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3. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyására
A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon az
55/2007. (X. 9.) Okt. Biz. számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzata
a következık szerint módosul:
1. Az Általános rendelkezéseket tartalmazó I. fejezete a következı 8. ponttal egészül ki:
„8. Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben
foglalkoztatott, illetve feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:
a) Igazgató;
b) Gazdasági igazgatóhelyettes;
c) Pásztói gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegység-vezetı – általános
igazgatóhelyettes;
d) Pásztói gyermekotthon intézményegység-vezetı;
e) Balassagyarmati gyógypedagógiai nevelési-oktatási tagintézmény-vezetı;
f) Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet
intézményegység-vezetı – igazgatóhelyettes;
–
g) Szátoki
gyógypedagógiai
nevelési-oktatási
tagintézmény-vezetı
igazgatóhelyettes;
h) Szátoki gyermekotthon intézményegység-vezetı;
i) Belsı ellenır;
j) Személyügyi elıadó;
k) Élelmezésvezetı (Pásztón);
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat
tartalmazza.”
2. Hatályon kívül kerülnek a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2. számú mellékletének, a
Költségvetési ellenırzésnek:
− az Ellenırzési nyomvonal címő fejezet,
− az 1. számú táblázat: A tervezéssel kapcsolatos ellenırzési nyomvonal,
− a 2. számú táblázat: A végrehajtással kapcsolatos ellenırzési nyomvonal,
− az 1. számú függelék: Ellenırzési folyamatok ellenırzési nyomvonala.
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4. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz
A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és Mőködési
Szabályzata módosításának jóváhagyására
A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium az 58/2007 (XII. 10) Okt. Biz.
számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 2. pontját az alábbi
2.4 ponttal egészíti ki:
„2.4 Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben
foglalkoztatott illetve feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:
A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
a) Igazgató
b) Általános igazgatóhelyettes
c) Szakképzési igazgatóhelyettes
d) Közoktatási igazgató helyettes
e) Oktatásszervezési igazgatóhelyettes
f) Gyakorlati oktatásvezetı
g) Gazdasági vezetı
h) Mőszaki vezetı
i) Belsı ellenır
A BLSZSZK Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium
a) Tagintézmény vezetı
b) Tagintézményvezetı helyettes
c) Gyakorlati oktatásvezetı
d) Kollégium vezetı
BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium
a) Kollégium vezetı”
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5. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzata
módosításának jóváhagyására
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 59/2007. (XII. 10.) Okt. Biz. számú határozata 1. b)
pontjában jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatának I. (Általános rendelkezések)
fejezete a következı 8. ponttal egészül ki:
„8. Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottak kötelesek:
a) Megyei múzeumigazgató
b) Általános igazgatóhelyettes
c) Gazdasági igazgatóhelyettes
d) Múzeumigazgatók
e) Belsı ellenır
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat
tartalmazza.”
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6. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz

A Nógrád Megyei Levéltár Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításának
jóváhagyására
A Nógrád Megyei Levéltár 59/2007. (XII. 10.) Okt. Biz. számú határozata 1. a) pontjában
jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzata a következı 82. ponttal egészül ki:
„82. A levéltárban vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott,
illetve feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:
a) igazgató
b) általános igazgatóhelyettes
c) a Balassagyarmati Levéltár munkáját irányító igazgatóhelyettes
d) az I. osztály vezetıje
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat
tartalmazza.”
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7. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Szervezeti és Mőködési
Szabályzata módosításának jóváhagyására
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet 59/2007. (XII. 10.) Okt. Biz.
számú határozata 1. c) pontjában jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatának I.
(Általános rendelkezések) fejezete a következı IV/8. ponttal egészül ki:
„8. Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottak kötelesek:
a) Igazgató
b) Szakmai igazgatóhelyettes
c) Gazdasági ügyintézı
d) Könyvtárellátó és módszertani osztályvezetı
e) Informatikus
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat
tartalmazza.”
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8. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz
A Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szervezeti és Mőködési
Szabályzata módosításának jóváhagyására
A Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 58/2007. (XII. 10.) Okt. Biz.
számú határozata 2. pontjában jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 2.1. pontja
a következı 2.1.6. ponttal egészül ki:
„2.1.6. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek köre
Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott, illetve
feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:
a) Igazgató
b) Általános igazgatóhelyettes (szakmai igazgatóhelyettes)
c) Közoktatási igazgatóhelyettes
d) Kollégium vezetı
e) Gyakorlati oktatásvezetı
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat
tartalmazza.”
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9. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz
A Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata
módosításának jóváhagyására
A Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola 58/2007. (XII. 10.) Okt. Biz. számú határozata 4.
pontjában jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatának IV. része az alábbi 11. ponttal
egészül ki:
„11. Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott,
illetve feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:
a) Igazgató
b) Igazgatóhelyettes I.
c) Igazgatóhelyettes II.
d) Gazdasági igazgató
e) Belsı ellenır
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.”
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10. számú melléklet a 13/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium
Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyására
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Város
Önkormányzata által 2003. évben jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzata a
következı 2.3.3 ponttal egészül ki:
„2.3.3 Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott,
illetve feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek:
a) Igazgató
b) Kollégiumvezetı igazgatóhelyettes
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza.”
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3. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a megyei önkormányzat nevelési,
oktatási intézményeiben a 2008/2009.
tanévben indítható óvodai csoportok,
iskolai osztályok, napközis osztályok
(csoportok),
a
kollégiumokban
szervezhetı
csoportok
számának
meghatározására, valamint az osztály,
csoport
átlaglétszámtól,
maximális
osztálylétszámtól
való
eltérés
engedélyezésére

14/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 1. számú melléklete
szerint határozza meg a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a
2008/2009. tanévben indítható osztályok, a kollégiumokban szervezhetı csoportok
számát, valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól való eltérését.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 2. számú melléklete
szerint határozza meg a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégiumban
a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetı csoportok számát,
valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól való eltérését.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 3. számú melléklete
szerint határozza meg a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégiumban a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetı
csoportok számát, valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól és a maximális
osztálylétszámtól való eltérését.
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 4. számú melléklete
szerint határozza meg a Váci Mihály Gimnáziumban a 2008/2009. tanévben indítható
osztályok számát, valamint engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól való eltérését.
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 5. számú melléklete
szerint határozza meg a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
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Intézmény és Gyermekotthonban a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, napközis
osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhetı csoportok számát, valamint
engedélyezi az osztályok átlaglétszámtól való eltérését.
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a határozat 6. számú melléklete
szerint határozza meg a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolában a 2008/2009. tanévben
indítható osztályok, csoportok számát, valamint engedélyezi az osztályok, csoportok
átlaglétszámtól való eltérését.
7. A bizottság utasítja az intézmények igazgatóit, hogy az osztályok, csoportok
szervezésénél – a gazdaságos mőködés érdekében –a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérıl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete Kiegészítı
szabályok 10. pontjában meghatározott paraméter-rendszerre vonatkozó táblázatban
foglalt csoport/osztály átlaglétszámtól lefelé lehetıleg ne térjenek el, törekedjenek az
átlaglétszámhoz közeli csoport- és osztálylétszámok kialakítására.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: érintett intézmények igazgatói

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Irattár
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1. számú melléklet a 14/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz

a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban
a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, a kollégiumokban szervezhetı csoportok
számának meghatározása, valamint az osztályok átlaglétszámtól való eltérésének
engedélyezése
Az oktatás típusa

Szakközépiskola
- 9. évf.
- 10. évf.
- 11. évf.
- 12. évf.
- 13. évf.
Szakközépiskola szakképzı évfolyamai
- 1/13. évf.
- 2/14. évf.
Szakiskola
- felzárkóztató oktatás
- 9. évf.
- 10. évf.
Szakiskola szakképzı évfolyamai
- 1/9. évf.
- 2/10. évf.
- 1/11. évf.
- 2/12. évf.
- 3/13. évf.
Spec. szakisk.
- 9 évf.
Nappali oktatás (felnıtt)
- 10. évf.
- 11. évf.
- 12. évf.
Kollégiumi csoportok
- ebbıl HHT Arany János Koll. Programjában
résztvevı
Egyéb (tanulószoba stb.)
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Osztályok,
csoportok
száma

Osztály, csoport
várható
létszáma

3
7
6
6
2
2
1
8
5
5
4
4
3
3
1
1
1
1
8
3

90
168
152
124
54
52
12
218
130
124
89
108
65
66
14
28
17
18
200
68

5
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2. számú melléklet a 14/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégiumban
a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetı csoportok
számának meghatározása, valamint az osztályok átlaglétszámtól való eltérésének
engedélyezése
Az oktatás típusa

Szakközépiskola
- 9. évf.
- 10. évf.
- 11. évf.
- 12. évf.
- 13. évf.
Szakközépiskola szakképzı évfolyamai
-13. évf.
- 14. évf.
Szakiskola
- 9. évf.
- 10. évf.
Szakiskola szakképzı évfolyamai
11. évf.
12. évf.
Esti oktatás (felnıtt)
- 9-10. évf.
- 11-12. évf.
Kollégiumi csoportok
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Osztályok,
csoportok
száma

Osztály, csoport
várható
létszáma

1
2
2
1
1

30
44
44
30
30

1
1

8
8

2
2

56
50

2
1

56
20

1
1
3

28
20
75

3. számú melléklet a 14/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz
a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban
a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetı csoportok
számának meghatározása, valamint az osztályok átlaglétszámtól és a maximális
osztálylétszámtól való eltérésének engedélyezése
Az oktatás típusa

Gimnázium
- nyelvi elıkészítı 9. évf.
- 9. évf. (magyar-francia két tanítási nyelvő)
- 10. évf.
- 10. évf. (magyar-francia két tanítási nyelvő)
- 11 évf.
- 11 évf. (magyar-francia két tanítási nyelvő)
- 12. évf.
- 12. évf. (magyar-francia két tanítási nyelvő)
- 13. évf.
- 13. évf. (magyar-francia két tanítási nyelvő)
Szakközépiskola
- nyelvi elıkészítı 9. évf.
- 10. évf.
- 11. évf.
- 12. évf.
Szakközépiskola szakképzı évfolyamai
- 1/13. évf.
- 1/14. évf.
Kollégiumi csoportok
Egyéb (pl. tanulószoba stb.)

Osztályok,
csoportok
száma

Osztály, csoport
várható
létszáma

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

37
39
34
38
37
40
42
36
33
30

1
1
1
1

30
35
30
30

2
1
4
1

30
7
100
25

A maximális osztálylétszámtól való eltérés az alábbiak szerint engedélyezett
Osztály
9. a (nyelvi elıkészítı)
9. f (magyar-francia
tanítási nyelvő)
10. f (magyar-francia
tanítási nyelvő)
11. a
11. f (magyar-francia
tanítási nyelvő)
12. a
12. f (magyar-francia
tanítási nyelvő)

Engedélyezett
tényleges létszám (fı)
37
39

Eltérés, túllépés (%)

két

Max. létszám
(fı)
35
35

két

35

38

8,6

két

35
35

37
40

5,7
14,3

két

35
35

42
36

20
2,8
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5,7
11,4

4. számú melléklet a 14/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz
a Váci Mihály Gimnáziumban
a 2008/2009. tanévben indítható osztályok számának meghatározása, valamint az
osztályok átlaglétszámtól való eltérésének engedélyezése
Az oktatás típusa

Gimnázium
- 7. évf.
- 8. évf.
- AJKP elıkészítı 9. évf.
- 9. évf.
- 10. évf.
- 11 évf.
- 12. évf.
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Osztályok,
csoportok
száma

Osztály, csoport
várható
létszáma

1
1
1
2
2
2
3

20
19
25
59
58
45
71

5. számú melléklet a 14/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz
a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthonban a 2008/2009. tanévben indítható óvodai csoportok, osztályok
számának meghatározása, valamint az osztályok átlaglétszámtól való eltérésének
engedélyezése
Az oktatás típusa

Enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolája,
önálló osztályok
- 5. évf.
- 6. évf.
- 7. évf.
- 8. évf.
Enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolája,
összevont osztályok
- 1-2. évfolyamok
- 3-4. évfolyamok
- 2-3-4. évfolyamok
- 5-7. évfolyamok
- 7-8. évfolyamok
Középsúlyos értelmi fogyatékosok általános
iskolája, önálló osztályok
- 8. évf.
Középsúlyos értelmi fogyatékosok általános
iskolája, összevont osztályok
- 1-2-3. évfolyamok
- 1-2-4. évfolyamok
- 3-4. évfolyamok
- 5-6. évfolyamok
- 5-7-8. évfolyamok
Autista csoportok általános iskolája, összevont
osztályok
- 1-4. évfolyamok
- 5-8. évfolyamok
- 13. évf.
Készségfejl. spec. szakisk.
- 9-10. évfolyamok
- 11-12. évfolyamok
Óvodai csoportok
Napközis osztályok (csoportok)
Kollégiumi csoportok
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Osztályok,
csoportok
száma

Osztály, csoport
várható
létszáma

1
2
1
2

9
16/11
11
9/14

1
1
1
1
1

12
18
11
17
15

1

6

1
1
1
1
1

7
6
8
7
5

1
1

6
5

1
1
1
3
8

7
8
8
15/31
60/24

6. számú melléklet a 14/2008. (VI. 17.) Okt. Biz. sz. határozathoz

a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolában
a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása,
valamint az osztályok, csoportok átlaglétszámtól való eltérésének engedélyezése

Az oktatás típusa

Alapfokú mővészetoktatás
− zenemővészeti ágban
− más mővészeti ágban
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Osztályok,
csoportok
száma

Osztály,
csoport
várható
létszáma

117
29

10
12

4. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására Héhalom
és
Egyházasdengeleg
községek
közoktatási
intézményeinek
összevonásáról

15/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Héhalom
és Egyházasdengeleg községek közoktatási intézményeinek összevonásáról az alábbi
szakvéleményt adja:
Héhalom önkormányzata jelenleg két önálló intézményben látja el az óvodai és
általános iskolai feladatait. Egyházasdengelegen az erdıkürti Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda tagintézményeiként mőködik az óvoda és az általános iskola.
Az egyházasdengelegi önkormányzat - kezdeményezve az Erdıkürttel alkotott
társulás megszüntetését -Héhalommal kíván intézményfenntartói társulást létrehozni
külön az óvodai és külön az általános iskolai feladatok ellátására. Mindkét társulás
székhely intézménye a héhalmi, tagintézménye az egyházasdengelegi. A 2008/2009.
tanévtıl az egyházasdengelegi 5-8. évfolyam megszőnik, az érintett tanulók számára a
héhalmi székhely iskolában biztosítják a nevelést, oktatást. Számukra a fenntartó
iskolabuszt mőködtet.
A tervezett intézkedések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervvel.
Az óvodai feladatokról történı gondoskodás az eddigi színvonalon történik.
Biztosítottak lesznek a korábbi pedagógiai szolgáltatások. A jogszabályoknak
megfelelı színvonal eléréséhez szükséges, hogy mindkét óvoda teljes nyitva tartása
idejében jelen legyen óvodapedagógus.
Az iskolai feladatról történı további gondoskodás az 1-4. évfolyamos
egyházasdengelegi és héhalmi tanulók számára változás nélkül, az eddig megszokott
színvonalon történik. Az egyházasdengelegi 5-8. évfolyamos tanulók jobb tárgyi és
személyi feltételek között tanulhatnak, és továbbra is biztosítottak lesznek számukra
az eddigi pedagógiai szolgáltatások, különös tekintettel a szlovák nemzetiségi
nyelvoktató oktatásra. A héhalmi 5-8. évfolyamosok számára a tárgyi feltételek nem
változnak, a személyi feltételek javulnak, a pedagógiai szolgáltatások bıvülnek Az
oktatás feltételei javulnak az 5-8. évfolyamon azzal is, hogy nem lesz összevont
osztály. A feladatokról történı, jogszabályoknak megfelelı színvonalú gondoskodás a
teljes szakos ellátottság esetén valósul meg.
A Héhalmi Általános Iskola feladatbıvítéséhez a személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı.
Indokolás:
A tervezett átszervezés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata
Jelen társulás megalakításának indokai:
− mindkét településen alacsony és csökkenı a gyermek-, tanulólétszám,
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− az erdıkürti általános iskolában nincs hely az egyházasdengelegi 5-8. évfolyamos
tanulók fogadására,
− a Vanyarc-Egyházasdengeleg társulást az egyházasdengelegi szülık ellenzik,
− Erdıkürt ragaszkodik intézménye minden évfolyamának helyben tartásához,
− Palotáson egyelıre nincs meg az anyagi kényszer a társulásra,
− Héhalom és Egyházasdengeleg 2008. január 1-jétıl körjegyzıségben mőködik,
− Egyéb kötıdések a két település között: rokoni, vallási kapcsolatok; az orvosi,
fogorvosi, védınıi ellátás mindkét település számára Héhalomban biztosított.
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A legfontosabb célkitőzések között szerepel (4. fejezet bevezetı rész) a közoktatás
költséghatékonyságának, valamint tárgyi feltételeinek javítása.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttmőködések együttmőködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek –
többek között – az alábbiak:
- Az együttmőködıket elsısorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelı 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 korszerősítéséhez,
c)
ügyeiben
méltányosan,
humánusan,
valamennyi
tényezı
figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a
rendelkezésre álló lehetıségek közül számára legkedvezıbbet választva
döntsenek.)
- Az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
- Az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő
elérhetıségét.
- 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 cél a 3-7 éves korú gyermekek számára (indokolt
esetben 8 éves korig) az óvodai nevelés lehetıségének megteremtése, valamennyi 5.
életévét betöltött gyermek számára egy évig óvodai nevelésben való részvétel biztosítása,
lehetıleg a lakóhelyen. Feladat a jelenlegi óvodai hálózat megtartása (5.2. pont). A szülıi
igények alapján a nemzetiségi kultúra megalapozásának elısegítése (4.2. pont), a
kétnyelvő óvodai nevelés igények szerinti megvalósítása (5.2. pont).
Az alapfokú oktatásban a megye egész területén biztosítani kell annak lehetıségét – az
iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola kezdı
szakaszában (1.-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék
igénybe. Alapvetı feladat a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása
valamennyi gyermek számára (iskolafenntartással, társulással vagy szervezett
tanulószállítással), valamint az általános iskolák költséghatékonyabb mőködtetése (5.3.
pont).
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Az 5-8. évfolyamok tekintetében – a tanuló mindenek felett álló érdekében – a fenntartók
elsıdleges szempontja az legyen, hogy a tanulók megkaphassák a megfelelı színvonalú
nevelést, oktatást (4.3. pont). Az intézményfenntartók igyekezzenek elkerülni az
összevonást az 5-8. évfolyamokon {5.3. e) pont}.
A nemzetiségiek által lakott településeken a megyei fejlesztési terv szorgalmazza a
nemzetiségi nyelvoktatás, illetve a hagyományápolás lehetıségeinek biztosítását {4.3.,
5.3. k) pont}.
A tervezett intézkedések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervvel.

A megfelelı színvonalon történı további feladatellátás, valamint a feladatbıvülés
feltételeinek vizsgálata

Óvodai ellátás
Az óvodát a 2008/2009. nevelési évtıl a Héhalom és Egyházasdengeleg községi
önkormányzatok által erre a célra létrehozandó társulás tartja fenn. A társulási
megállapodás tervezetében foglaltak alapján az intézmény mőködtetésének költségvetési
fedezete biztosított, illetve megteremthetı. Az intézményben megmaradnak mindazok a
pedagógiai szolgáltatások, amelyek a jogelıd intézményben voltak, így különösen a
szlovák nemzetiségi nyelvoktató nevelés Egyházasdengelegen, valamint a sajátos nevelési
igényő gyermekek integrált óvodai ellátása.
A változás az intézmények jogi státuszában, fenntartójában lesz. Mindez nem érinti a
gyermekekkel történı közvetlen foglalkozás, nevelés körülményeit. Az óvodai feladatokat
a jövıben is a meglévı épületekben, helyszíneken, tárgyi és személyi feltételek között
kívánják ellátni. Mindkét érintett intézmény rendelkezik az OKÉV engedélyével arra,
hogy a kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltakat 2008. augusztus 31-ig
teljesítse.
A feladatokról történı gondoskodás az eddigi színvonalon történik. A jogszabályoknak
megfelelı színvonal eléréséhez szükséges hogy mindkét óvoda teljes nyitva tartása
idejében jelen legyen óvodapedagógus. A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda
feladatbıvítéséhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a költségvetési
fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı.

Általános iskolai ellátás
A 2008/2009. tanévtıl az egyházasdengelegi általános iskola a héhalmi 1-8. évfolyamos
általános iskola 1-4. évfolyamos tagiskolájaként mőködik tovább oly módon, hogy az
egyházasdengelegi 5-8. évfolyamos tanulók - iskolabusszal történı utaztatással - a
héhalmi székhely iskolában tanulnak. Az iskolát a Héhalom és Egyházasdengeleg
községi önkormányzatok által erre a célra létrehozandó társulása tartja fenn. A társulási
megállapodás tervezetében foglaltak alapján az intézmény mőködtetésének költségvetési
fedezete biztosított, illetve megteremthetı. Az intézményben megmaradnak mindazok a
pedagógiai szolgáltatások, amelyek az egyházasdengelegi jogelıd intézményben voltak,
így különösen a szlovák nemzetiségi nyelvoktató nevelés, az ÖKOISKOLA programban
való részvétel, valamint a sajátos nevelési igényő tanulók integrált iskolai ellátása. A
héhalmi tanulók lehetıségei bıvülnek: számukra is nyitott a szlovák nemzetiségi
nyelvoktatásba, illetve az ÖKOISKOLA programba való bekapcsolódás. Az 5-8.
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évfolyamos egyházasdengelegi tanulók szlovák nyelvi környezetének biztosítását
szolgálja, hogy az iskolai étkeztetés és a délutáni tanórán kívüli tevékenységek,
tanulószobai ellátás Egyházasdengelegen lesznek megszervezve.
A tanulócsoportok számára a helyiségbeli feltételek mindkét helyszínen biztosítottak.
Héhalomban a tanulók számára az oktatás tárgyi feltételei nem változnak. A Héhalomba
bejáró egyházasdengelegi tanulók számára a tárgyi és személyi feltételek javulnak. A
szlovák nyelv oktatása az eddigi, megfelelı színvonalon biztosítva lesz azzal, hogy
Héhalomban is ugyanaz a szlovák szakos tanár tanítja a nyelvet, aki eddig
Egyházasdengelegen. A felsı tagozaton az összevont osztály megszőnése mind a
héhalmi, mind az egyházasdengelegi tanulók számára kedvezı.
Az egyházasdengelegi 1-4. évfolyamosok tekintetében a nevelés, oktatás tárgyi, személyi
feltételei és semmilyen más körülménye nem változik.
A fenntartók az átszervezéssel együtt az összevont intézmény rendelkezésére bocsátják
mindazt az ingó és ingatlan vagyont, amelyet jelenleg is használnak. Fıállású, szakos
pedagógus elbocsátására nem készülnek. A pedagógus létszámnak a csökkent
csoportszámhoz igazítását azzal kívánják elérni, hogy a tanév végével lejáró szerzıdéssel
alkalmazott – túlnyomórészt képesítés nélküli – pedagógusok helyett (4 fı) nem vesznek
fel mást.
A feladatokról történı, jogszabályoknak megfelelı színvonalú gondoskodás a teljes
szakos ellátottság esetén valósul meg.
A Héhalmi Általános Iskola feladatbıvítéséhez a személyi és tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthetı.

A gyermekekre, tanulókra, szülıkre háruló teher vizsgálata
Új teher kizárólag az egyházasdengelegi 5-8. évfolyamosok esetében merülhet fel.
Számukra a fenntartó gondoskodik iskolabusz mőködtetésérıl. A többi tanuló számára a
velük való közvetlen fogalakozásban változás nem történik, tehát semmiféle új terhet nem
hárul a tanulókra és a szülıkre.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5) és
(6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Szilágyi Albert polgármester
1853/2008. számú levele, Héhalom község képviselı-testületének 16/2008. (IV. 16.)
számú, Egyházasdengeleg község képviselı-testületének 50/2007. (XII. 18.), 17-18/2008.
(IV. 24.) számú határozatai, a Héhalom és Egyházasdengeleg önkormányzatai között
létrehozandó óvodai, illetve általános iskolai intézményfenntartó társulásokra vonatkozó
megállapodások tervezete, a Héhalmi Napköziotthonos Óvoda, a Héhalmi Általános
Iskola alapító okirat módosításának tervezetei, Kovács Erika közoktatási szakértı
véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 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-mőködtetési és
fejlesztési terve alapján adja.
3. A Bizottság felhívja a képviselı-testületek figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai
kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban közremőködı nevelésioktatási intézmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához
be kell szerezni az érintett települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat egyetértését.
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4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse az érintett önkormányzatok
polgármestereit.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Szilágyi Albert, Héhalom polgármestere – Székhelyén
3. Zsiga Tamás, Egyházasdengeleg polgármestere – Székhelyén
4. Irattár
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5. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására a megyei
önkormányzat egyes nevelési-oktatási
intézményei
alapító
okiratának
módosításával kapcsolatban

16/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága megállapítja, hogy a megyei önkormányzat egyes nevelési-oktatási
intézményei alapító okiratának módosításával kapcsolatban tervezett intézkedések
összhangban vannak Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervével.
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85.§ (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Potsay Csaba szakértıi
véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a
82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú
határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének elnökét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. június 26.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

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

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására a ceredi
székhelyő
közoktatási
intézmények
összevonásáról

17/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a ceredi
székhelyő közoktatási intézmények összevonásáról az alábbi szakvéleményt adja:
Cered, Szilaspogony és Zabar önkormányzatai közoktatási feladataikat jelenleg két
intézményfenntartó társulásban, két intézményben látják el. Ezek: id. Szabó István
Általános Iskola, Egyesített Óvoda. 2008. szeptember 1-jétıl a két intézményt egy
társulásba, egy intézménybe kívánják összevonni id. Szabó István Általános Iskola,
Óvoda és Körzeti Könyvtár néven, melynek székhelye a ceredi iskola,
intézményegységei az Egyesített Óvoda és a Körzeti Könyvtár. Az intézmény óvodai
telephelyekkel rendelkezik Cereden, Szilaspogonyban és Zabaron.
A tervezett intézkedések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervvel. A feladatok
ellátásáról továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodnak, az átszervezés a
gyermekeknek és a szülıknek nem okoz új terhet. A meglévı pedagógiai
szolgáltatások igénybevétele továbbra is biztosított.
Indokolás:
A tervezett átszervezés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A legfontosabb célkitőzések között szerepel (4. fejezet bevezetı rész) a közoktatás
költséghatékonyságának javítása.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttmőködések együttmőködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek –
többek között – az alábbiak:
- Az együttmőködıket elsısorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelı 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
korszerősítéséhez,
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára
legkedvezıbbet választva döntsenek.)
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- Az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
- Az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő
elérhetıségét.
- 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 cél a 3-7 éves korú gyermekek számára az óvodai
nevelés lehetıségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára
egy évig óvodai nevelésben való részvétel biztosítása, lehetıleg a lakóhelyen; a hátrányos
helyzető gyermekek esélyegyenlıségének elısegítése; a sajátos nevelési igény (SNI)
megfelelı színvonalú kielégítése (4.2.); a jelenlegi óvodai hálózat megtartása; a cigány
gyermekek óvodáztatásának megszervezése megfelelı programok szerint és lehetıleg 3
éves kortól (5.2.).
Alapvetı feladat a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása
valamennyi gyermek számára (iskolafenntartással, társulással vagy szervezett
tanulószállítással), valamint az általános iskolák költséghatékonyabb mőködtetése (5.3.
pont); a többcélú intézmények adta lehetıségek jobb kihasználása (4.3.).
A különleges gondozásban (SNI gyermekek, tanulók nevelése, oktatása) alapvetı cél a
joggyakorlás feltételeinek - az érvényes jogszabályoknak megfelelı - megteremtése, és az
ezt szolgáló intézményrendszer szakszerő mőködtetése (4.5.).
A tervezett intézkedések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervvel.
A megfelelı színvonalon történı további feladatellátás feltételei és az aránytalan teher
vizsgálata
Jelenleg a ceredi iskola ellátja a három község 170 tanköteles korú tanulóját, köztük 15 fı
SNI tanulót integrált formában. Jelenleg nincsen olyan tanuló, aki – a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján – a többi tanulóval
együtt nem oktatható, az intézmény azonban - igény esetén - erre az oktatási formára is
lehetıséget nyújt. 16 fı pedagógus (6 egyéb dolgozó segítségével) 8 tanulócsoportban
látja el a tanulókat. 11 tanterem áll rendelkezésre. Az iskolában cigány kisebbségi nevelés,
oktatás folyik.
A ceredi óvodai tagintézményben 2 csoportban 33 gyermeket nevelnek 4 óvónı, 2 fı teljes
munkaidıben és 1 fı részmunkaidıben foglalkoztatott dajka közremőködésével.
A szilaspogonyi óvodában 16 óvodással 2 óvodapedagógus foglalkozik 1 dajka
segítségével.
Egy csoportos a szintén 2 óvónıvel és 1 dajkával dolgozó zabari óvodai telephely.
A csoportok mindhárom óvodában vegyes életkorúak.
A Körzeti Könyvtár személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, a feladatellátást könyvtáros
tanár végzi.
A kötelezı eszköz- és felszerelésjegyzékben foglaltak végrehajtására 2008. augusztus 31éig
kapott haladékot a fenntartó az OKÉV-tıl.
Mivel minden gyermek, tanuló az eddig megszokott helyen és körülmények között kapja a
közoktatási ellátást, sem számukra, sem szüleik számára nem okoz az átszervezés új
terhet.
A szakértıi vélemény alapján megállapítható, hogy az általános iskolai nevelés-oktatás,
illetve az óvodai nevelés színvonala továbbra is megfelelı szinten biztosítható, a
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szolgáltatás igénybevétele a gyermekeknek és a szülıknek nem jelent aránytalan, illetve új
terhet. A meglévı pedagógiai szolgáltatások igénybevétele továbbra is biztosított.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)
bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Czene Árpád polgármester
1813/2008. számú levele, a Cered, Szilaspogony és Zabar önkormányzatai közötti
intézményfenntartó társulás megállapodás-tervezete, az alapító okirat tervezete, Kozmáné
Bata Zsuzsanna közoktatási szakértı véleménye, valamint a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlése 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-mőködtetési és fejlesztési terve alapján adja.
3. A Bizottság felhívja a képviselı-testületek figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai
kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban közremőködı nevelésioktatási intézmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához
be kell szerezni az érintett települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat egyetértését.
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse Cered, Szilaspogony és Zabar
polgármestereit.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Czene Árpád, Cered polgármestere – Székhelyén
3. Nagy György, Szilaspogony polgármestere – Székhelyén
4. Nagy Tamás, Zabar polgármestere – Székhelyén
5. Irattár
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7. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására a Nógrád
Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
átszervezésérıl

18/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja:

Nógrád Megye Önkormányzata az alábbi szervezeti változtatásokat tervezi a Nógrád
Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
balassagyarmati intézményegységei átalakításra:
- az óvodai feladatok és az ehhez kapcsolódó, Balassagyarmat, Szontágh Pál út
44. szám alatti telephely megszüntetése,
- a logopédiai ellátó hely beköltöztetése a Balassagyarmat, Patvarci út 2. szám
alatti iskola épületébe, a Balassagyarmat, Benczúr Gyula út 1. szám alatti
bérleményben lévı telephely megszüntetése,
- a korai gondozás és a képzési kötelezettek fejlesztı felkészítésének áttelepítése
a Balassagyarmat, Patvarci út 2. szám alatti iskola épületébe, a
Balassagyarmat, Ady Endre út 27. szám alatti telephely egyik (bérelt)
épületének kivonása a feladatellátásból.
A fenntartó módosítja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthonban egyes ellátások vonatkozásában a felvehetı,
maximális tanulólétszámot az alábbiak szerint:
- a Pásztói Óvoda és Általános Iskolában az autisták nevelésére, oktatására felvehetı
maximális tanulólétszám az eddigi 19 fı helyett 15 fı;
- a Balassagyarmati Általános Iskola felvehetı maximális tanulólétszáma az eddigi
112 fı helyett 62 fı;
- a Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola és Diákotthon
általános iskolája maximális tanulólétszáma az eddigi 60 fı helyett 42 fı; a
készségfejlesztı speciális szakiskola maximális tanulólétszáma az eddigi 20 fı helyett
18 fı.

A tervezett döntések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. Az
iskolai feladatok ellátása az eddig megszokott színvonalon történik. A Patvarci út 2.
szám alatti telephelyen a logopédiai ellátás, a korai gondozás és a fejlesztı felkészítés
személyi feltételei rendelkezésre állnak, a tárgyi feltételek javulnak, a feladatellátás
költségvetési fedezete rendelkezésre áll. Az átszervezés a gyermekeknek, tanulóknak,
szülıknek nem okoz aránytalan terhet.
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Indokolás:
A tervezett átszervezés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata
A tervezett intézkedések a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel állnak közvetlen
összhangban:
A közoktatás fejlesztésének célkitőzései (4. fejezet) között szerepel a közoktatás
költséghatékonyságának és irányításának javítása.
Az óvodai ellátás, nevelés egyik célja a sajátos nevelési igény megfelelı színvonalú
kielégítése (4. 2. pont). Az óvodás korú sajátos nevelési igényő gyermekek általános
ellátási formájaként a megyei fejlesztési terv - a törvényben elıírt gyógypedagógusi
közremőködéssel - a többi gyermekkel együttes (integrált) nevelését szorgalmazza {5.5. d)
pont}.
A különleges gondozásban, a rehabilitációs célú foglalkoztatásban, a gyógypedagógiai
nevelés-oktatásban a pedagógiai szakszolgálatokban (4.5. pont) fontos célként jelenik meg
a pedagógiai szakszolgálatok szakszerő mőködtetése, személyi és tárgyi feltételeinek jó
színvonalú biztosítása. Törekedni kell arra, hogy - különösen az iskoláskor elıtti
korosztály - lehetıleg a lakóhelyén kapja meg a különleges gondozást.
A sajátos nevelési igényő tanulók nevelésében, oktatásában résztvevı intézmények,
szakszolgálatok rendszerének alakításában az elsıdleges szempont a szakszerőség
biztosítása kell legyen. Ezért erısíteni kell a jelenleg körzeti feladatokat ellátó
intézmények szakmai bázis szerepét {5.5. g) pont}.
A tervezett döntések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervben foglaltakkal.
A feladatellátásról való megfelelı gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata
Az óvodai feladatok és az ehhez kapcsolódó telephely megszüntetése
A Reménysugár Otthon területén, annak egyik épületében fenntartott, az EGYMI által
mőködtetett gyógypedagógiai óvoda iránti igények az utóbbi években folyamatosan
mérséklıdtek, majd nullára csökkentek. (2003/4: 9 fı; 2004/5: 8 fı; 2005/6: 7 fı; 2006/7:
4 fı; 2007/8: 0 fı). Tehát jelen nevelési évben már nincs beíratott gyermek. Az igények
növekedésére nem lehet reálisan számítani az integrációs törekvések figyelembe vétele
mellett. A törvényi szabályozás és a szakmai, de a szülıi igények alapján is preferált a
gyermekek integrált nevelése. A tapasztalatok szerint minimális az olyan esetek száma,
hogy a sajátos nevelési igényő gyermek állapotának megfelelı nevelésre javaslatot tevı
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság a gyógypedagógiai
óvodát tartja a legmegfelelıbb nevelési formának.
A megyei önkormányzat azonban az EGYMI keretében számukra is biztosítani tudja a
megfelelı nevelést (akár diákotthoni ellátással) a pásztói székhelyen. A pásztói székhelyen
mőködı óvoda jobb feltételrendszerrel rendelkezik, mint a balassagyarmati.
Megállapítható tehát, hogy az EGYMI saját intézményi keretein belül, pásztói székhelyén
– igény esetén – magasabb színvonalon tud gondoskodni a gyógypedagógiai óvodai
feladatokról.
Mivel nincsen gyermek a balassagyarmati óvodában, aránytalan teher jelenleg senki
számára nem merülhet fel.
Amennyiben a jövıben igény jelentkezne a balassagyarmati térségbıl a pásztói
gyógypedagógiai óvodai ellátásra, az kollégiumi ellátással történhet. Az intézményben a
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kollégisták számára a hét utolsó és elsı tanítási napján mőködik iskolabusz az EGYMI
telephelyei között (Pásztó, Szátok, Balassagyarmat), amellyel elvileg az óvodások
utaztatása is megoldható lehet.

A logopédiai ellátó hely és a korai gondozás, fejlesztı felkészítés ellátásának
beköltöztetése az iskola épületébe

A logopédiai ellátó hely jelenleg egy fejlesztı szobából, egy váró helyiségnek használt
elıtérbıl és egy mosdó-WC helyiségbıl áll, melyet az intézmény bérel.
A korai gondozás, fejlesztı felkészítés egy folyosóból, egy váróból és egy fejlesztı
szobából álló épületegységben történik.
A Patvarci út 2. szám alatti iskolában az enyhe értelmi fogyatékos tanulók létszámának
csökkenése következtében a tanulócsoportok száma csökkent, helyiségek szabadultak,
illetve szabadulnak fel. A tanulócsoportok száma a következı tanévre várhatóan 4 lesz. A
tantermek száma a nagy épületben 3, a kicsiben 4. Vizsgálati helyiségnek átalakítható a
volt igazgatói iroda is. A rendelkezésre álló 5 szabad teremben, helyiségben tágasabb
körülmények teremthetık mind a logopédiai, mind a korai gondozás, fejlesztı felkészítés
számára. Körültekintéssel megvalósítható a különbözı ellátások összehangolása olyan
szempontból, hogy ne zavarják egymást (helyiségek megfelelı megválasztása,
munkaszervezéssel az ellátások idejének összehangolása).
A feladatellátás eddigi eszközei és személyi feltételei továbbra is rendelkezésre állnak, sıt
bıvülnek az iskola egyéb lehetıségeivel (pl. számítógépek, tornaszoba, stb.).
Az új szervezeti konstrukcióban lehetıség van a szakalkalmazottak szorosabb
együttmőködésére, az esetleges helyettesítési gondok egyszerőbb megoldására, a
rugalmasabb munkaszervezésre az intézményegységek között.
A Patvarci úti iskola tanulói számára továbbra is megfelelı hely áll rendelkezésre a
nevelésre, oktatásra, számukra az ellátás az eddigi színvonalon továbbra is biztosított lesz.
Megállapítható tehát, hogy az új telephelyen a feladatbıvülés feltételei rendelkezésre
állnak, illetve megteremthetık. Az iskola tanulói számára az ellátás az eddig megszokott
színvonalon történik, a logopédiai ellátás, korai gondozás és fejlesztı felkészítés feltételei
javulnak.
A logopédiai ellátást, valamint a korai gondozást, fejlesztı felkészítést igénybe vevıknek
a városközponti ellátás általában jobban megközelíthetı, mint az eddigi telephelyek. A
logopédiai ellátásban már eddig is gyakorlat volt a balassagyarmati iskolákban történı
fejlesztés, mely szükség szerinti bıvítésének a jövıben sincs akadálya.
Megállapítható tehát, hogy az átszervezés a gyermekeknek, tanulóknak, szülıknek nem
okoz aránytalan terhet.

A felvehetı maximális tanulólétszám módosítása
Az utóbbi év tapasztalatai azt mutatják, hogy a pályázati források elérésének feltételeként
gyakran szerepel az intézmények megfelelı kihasználtsága, amelyet egyes pályázatok
80%-ban jelöltek meg. Indokolt tehát az intézményben a felvehetı maximális
tanulólétszám meghatározásakor erre körülményre tekintettel lenni. Az intézmény egyes
ellátásainak létszámkeretére és a következı tanévre mutatkozó igényekre vonatkozó
adatokat, és az e szerint indokolt létszámkeretet a következı táblázat tartalmazza:
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Intézményegység,
feladat megnevezése

Pásztói Óvoda
Általános Iskola

A
2008/2009. Az alapító okiratban
tanévben
várható jelenleg
szereplı,
tanulólétszám
felvehetı maximális
tanuló létszám
és 111
132

Javaslat az alapító
okiratban szereplı,
felvehetı maximális
tanuló létszámra
132

Pásztói Óvoda és 11
Általános
Iskola
autisták
nevelése,
oktatása

19

15

Pásztói Óvoda és 68
Általános
Iskola
kollégiuma

80

80

Balassagyarmati
Általános Iskola

112

65

Százszorszép
35
Általános
Iskola,
Készségfejlesztı
Szakiskola
és
Diákotthon általános
iskolája

60

42

Százszorszép
15
Általános
Iskola,
Készségfejlesztı
Szakiskola
és
Diákotthon,
készségfejlesztı
speciális szakiskola

20

18

Százszorszép
27
Általános
Iskola,
Készségfejlesztı
Szakiskola
és
Diákotthon
kollégiuma

30

30

56

A létszámhatár módosításaira vonatkozó javaslat tekintetbe veszi, hogy megfelelı szabad
kapacitás álljon rendelkezésre a most még elıre nem látható, kötelezı felvételt igénylı
esetek kielégítésére. A feladatokról történı gondoskodás színvonalát nem érinti a
létszámkeret módosítás, a gyermekekre, tanulókra és szülıkre nem ró terhet.
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2. A Bizottság a szakvéleményt a 47/2008. (IV. 24.) Kgy. határozat, Varga Attila Országos
szakértıi névjegyzékben szereplı szakértı véleménye, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlése 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-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a közgyőlés és szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e.
melléklet 6. pontja alapján adja.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és
Gyermekotthon igazgatója – Székhelyén
3. Irattár
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8. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy:
szakvélemény
kiadására
a
felsıpetényi és a nıtincsi általános iskolák
összevonásáról

19/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a
felsıpetényi és a nıtincsi általános iskolák összevonásáról az alábbi szakvéleményt adja:
Felsıpetény önkormányzata jelenleg önálló intézményként mőködteti 1-4.
évfolyamos általános iskoláját. Az 5-8. évfolyamosok a Nıtincsi Körzeti Általános
Iskolában tanulnak, melyet Nıtincs, Felsıpetény és İsagárd önkormányzatai
intézményfenntartó társulásban mőködtetnek.
A 2008/2009. tanévtıl kezdıdıen a felsıpetényi önkormányzat megszünteti önálló
intézményét, a Nıtincsi Körzeti Általános Iskola feladatát a társult önkormányzatok
bıvítik a felsıpetényi 1-4. évfolyamosok ellátásával oly módon, hogy az iskola 1-4.
évfolyammal a nıtincsi intézmény tagiskolájaként mőködik tovább.
A tervezett intézkedések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervvel. A
feladatokról történı gondoskodás az átszervezést követıen is megfelelı színvonalon
történik oly módon, hogy a tanulóknak, szülıknek nem okoz aránytalan terhet. A
nıtincsi iskola feladatbıvüléséhez a feltételek adottak, a költségvetési fedezet
megteremthetı.

Indokolás:
A tervezett átszervezés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A legfontosabb célkitőzések között szerepel (4. fejezet bevezetı rész) a közoktatás
költséghatékonyságának javítása.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttmőködések együttmőködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek –
többek között – az alábbiak:
- Az együttmőködıket elsısorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelı 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
korszerősítéséhez,
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára
legkedvezıbbet választva döntsenek.)
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- Az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
- Az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő
elérhetıségét.
- Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek érdekei
és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
Az alapfokú oktatásban a megye egész területén biztosítani kell annak lehetıségét - az
iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola kezdı
szakaszában (1-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék
igénybe. Alapvetı feladat a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása
valamennyi gyermek számára (iskolafenntartással, társulással vagy szervezett
tanulószállítással), valamint az általános iskolák költséghatékonyabb mőködtetése (5.3.
pont).
Az 5-8. évfolyamok tekintetében – a tanuló mindenek felett álló érdekében – a fenntartók
elsıdleges szempontja az legyen, hogy a tanulók megkaphassák a megfelelı színvonalú
nevelést, oktatást (4.3. pont). Az intézményfenntartók igyekezzenek elkerülni az
összevonást az 5-8. évfolyamokon {5.3. e) pont}.
A tervezett intézkedések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervvel.
A megfelelı színvonalon történı további feladatellátás, a feladatbıvülés feltételei és az
aránytalan teher vizsgálata

A felsıpetényi 1-4. évfolyamos iskola az elmúlt években 30-40 fı között mozgott. A
tanulók összevont tanulócsoportokban tanulnak, az 1-2. és 3-4. osztály összevonásával. A
napközis csoport 1-4-es összevonásban mőködik. 3 szakképzett tanító foglalkozik a
gyermekekkel.
A Nıtincsi Körzeti Általános Iskola 1-8. évfolyamán 125 fı tanul, évfolyamonként
különálló tanulócsoportokban. A szakos ellátottság 90 %-os. 10 pedagógust alkalmaznak.
Az 1984-ben átadott iskolában 8 tanterem, 2 szaktanterem, szertárak, tornaterem, 400
adagos konyha és 48 férıhelyes ebédlı áll rendelkezésre. Kihasználtsága közel 100 %-os.
Rendelkeznek az OKÉV engedélyével arra, hogy a kötelezı eszköz- és
felszerelésjegyzékben foglaltakat 2008. augusztus 31-ig teljesítsék.
Az átszervezés csak a szervezeti kereteket, a fenntartót, az intézmény vezetési szerkezetét
érinti, a gyermekekkel való foglalkozás körülményeit nem. A szakértıi vélemény szerint tekintettel arra, hogy az eddigi ellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a hatályos
jogszabályoknak - a társulásban mőködtetett megoldás biztosítja a szolgáltatás megfelelı
színvonalon történı további ellátását. Mivel a feladatellátás az eddigi helyszíneken folyik
tovább, a változás nem ró semmiféle plusz terhet a tanulókra, szülıkre.
A nıtincsi iskola feladatbıvüléséhez a feltételek adottak, a költségvetési fedezet
megteremtésérıl a két önkormányzat – a társulási megállapodásban rendezett módon –
gondoskodik.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)
bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Papp Éva polgármester
1866/2008. számú levele, Felsıpetény Község Önkormányzata 25/2007. (V. 3.) számú
határozata, Nıtincs Község Önkormányzata 28/2008. (V. 30.) számú határozata, Botárné
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Barcza Éva közoktatási szakértı véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlése 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-mőködtetési és fejlesztési terve alapján adja.
3. A Bizottság felhívja a képviselı-testületek figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai
kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban közremőködı nevelésioktatási intézmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához
be kell szerezni az érintett települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat egyetértését.
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse az érintett polgármestereket.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Papp Éva, Felsıpetény polgármestere – Székhelyén
3. Szegner János László, Nıtincs polgármestere – Székhelyén
4. Irattár
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9. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására Kálló és
Erdıtarcsa községek óvodai feladatainak
társulásban történı ellátásáról

20/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Kálló és
Erdıtarcsa községek óvodai feladatainak társulásban történı ellátásáról az alábbi
szakvéleményt adja:
Kálló és Erdıtarcsa önkormányzatai a jelenleg önálló intézményekként mőködtetett
óvodáikat 2008. szeptember 1-jétıl intézményfenntartó társulásban kívánják
mőködtetni oly módon, hogy az erdıtarcsai önálló óvoda megszőnik, feladatait – az
alapító okiratba foglalt feladatainak bıvítésével – a kállói óvoda veszi át. Az
intézmény székhelye a Kállói Napraforgó Óvoda, az erdıtarcsai óvoda ennek
tagóvodájaként mőködik tovább változatlan helyszínen, változatlan tárgyi és
személyi feltételekkel.
A tervezett intézkedések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervvel. Az
átszervezést követıen is adottak a nevelés feltételei, a feladatokról történı
gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy a gyermekeknek,
szülıknek nem okoz aránytalan terhet. Biztosítottak lesznek az eddigi pedagógiai
szolgáltatások.
Indokolás:
A tervezett átszervezés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata
A legfontosabb célkitőzések között szerepel (4. fejezet bevezetı rész) a közoktatás
költséghatékonyságának javítása.
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttmőködések együttmőködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek –
többek között – az alábbiak:
- Az együttmőködıket elsısorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelı 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
korszerősítéséhez,
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára
legkedvezıbbet választva döntsenek.)

- Az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
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- Az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő
elérhetıségét.
- 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 cél a 3-7 éves korú gyermekek számára az óvodai
nevelés lehetıségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára
egy évig óvodai nevelésben való részvétel biztosítása, lehetıleg a lakóhelyen; a személyi
feltételek javítása, a szükséges óvodapedagógus álláshelyek biztosítása, a képesítési
feltételek maradéktalan betartása (4.2.); a jelenlegi óvodai hálózat megtartása (5.2.).
A tervezett intézkedések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervvel.
A megfelelı színvonalon történı további feladatellátás feltételei és az aránytalan teher
vizsgálata
Jelenleg Kállón, a Napraforgó Óvodában 4 csoportban 9 pedagógus nevel 100 gyermeket,
míg Erdıtarcsán 1 csoportban foglalkoznak a pedagógusok 18 gyermekkel. Az átszervezés
során létszámleépítést nem terveznek. Mindkét óvodában a gyermekekkel való közvetlen
foglalkozás az eddig megszokott helyszínen, tárgyi feltételekkel, pedagógusokkal folyik
tovább.
A szakértı helyszíni tájékozódása alapján megállapította: A személyi és tárgyi feltételek
megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvényben leírt elvárásoknak. Az
átszervezésre tett javaslatban foglaltak megfelelı színvonalon biztosítják a gyermekekrıl
való gondoskodást, a gyermekeknek, szülıknek nem okoznak aránytalan terhet. Biztosított
marad a meglévı pedagógiai szolgáltatások igénybevétele.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)
bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Babecz Jánosné és Mészáros
László polgármesterek 1836/2008. számú levele, a Kálló és Erdıtarcsa önkormányzatai
között létrehozandó óvodai intézményfenntartó társulás megállapodás-tervezete,
Erdıtarcsa Község Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2008. számú határozata,
Farkasné Sajbán Zsuzsanna közoktatási szakértı véleménye, valamint a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlése 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-mőködtetési és fejlesztési terve alapján adja.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse Kálló és Erdıtarcsa
polgármestereit.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.
Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Babecz Jánosné, Kálló polgármestere – Székhelyén
3. Mészáros László, Erdıtarcsa polgármestere – Székhelyén
4. Irattár
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10. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
Tárgy: szakvélemény kiadására Keszeg és
Penc
községek
általános
iskolai
feladatainak társulásban történı ellátásáról

21/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Keszeg
és Penc községek általános iskolai feladatainak társulásban történı ellátásáról az alábbi
szakvéleményt adja:
A keszegi önkormányzat kilép a Nézsa-Nógrádsáp-Alsópetény-Keszeg-Legénd
iskolafenntartó társulásból, és intézményfenntartó társulást hoz létre a szomszédos,
Pest megyei község, Penc önkormányzatával az általános iskolai feladatok ellátására.
A penci 1-8. évfolyamos székhely iskolához a keszegi 1-4. évfolyamos intézmény
tagiskolaként kapcsolódik. Az 5-8. évfolyamosok részére az önkormányzat a penci
székhelyen biztosítja a tankötelezettség telesítésének lehetıségét oly módon, hogy a
mindennapos iskolába járás bérletköltségeit megtéríti a tanulóknak.
A tervezett intézkedések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervvel. Az
átszervezést követıen is adottak a nevelés, oktatás feltételei, a feladatokról történı
gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy a tanulóknak,
szülıknek nem okoz aránytalan terhet. Biztosítottak lesznek az eddigi pedagógiai
szolgáltatások.
Indokolás:
A tervezett átszervezés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttmőködések együttmőködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek
– többek között – az alábbiak:
- Az együttmőködıket elsısorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelı 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
korszerősítéséhez,
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára
legkedvezıbbet választva döntsenek.)

- Az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
- Az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő
elérhetıségét.
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- Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás az 1-4. évfolyamon a gyermekek érdekei
és a szakmailag racionális intézményfenntartás szerint valósuljon meg.
Az alapfokú oktatásban a megye egész területén biztosítani kell annak lehetıségét – az
iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola kezdı
szakaszában (1-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék
igénybe. Alapvetı feladat a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása
valamennyi gyermek számára (iskolafenntartással, társulással vagy szervezett
tanulószállítással), valamint az általános iskolák költséghatékonyabb mőködtetése (5.3.
pont).
Az 5-8. évfolyamok tekintetében – a tanuló mindenek felett álló érdekében – a fenntartók
elsıdleges szempontja az legyen, hogy a tanulók megkaphassák a megfelelı színvonalú
nevelést, oktatást (4.3. pont). Az intézményfenntartók igyekezzenek elkerülni az
összevonást az 5-8. évfolyamokon {5.3. e) pont}.
A tervezett intézkedések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervvel.
A megfelelı színvonalon történı további feladatellátás feltételeinek vizsgálata
Az 1-4. évfolyamos tanulók nevelésének helyszíne nem változik, az oktatás körülményei
jók. A keszegi iskola a múlt év szeptemberében költözött egy teljesen felújított épületbe,
ahol korszerő körülmények, megfelelı helyiségek, tornaszoba áll rendelkezésre.
Jelenleg a keszegi tagiskolában az összevont 1-3. osztályban 11 fı, a szintén
összevont 2-4. osztályban 5 tanuló tanul. Az idén 5, a következı évben 5-6, az azt
követı évben 6-7 fı óvodás válik tankötelezetté. Az 5-8. évfolyamosok közül 8 fı jár
Pencre, 6 fı Nézsára.
A tagiskolában 1 tagintézmény-vezetı, 1 tanító és 1 napközis nevelı foglalkozik a
tanulókkal, amely megfelelı személyi feltételeket jelent.
A penci iskola jelenleg 107 tanulóval mőködik, 8 évfolyammal és 8 önálló osztállyal.
Az 5-8. osztályok várható létszám adatai (13, 14-15, 10-11, 19 fı) jövıre is, és
hosszabb távon is lehetıvé teszik a keszegi tanulók fogadását. Pencen 12 fıállású, 2
óraadó pedagógus neveli, oktatja a tanulókat.
A szakértıi vélemény állásfoglalása szerint a közös igazgatású közoktatási intézmény
létrehozásának anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei Penc és Keszeg
vonatkozásában egyaránt adottak.
A tanulókra, szülıkre háruló teher vizsgálata
A jelenlegi keszegi 1-3. évfolyamosok számára a velük való közvetlen foglalkozás
körülményei semmiben nem változnak, semmiféle új teher nem merül fel. Egyedül a 4.
évfolyamról 5. évfolyamra lépı tanuló esetén jelent új terhet a szomszéd községbe történı
utazás, amely tömegközlekedési eszközzel aránytalan idıráfordítás nélkül (10 perc)
megoldható. A tanulók autóbusszal történı bejárásának bérletköltségét a keszegi
önkormányzat megtéríteni.
Megállapítható tehát, hogy a tervezett átszervezés nem ró aránytalan terhet a tanulókra és
a szülıkre.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)
bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Majoros László polgármester
1837 /2008. számú levele, Keszeg község képviselı-testületének 33/2008. (V. 05.) számú,
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Penc község képviselı-testületének 53/2008. (V. 06.) számú határozatai, Dr. Bartha Gyula
közoktatási szakértı véleménye, a Hugyecz Józsefné mb. jegyzıtıl származó szóbeli
információk, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 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-mőködtetési és
fejlesztési terve alapján adja.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse a keszegi polgármestert.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Majoros László, Keszeg polgármestere – Székhelyén
3. Irattár
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11. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására Lucfalva
és
Nagykeresztúr
felülvizsgált
és
módosított
közoktatási
intézkedési
tervérıl

22/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága megállapítja, hogy Lucfalva és Nagykeresztúr felülvizsgált és módosított
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve
összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervével.
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85.§ (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Lucfalva és Nagykeresztúr
felülvizsgált és módosított közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
fejlesztési terve, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a
82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú
határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Lucfalva és Nagykeresztúr
körjegyzıjét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Dr. Lengyelné Imreh Erika, Lucfalva és Nagykeresztúr körjegyzıje – Székhelyén
3. Irattár
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12. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy:
szakvélemény
kiadására
a
mátraszelei és mátraterenyei közoktatási
intézmények átszervezésérıl

23/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a
mátraszelei és mátraterenyei közoktatási intézmények átszervezésérıl az alábbi
szakvéleményt adja:
Mátraszele önkormányzata jelenleg önálló intézményként mőködteti óvodáját.
Mátraterenyén az óvodai feladatok ellátása a Mátraterenyei Általános Mővelıdési
Központ keretében, általános iskolai, könyvtári és közmővelıdési feladatok ellátása
mellett történik, két óvodai telephelyen (Nádújfalu és Homokterenye településrészeken).
Az átszervezés során Mátraszele önkormányzata megszünteti óvodáját, a Mátraterenyei
ÁMK alapfeladatai közül a fenntartó törli az óvodai feladatokat, a két önkormányzat
intézményfenntartó tárulást hoz létre, mellyel megalapítják a Mátraszele-Mátraterenye
Óvodát. Az új intézmény székhelye Mátraszelén lesz, Mátraterenyén tagóvoda mőködik
két telephellyel.
A tervezett intézkedések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervvel. Az
átszervezést követıen is adottak a nevelés feltételei, a feladatokról történı
gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy az átszervezés
gyermekeknek, szülıknek nem okoz aránytalan terhet. Biztosítottak lesznek az
eddigi pedagógiai szolgáltatások.
Indokolás:
A tervezett átszervezés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata
A legfontosabb célkitőzések között szerepel (4. fejezet bevezetı rész) a közoktatás
költséghatékonyságának javítása.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttmőködések együttmőködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek –
többek között – az alábbiak:
- Az együttmőködıket elsısorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelı 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
korszerősítéséhez,
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára
legkedvezıbbet választva döntsenek.)
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- Az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
- Az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő
elérhetıségét.
- 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 cél a 3-7 éves korú gyermekek számára az óvodai
nevelés lehetıségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára
egy évig óvodai nevelésben való részvétel biztosítása, lehetıleg a lakóhelyen; a személyi
feltételek javítása, a szükséges óvodapedagógus álláshelyek biztosítása, a képesítési
feltételek maradéktalan betartása; a sajátos nevelési igény megfelelı színvonalú
kielégítése; (4.2.); a jelenlegi óvodai hálózat megtartása; a cigány gyermekek
óvodáztatásának megszervezése megfelelı programok szerint és lehetıleg 3 éves kortól.
(5.2.).
A tervezett intézkedések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervvel.

A megfelelı színvonalon történı további feladatellátás feltételei és az aránytalan teher
vizsgálata
Jelenleg Mátraszelén egy vegyes csoportban 25 gyermeket nevel 2 óvodapedagógus és 1
dajka. 2 fı élelmezési és gazdasági feladatokat lát el. A mátraterenyei óvodában 1-1telephelyen 1-1 vegyes csoport mőködik összesen 50 fıs gyermeklétszámmal. 4 óvónı, 2
dajka foglalkozik velük, 1 alkalmazott konyhai feladatokat lát el.
Az átszervezés során létszámleépítést nem terveznek, a feladatellátásból vagyon, eszközök
kivonását nem tervezik. Mindkét óvodában a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás az
eddig megszokott helyszínen, tárgyi feltételekkel, pedagógusokkal folyik tovább.
Megmaradnak az eddigi pedagógiai szolgáltatások, köztük az SNI gyermekek ellátása,
valamint Mátraterenyén a roma nemzetiségi nevelés.
A Mátraterenyei ÁMK-ban megszőnı óvodai feladatokról, illetve a megszőnı mátraszelei
óvoda feladatairól történı gondoskodás - a szakértıi vélemény szerint - az átszervezés
után is megfelelı színvonalon biztosított. Mivel az ellátás helyben marad, nem jelent
semminemő aránytalan terhet sem a szülık, sem a gyerekek számára.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)
bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Balogh Maja körjegyzı
1780/2008. számú levele, Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
20/2008. (V. 28.) számú, Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
27/2008. (V. 29.) számú határozatai, a két önkormányzat által létrehozandó óvodai
intézményfenntartó társulás megállapodás-tervezete, a Mátraszele-Mátraterenye Óvoda
alapító okiratának tervezete, Dr. Zemlényiné Bíró Judit közoktatási szakértı véleménye,
valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 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-mőködtetési és fejlesztési
terve alapján adja.
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3. A Bizottság felhívja a képviselı-testületek figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai
kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban közremőködı nevelésioktatási intézmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához
be kell szerezni az érintett települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat egyetértését.
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse Mátraterenye, Mátraszele és Nemti
körjegyzıjét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Balogh Maja, Mátraterenye, Mátraszele és Nemti körjegyzıje – Székhelyén
3. Irattár
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13. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy:
szakvélemény
kiadására
Nógrádkövesd és Szécsénke közös
közoktatási intézkedési tervérıl

24/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága megállapítja, hogy Nógrádkövesd és Szécsénke önkormányzatainak közös
közoktatási intézkedési terve összhangban van Nógrád megye közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével.
5. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85.§ (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, a „Nógrádkövesd-Szécsénke
Önkormányzatok közös Közoktatási intézkedési terve 2008-2013 évekre” címő
dokumentum, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a
82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 62/2006. (VI.29.) Kgy. számú
határozattal módosított Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terve alapján döntött.
6. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Nógrádkövesd és Szécsénke
körjegyzıjét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Fodor Endréné, Nógrádkövesd és Szécsénke körjegyzıje - Székhelyén
3. Irattár
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14. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására a rétsági
kistérség
felülvizsgált
közoktatási
feladatellátási,
intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervérıl

25/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága megállapítja, hogy a rétsági kistérség felülvizsgált közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve összhangban van Nógrád megye
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével.
8. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85.§ (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Rétság Kistérség Többcélú
Társulása munkaszervezete vezetıjének 1864/2008. számú levele, a „Kistérségi
közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata 2008. május” címő dokumentum, valamint a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 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-mőködtetési és fejlesztési terve
alapján döntött.
9. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Rétság Kistérség Többcélú
Társulása munkaszervezetének vezetıjét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Gresina István, Rétság Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének vezetıje - 2651 Rétság,
Rákóczi út 20.
3. Irattár
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15. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
26/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

Tárgy:
szakvélemény
kiadására
a
szécsényi
kistérség
módosított
közoktatási
feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési
és
fejlesztési tervérıl
HATÁROZATA

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (a továbbiakban:
Társulás) módosított közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
fejlesztési tervével (a továbbiakban: intézkedési terv) kapcsolatban az alábbi
szakvéleményt adja:
A intézkedési terv összhangban van a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.
Indokolás:
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága 10/2008. (III. 18.) Okt. Biz. határozatával kiadott, a Társulás felülvizsgált
intézkedési tervérıl készült szakvélemény kifogásolta, hogy a sajátos nevelési igényő
(SNI) gyermekek, tanulók ellátása terén az intézkedési terv és a megyei fejlesztési terv
teljes összhangja fogalmi pontatlanságok miatt nem állapítható meg.
A Társulás az intézkedési tervben szereplı „Összefoglaló táblázat”-ot pontosította, így a
dokumentum egészérıl megállapítható, hogy annak tartalma összhangban áll a megyei
fejlesztési tervel.
2.

A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a Kt. 85.§ (6) bekezdése, a közgyőlés és szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e.
melléklet 6. pontja, Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
közoktatási referense 424-1/2008. számú levele, a társulás felülvizsgált, javított
„Összefoglaló táblázat”-ot tartalmazó intézkedési terve, valamint a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001.(XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, a
141/2005. (XII. 15.) Kgy. számú határozattal felülvizsgált és módosított Nógrád megye
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve alapján
döntött.

3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Társulás elnökét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.
Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Dr. Serfızıné dr. Fábián Erzsébet, Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
elnöke - 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
3. Irattár
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16. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására Tolmács
közoktatási
intézményeinek
átszervezésérıl

27/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Tolmács
közoktatási intézményeinek átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja:
Tolmács önkormányzata jelenleg önálló intézményként mőködteti a helyi Általános
Iskola és Óvodát, melynek keretében az általános iskolai feladatokat 1-4. évfolyamon
látja el. Az 5-8. évfolyamosok nevelése, oktatása a rétsági és a bánki
önkormányzatokkal intézményfenntartó társulásban mőködı Rétsági Általános
Iskolában történik. A mindennapos iskolába járás iskolabusszal történik.
A 2008/2009. tanévtıl kezdıdıen a tolmácsi önkormányzat megszünteti önálló
intézményét, a Rétság-Tolmács-Bánk iskolafenntartó társulás feladatait kibıvítik a
tolmácsi 1-4. évfolyamosok ellátásával, az óvodai ellátásra pedig Tolmács és Bánk
önkormányzatai intézményfenntartó társulást hoznak létre. A tolmácsi iskola 1-4.
évfolyammal a rétsági intézmény tagiskolájaként mőködik tovább. Az összevont
óvodát Tolmács székhellyel, bánki tagóvodával tervezik mőködtetni.
A tervezett intézkedések összhangban állnak a megyei fejlesztési tervvel. Az
átszervezést követıen is adottak a nevelés, oktatás feltételei, a feladatokról történı
gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy a gyermekeknek,
tanulóknak, szülıknek nem okoz aránytalan terhet. Biztosítottak lesznek az eddigi
pedagógiai szolgáltatások.
Indokolás:
A tervezett átszervezés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A legfontosabb célkitőzések között szerepel (4. fejezet bevezetı rész) a közoktatás
költséghatékonyságának javítása.
A többcélú kistérségi társulások, az intézményfenntartó társulások, valamint az egyéb
közoktatási együttmőködések együttmőködési alapelvei között (4.1 pont) szerepelnek –
többek között – az alábbiak:
- Az együttmőködıket elsısorban a gyermek mindenek felett álló érdeke vezérelje.
(A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy
a) a közoktatási szolgáltatásokat megfelelı 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
korszerősítéséhez,
c) ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi
gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára
legkedvezıbbet választva döntsenek.)
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- Az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a kölcsönösen
érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök érdekében, önkéntes alapon jöjjenek
létre.
- Az együttmőködések segítsék elı a közoktatási szolgáltatások teljes körő
elérhetıségét.
- 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 cél a 3-7 éves korú gyermekek számára az óvodai
nevelés lehetıségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára
egy évig óvodai nevelésben való részvétel biztosítása, lehetıleg a lakóhelyen; a jelenlegi
óvodai hálózat megtartása (5.2.). A szülıi igények alapján a nemzetiségi kultúra
megalapozásának elısegítése (4.2. pont), a kétnyelvő óvodai nevelés igények szerinti
megvalósítása (5.2. pont).
Az alapfokú oktatásban a megye egész területén biztosítani kell annak lehetıségét - az
iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az iskola kezdı
szakaszában (1-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehessék
igénybe. Alapvetı feladat a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása
valamennyi gyermek számára (iskolafenntartással, társulással vagy szervezett
tanulószállítással), valamint az általános iskolák költséghatékonyabb mőködtetése (5.3.
pont).
Az 5-8. évfolyamok tekintetében – a tanuló mindenek felett álló érdekében – a fenntartók
elsıdleges szempontja az legyen, hogy a tanulók megkaphassák a megfelelı színvonalú
nevelést, oktatást (4.3. pont). Az intézményfenntartók igyekezzenek elkerülni az
összevonást az 5-8. évfolyamokon {5.3. e) pont}.
A tervezett intézkedések nem tartalmaznak olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervvel.
A megfelelı színvonalon történı további feladatellátás feltételei és az aránytalan teher
vizsgálata
Óvodai feladatok
A tolmácsi óvodában jelenleg 22 gyermeket nevel egy osztatlan csoportban 2
óvodapedagógus. A bánki, szlovák nemzetiségi óvoda gyermeklétszáma 16 fı, ıket
szintén 2 óvónı látja el. A szakértıi vélemény szerint mindkét óvodában megfelelı
feltételek állnak rendelkezésre. Mivel az átszervezés csak a szervezeti kereteket, a
fenntartót, az intézmény vezetési szerkezetét érinti, a gyermekekkel való foglalkozás
körülményeit nem, megállapítható, hogy a feladatról történı gondoskodás továbbra is
megfelelı színvonalon történik anélkül, hogy a gyermekek és szülık számára bármilyen
új teher jelentkezne. Az eddigi pedagógiai szolgáltatások biztosítottak lesznek.
Általános iskolai feladatok
Jelenleg a tolmácsi 1-4. évfolyamos iskolások létszáma 16 fı, két összevont osztályban 3
pedagógus tanítja ıket. Létszámleépítést az átszervezés kapcsán nem terveznek. A rétsági
iskola tagiskolájaként való mőködés azzal az elınnyel jár, hogy a közös pedagógiai
program lehetıvé teszi az 5. osztályba lépést anélkül, hogy az eltérı követelmények és
elvárások gondot okoznának a tanulóknak. A jelenlegi 1-3. évfolyamosok számára a
tagiskolává válás a tanulás körülményeiben semmiféle változást nem jelent, az oktatás az
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eddigi színvonalon folyik tovább. A jelenlegi 4. osztályosok számára új terhet jelent a
Rétságra való bejárás, mely teher nem aránytalan, hiszen a szomszédos városba jutás
iskolabusszal megoldott.
A szakértıi vélemény alapján megállapítható, hogy az átszervezés után megfelelı
színvonalon történik az iskolai ellátás oly módon, hogy a tanulóknak, szülıknek nem
jelent aránytalan terhet. Nincs olyan szolgáltatás, amely megszőnne.
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6)
bekezdése, a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Hajnis Ferenc polgármester
1819/2008. számú levele, a „Tolmács Község Önkormányzata tervezett intézmény
átszervezés az általános iskolai nevelés-oktatás tekintetében a Rétság-Bánk-Tolmács
Intézményi Társulás módosítása, tagintézménnyé alakítás, valamint az óvodai nevelés
tekintetében Tolmács-Bánk Intézményi Társulás megalakítása 2008” címő dokumentum,
Szőcsné Zagyi Anna közoktatási szakértı véleménye, valamint a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlése 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-mőködtetési és fejlesztési terve alapján adja.
3. A Bizottság a képviselı-testületek figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (11) bekezdése alapján az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai
kisebbségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban közremőködı nevelésioktatási intézmény létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához
be kell szerezni az érintett települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat egyetértését.
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl értesítse az érintett polgármestereket.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: 2008. július 5.

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Hajnis Ferenc, Tolmács polgármestere – Székhelyén
3. Mezıfi Zoltán, Rétság polgármestere – Székhelyén
4. Ivanics András, Bánk polgármestere – Székhelyén
5. Irattár
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17. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: 2008. évi „Nógrád Megye Veres
Pálné Díja” adományozásáról

28/2008. (VI. 17.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága – átruházott hatáskörben – 2008. évben „Nógrád Megye Veres Pálné Díja”-t
adományoz:

Réti Lajos

részére.
2. A bizottság felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a kitüntetı díjjal járó oklevél, emlékplakett
és a pénzjutalom átadásáról a testület a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi ülésén
gondoskodjon.
Határidı: 2008. szeptember 20-ai ünnepi ülés
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 17.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. A kitüntetı díjban részesültek - lakhelyükön
3. Irattár
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18. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottságának

10/2008. (VI.17.) Gazd.Biz.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának
Ellátó Szervezete Szervezeti és
Mőködési Szabályzata módosításának
jóváhagyása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete a 7/2008. (V. 20.) Gazd.Biz.
számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzatának IV/4. sz. pontja az
alábbiakkal egészül ki:
„Vagyonnyilatkozat:
Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörben foglalkoztatott,
illetve feladatkört ellátó alkalmazottak kötelesek:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

Igazgató
Gazdasági igazgató
Üzemeltetési és élelmezési részlegvezetı
Karbantartási részlegvezetı
Számlázó
Fıkönyvi könyvelı

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat
tartalmazza.”
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek Költségvetési, Gazdasági,
Területfejlesztési és EU Bizottsága az 1. pont szerinti szervezeti és mőködési szabályzat
módosítását a 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/c melléklet 12. pontja alapján átruházott
hatáskörben jóváhagyja.
A testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a szervezeti és mőködési szabályzatot a
módosítással foglalja egységes szerkezetbe.
Határidı: 2008. július 15.
Felelıs: Virágh Krisztina, Ellátó Szervezet igazgatója
Salgótarján, 2008. június 17.

Szandai József s.k.
a bizottság elnöke

A Bizottság határozatát kapják:
1.
2.

Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
Irattár
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19. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottságának
11/2008. (VI. 17.) Gazd.Biz.

Tárgy: viziközmővek hosszútávú üzemeltetési
lehetıségének vizsgálatára

HATÁROZATA
A Közgyőlés és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy.
Rendelet 1/c melléklete szerint a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság
figyelemmel kíséri a megye helyzetének alakulását, javaslatot tesz annak jobbítására, ezen
belül figyelemmel kíséri a megyei kommunális feladatok ellátását, az infrastruktúrális
rendszerek mőködését. Ennek jegyében megtárgyalta a Nógrád megyei polgárok és
önkormányzatok számára legkedvezıbb hosszú távú üzemeltetési, ivóvíz-szolgáltatási
konstrukció elvi lehetıségének vizsgálatáról szóló tájékoztatót.
1. A bizottság tudomásul veszi, hogy az ivóvíz-szolgáltatás hosszú távú üzemeltetési
konstrukciójának szakmai vizsgálatára csak a jogi háttér tisztázása után, a
jogszabályokban biztosított kereteket szem elıtt tartva kerülhet sor. Felkéri a közgyőlés
alelnökét, hogy a jogszabályi változásokat kísérje figyelemmel és a bizottságot azokról
szükség szerint tájékoztassa.
Felelıs: Barna János, a közgyőlés alelnöke
Határidı: folyamatos
2. A testület felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a Pásztó Városi Önkormányzat képviselıtestülete 75/2008. (III.31.) számú határozatát figyelembe véve a Bercel – Pásztó ivóvíz
távvezeték üzemeltetése ügyében folytasson tárgyalásokat az érintett dél-nógrádi
településekkel, a Dél-Nógrádi Vízmő Kft-vel, szükség szerint a Nyugat-Nógrád Vízmő
Kft-vel. Egyidejőleg egyeztessen az ÉRV ZRt-vel a további üzemeltetésrıl, illetve a
hatályos üzemeltetési szerzıdés felmondásáról. A tárgyalások eredményétıl függıen
tegyen a távvezeték rendszer további üzemeltetésére javaslatot.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Határidı: a közgyőlés szeptemberi ülése

Salgótarján, 2008. június 17.

Szandai József s.k.
a bizottság elnöke

A Bizottság határozatát kapják:
1.
2.

Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
Irattár
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20. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 12/2008. (VI. 17.) SZEB.

Tárgy: Pásztó Kistérség Többcélú Társulása
által készített szociális szolgáltatástervezési
koncepció véleményezése

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Pásztó Kistérség Többcélú Társulása szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját.
Megállapítja, hogy az alapvetıen összhangban van a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadott, - 2005-ben 10/2006. (II.
16.) Kgy. határozatával felülvizsgált - Nógrád megye szolgáltatástervezési koncepciójával.
Megállapítja továbbá, hogy a kistérségi társulás a 2008-ban elkészített koncepcióját a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (8)
bekezdésében foglaltakkal ellentétben utólag, a Kistérség Tanácsának elfogadását követıen,
valamint az elkészítés határidejét (az Szt.-nek megfelelıen 2006. december 31.) figyelmen
kívül hagyva terjesztette be a megyei önkormányzathoz véleményezésre.
2. A Bizottság javasolja, hogy a koncepció soron következı felülvizsgálata során vegyék
figyelembe az alábbiakat:
- az átfogó lakossági szükségletek alapján elkészülı szociális térkép megvalósítása,
- a szolgáltatások mőködési, finanszírozási feladatait, az esetleges további
együttmőködések kereteit, a konkrét elképzeléseket a szükségletek ismeretében meg
kell határozni.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Pásztó Kistérség Többcélú
Társulása Elnökét.
Határidı: 2008. július 1.
Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke
4. A Bizottság a vélemény kiadásáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (8) bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei Szervezeti és
Mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. f) pontja
alapján döntött.
Salgótarján, 2008. június 17.
Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ. 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Sisák Imre a Pásztó Kistérség Többcélú Társulásának Elnöke
3. Irattár
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21. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 13/2008. (VI. 17.) SZEB.

Tárgy: Rétság Kistérség Többcélú Társulása
által készített szociális szolgáltatástervezési
koncepció véleményezése

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Rétság Kistérség Többcélú Társulása szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját.
Megállapítja, hogy az alapvetıen összhangban van a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadott, - 2005-ben 10/2006. (II.
16.) Kgy. határozatával felülvizsgált - Nógrád megye szolgáltatástervezési koncepciójával.
Megállapítja továbbá, hogy a kistérségi társulás a 2008-ban elkészített koncepcióját a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (8)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen elızetesen, a Kistérség Tanácsának elfogadását
megelızıen, terjesztette be a megyei önkormányzathoz, ugyanakkor az elkészítés határidejét
(az Szt.-nek megfelelıen 2006. december 31.) figyelmen kívül hagyta.
2. A Bizottság javasolja, hogy a koncepció végleges elfogadása elıtt vegyék figyelembe az
alábbiakat:
- a koncepció jogszabályi hátterét a jelenleg hatályos Szt. szerint aktualizálják,
- valamint a szükségletek ismeretében a szolgáltatások mőködési, finanszírozási
feladatait, az esetleges további együttmőködések kereteit, a konkrét elképzeléseket
határozzák meg.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Rétság Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökét.
Határidı: 2008. július 1.
Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke
4. A Bizottság a vélemény kiadásáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (8) bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei Szervezeti és
Mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. f) pontja
alapján döntött.
Salgótarján, 2008. június 17.

Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ. 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Mezıfi Zoltán Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Elnöke
3. Irattár
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22. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 14/2008. (VI. 17.) SZEB.

Tárgy: Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása által készített szociális
szolgáltatástervezési koncepció véleményezése

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
Megállapítja, hogy az alapvetıen összhangban van a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadott, - 2005-ben a 10/2006. (II.
16.) Kgy. határozatával felülvizsgált - Nógrád megye szolgáltatástervezési koncepciójával.
Megállapítja továbbá, hogy a kistérségi társulás a 2008-ban elkészített koncepcióját a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (8)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen elızetesen, a Kistérség Tanácsának elfogadását
megelızıen, terjesztette be a megyei önkormányzathoz, ugyanakkor az elkészítés határidejét
(az Szt.-nek megfelelıen 2006. december 31.) figyelmen kívül hagyta.
2. A Bizottság javasolja, hogy a koncepció végleges elfogadása elıtt vegyék figyelembe az
alábbiakat:
- az átfogó lakossági szükségletek alapján a koncepcióban megfogalmazott fejlesztések
ütemezését legalább 5 évre szólóan konkrétan,
-

valamint a szükségletek ismeretében a szolgáltatások mőködési, finanszírozási
feladatait, az esetleges további együttmőködések kereteit, a konkrét elképzeléseket
határozzák meg.

3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Bátonyterenye Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökét.
Határidı: 2008. július 1.
Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke
4. A Bizottság a vélemény kiadásáról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (8) bekezdése, valamint a közgyőlés és szervei Szervezeti és
Mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2. f) pontja
alapján döntött.
Salgótarján, 2008. június 17.
Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ. 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Lavajné Dóka Éva a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának
Elnöke
3. Irattár
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23. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 15/2008. (VI. 17.) SZEB.

Tárgy: Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás
Szolgáltató Intézménye által készített szociális
szolgáltatástervezési koncepció véleményezése

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása
szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
2.
a) A Bizottság megállapítja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelıen a koncepció több helyen javítást és
pontosítást igényel, jelen formájában nincs összhangban a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlése által a 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozattal elfogadott, – 2005-ben a 10/2006.
(II. 16.) Kgy. határozatával felülvizsgált – Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési
koncepciójával.
b) A testület megállapítja továbbá, hogy a kistérségi társulás a 2006-ban elkészített
koncepcióját az Szt. 92. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen elızetesen, a Kistérség
Tanácsának elfogadása elıtt, ugyanakkor jelentıs késéssel terjesztette be a megyei
önkormányzathoz véleményezésre.
c) A Bizottság javasolja, hogy a koncepció végleges elfogadása elıtt teljes körően vizsgálják
felül az abban foglaltakat és a szükséges változtatásokat végezzék el.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Balassagyarmati Kistérség
Többcélú Társulása Elnökét.
Határidı: 2008. július 1.
Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke
4. A Bizottság a vélemény kiadásáról az Szt. 92. § (8) bekezdése, valamint a közgyőlés és
szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g.
melléklet 2. f) pontja alapján döntött.
Salgótarján, 2008. június 17.

Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ. 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Medvácz Lajos Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulásának
Elnöke
3. Irattár
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24. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 16/2008. (VI. 17.) SZEB.

Tárgy: a megyei önkormányzat által fenntartott
egészségügyi
szociális
és
gyermekvédelmi
intézmények Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
és az Ezüstfenyı Idısek Otthona szakmai
programjának módosítása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – az Ezüstfenyı Idısek Otthona Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását a határozat 1. sz. melléklete szerint egységes szerkezetben
2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – az Ezüstfenyı Idısek Otthona szakmai programjának
módosítását a határozat 2. sz. melléklete szerint egységes szerkezetben 2008. július 1jei hatállyal jóváhagyja.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – a „Baglyaskı” Idısek Otthona Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását a határozat 3. sz. melléklete szerint 2008. július 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – a Reménysugár Otthon Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását a határozat 4. sz. melléklete szerint 2008. július 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 5. sz. melléklete
szerint 2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – a dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó
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Otthon Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 6. sz.
melléklete szerint 2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat 7. sz. melléklete
szerint 2008. július 1-jei hatállyal jóváhagyja.
8. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – a Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását a határozat 8. sz. melléklete szerint 2008. július 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Bizottsága a közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 2.b) pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – a Szent Lázár Megyei Kórház Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását a határozat 9. sz. melléklete szerint 2008. július 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
10. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja az érintett intézmények vezetıit, hogy

az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát a módosítással foglalják egységes
szerkezetbe.
Határidı: 2008. július 15.
Felelıs: az érintett intézmények vezetıi
11. A bizottság a 7/2008. (V.20) SZEB. sz. határozat 8. és 9. pontját 2008. június 30-ai

hatállyal hatályon kívül helyezi.
12. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa

az érintett intézmények vezetıit.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2008. június 17.
Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.

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

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 17/2008. (VI. 17.) SZEB.

Tárgy: Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon szervezeti
és
mőködési
szabályzata
módosításának
véleményezése

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
Közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy.
rendelet 1/g. melléklete 6. pontjában foglaltak alapján véleményezte a Nógrád Megyei
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítását és a határozat melléklete szerint javasolja az Oktatási,
Kulturális és Egyházügyi Bizottságnak annak jóváhagyását.
A bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy jelen döntésrıl tájékoztassa az Oktatási,
Kulturális és Egyházügyi Bizottság elnökét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Koós Istvánné, igazgató
Salgótarján, 2008. június 17.

Horváth Tibor s.k.
a bizottság elnöke h.

A Bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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26. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 18/2008. (VI.17.) SZEB.

Tárgy: „Nógrád Megye Perliczi János Díja”
odaítélése

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
közgyőlés és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy.
rendelet 1/g. melléklet 1. pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – az
alábbiak szerint dönt a Nógrád Megye Perliczi János Díj adományozásáról:
2008. évben „Nógrád Megye Perliczi János Díj”-ban részesül:
1.
2.

dr. Harrer Magdolna
dr. Kovács Lajos

2. A bizottság felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a kitüntetı díjakkal járó emlékplakett,
oklevél és pénzjutalom átadásáról a testület szeptemberi ülésén – a Megyenap alkalmából
rendezett ünnepi közgyőlésen – gondoskodjon.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs:
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a díjazottakat a döntésrıl tájékoztassa.
Határidı: 2008. június 30.
Sisák Imre, a bizottság elnöke
Felelıs:
Salgótarján, 2008. június 17.
Horváth Tibor s.k.
a szociális és egészségügyi
bizottság elnöke h.
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - a közlöny útján
2. A kitüntetı díjban részesültek - lakhelyükön
3. Irattár”

167

27. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Pénzügyi Ellenırzı Bizottságának Elnöke

Tárgy: a közgyőlés elnökének jutalmazása

4/2008. (VI.17.) PEB

HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi Ellenırzı Bizottsága tudomásul
veszi, és elfogadja a közgyőlés elnökének azon kérését, hogy a bizottság az önkormányzat
jelenlegi gazdasági és költségvetési helyzetére tekintettel 2008. június 30-ig ne állapítson meg
számára jutalmat.
A bizottság utasítja elnökét, hogy a megyei önkormányzat harmadik negyedévi költségvetési
adatainak ismeretében tegyen javaslatot a közgyőlés elnöke adott idıszakra vonatkozó
munkájának értékelésére, illetve megfelelı összegő jutalmazására.
Határidı: a bizottság 2008. novemberi ülése
Felelıs: Dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2008. június 17.

Dr. Rozgonyi József s.k.

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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…/ 2008. sz.
28. sz. melléklet

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)

amely létrejött egyrészrıl Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12. – képviseli: Medvácz Lajos polgármester), másrészrıl
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. – képviseli Becsó Zsolt, a
Közgyőlés elnöke) (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) között az alábbi céllal és
feltételekkel:
1. A Felek rögzítik azon szándékukat, hogy együttmőködnek a megyei muzeológiai
feladatok ellátásában, a balassagyarmati Palóc Múzeum mőködési feltételeinek
javításában, a Múzeum mőködtetési koncepciójának kidolgozásában.
2. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a Megyei Múzeumi Szervezet
irodalomtörténeti győjteményét 2009. január 1. napjától a Palóc Múzeumba helyezi át,
és a mőködés szakmai-szervezeti feltételeit biztosítja.
3. Balassagyarmat Város Önkormányzata vállalja, hogy a győjtemény elhelyezéséhez
szükséges ingatlant – a szakmai feltételeknek megfelelıen – biztosítja, az ingatlan
mőködtetésében (külön megállapodásban szabályozottak szerint) részt vesz.
4. A Felek rögzítik, hogy az irodalomtörténeti győjtemény elhelyezésére, kiállítóhely és
további funkciók kialakítására a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszki út 9. sz. alatti
ingatlant (Aininger-ház) jelölik ki. Az ingatlan felújításához – múzeumi célú
kialakításához – szükséges anyagi források megszerzése érdekében a pályázatot a
Felek közösen nyújtják be, a szükséges pályázati önerıt 50-50%-ban biztosítják. Az
átalakítás építészeti-szakmai koncepciójának kidolgozásával a Felek a terényi
székhelyő Arttéka Egyesületet bízzák meg, az ehhez szükséges forrásokat szintén 5050%-ban közösen biztosítják.
5. Amennyiben az ingatlan felújítása, átalakítása a 2. pontban meghatározott határnapig
nem fejezıdik be, Balassagyarmat Város Önkormányzata a győjtemény elhelyezését a
Balassagyarmat, Köztársaság tér 6. sz. alatti ingatlanban (Vármegyeháza), a szakmai
feltéteknek megfelelıen (legalább 60 m2 alapterületen) biztosítja. Ez esetben – az
ideiglenes elhelyezés idıtartama alatt – a mőködéssel összefüggı költségeket (víz,
elektromos áram, főtés, ırzésvédelem) a Város Önkormányzata fizeti.
6. A Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a Megye Önkormányzata, valamint
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata
fenntartásában
mőködı
további
közgyőjteményi intézmények elhelyezési, raktározási, mőködtetési feltételeinek
biztosításában is együttmőködnek. Fokozott figyelmet fordítanak a Balassagyarmat
helytörténetéhez kötıdı mőtárgyak felmérésére, azok helyben történı bemutatásának
folyamatos biztosítására, illetıleg együttmőködnek a Nagy Iván hagyaték kapcsán
megfogalmazott helyi igények érvényesítésében.
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7. Jelen Megállapodás 2008. július 1. napjával lép hatályba, azt a Megye Önkormányzata
…/2008. (…) Kgy. számú, Balassagyarmat Város Önkormányzata a …/2008. (…) Öh.
sz. határozatával jóváhagyta.
8. A Megállapodást a Felek határozatlan idıre kötik azzal, hogy azt bármelyik fél az év
utolsó napjára felmondhatja, a felmondás szándékát azonban a kezdeményezı fél
legalább hat hónappal korábban a másik fél felé írásban jelezni köteles.
1. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

Balassagyarmat, 2008. ……………………..
Salgótarján, 2008. ………………………

Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt,
a Közgyőlés elnöke

Ellenjegyezte:

Ellenjegyezte:

dr. Barta László
Nógrád megyei fıjegyzı

Tatár-Kis Sándorné dr.
címzetes fıjegyzı

A megállapodásban foglaltakat
tudomásul vette:

dr. Kovács Anna
a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
igazgatója
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…/ 2008. sz.
29. sz. melléklet

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
amely létrejött egyrészrıl Pásztó Város Önkormányzata (3060 Pásztó, Kölcsey út 35. –
képviseli: Sisák Imre polgármester), másrészrıl
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. – képviseli Becsó Zsolt, a
Közgyőlés elnöke) (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) között az alábbi céllal és
feltételekkel:
2. A Felek rögzítik, hogy a Pásztói Múzeum és a Csohány Kálmán Galéria közös
mőködtetésére 1998-ban, valamint 2001-ben kötött együttmőködési megállapodás –
Pásztó Város Önkormányzatának kezdeményezésére – 2007. december 31. napjával
felmondásra került. A Felek megállapodnak abban, hogy a továbbiakban is
együttmőködnek a megyei muzeológiai feladatok magas szintő ellátásának érdekében.
3. 2008. július 1. napjától a Pásztói Múzeumot (Múzeum tér 5.) a Megyei
Önkormányzat, a Csohány Kálmán Galériát (Múzeum tér 4.) Pásztó Város
Önkormányzata önállóan mőködteti (a Megyei Önkormányzat a kiállítóhelyet törli a
Megyei Múzeumi Szervezet alapító okiratából).
A Csohány Kálmán Galéria mőködtetésével összefüggı – a 2008. január 1-tıl június
30-ig terjedı idıszakra esı – költségek megosztásáról a Megyei Önkormányzat
elszámolása alapján a Felek külön megállapodást kötnek.
4. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy
3.1 a Csohány Kálmán Galéria szakmai felügyeletével összefüggı feladatokat – a
Pásztói Múzeum munkatársán keresztül, legfeljebb napi 3 órában – a továbbiakban is
díjmentesen ellátja – errıl a Múzeum és Pásztó Város Önkormányzata külön
megállapodást köt;
3.2 a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja, valamint Pásztó Város Önkormányzata
között korábban létrejött megállapodásban vállalt kötelezettségeknek megfelelıen a
Pásztói Múzeum egyháztörténeti állandó kiállítását és a Rajeczky Benjamin
Emlékszobát tovább mőködteti.
5. Pásztó Város Önkormányzata vállalja, hogy:
4.1 a Múzeum (Kolostor – Pásztó, Múzeum tér 5.) épületének használatával
összefüggı – az épület tulajdonosával, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációjával kötött
megállapodásnak megfelelı – mindenkori bérleti díjat (valamint a megállapodásból
következı egyéb költségeket) a tulajdonosnak a továbbiakban is megfizeti, azt a
Megyei Önkormányzatra nem hárítja át;
4.2 a szakmai felügyeletet ellátó munkatárs számára a munkavégzés megfelelı
feltételeit biztosítja, a napi 3 órát meghaladó szakmai munkaigény finanszírozásáról a
Felek szükség szerint külön állapodnak meg.
6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Pásztói Múzeum épületét érintı felújítási,
rekonstrukciós feladatok megvalósításában együttmőködnek, a szükséges pályázati
önerıt 50-50%-ban biztosítják (a 2008. évben: a Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének 37/2008. (IV.24.) Kgy. határozata 11. pontjában meghatározott
keretek között).
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7. Jelen Megállapodás 2008. július 1. napjával lép hatályba, azt a Megye Önkormányzata
…/2008. (…) Kgy. számú, Pásztó Város Önkormányzata a …/2008. (…) Öh. sz.
határozatával jóváhagyta.
8. A Megállapodást a Felek határozatlan idıre kötik azzal, hogy azt bármelyik fél az év
utolsó napjára felmondhatja, a felmondás szándékát azonban a kezdeményezı fél
legalább hat hónappal korábban a másik fél felé írásban jelezni köteles.
9. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

Pásztó, 2008. ……………………..
Salgótarján, 2008. ………………………

Sisák Imre
polgármester

Becsó Zsolt,
a Közgyőlés elnöke

Ellenjegyezte:

Ellenjegyezte:

dr. Barta László
Nógrád megyei fıjegyzı

dr. Tasi Borbála
címzetes fıjegyzı

A megállapodásban foglaltakat
tudomásul vette:

A megállapodásban foglaltakat
tudomásul vette:

dr. Kovács Anna
a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
igazgatója

a tulajdonos Ciszterci Rend Zirci
Kongregációjának képviseletében
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84/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a 2008. évi költségvetés II. sz.
módosítása végrehajtásához kapcsolódó
intézkedések

HATÁROZATA
1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének 3/c.számú
melléklete tartalmazza a 2008. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.
b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret
betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együttjáró létszámcsökkentések
fedezete egy részének biztosítása érdekében, az ehhez kapcsolódó állami támogatás
igénylésére pályázatot nyújt be.
2. a) A közgyőlés a 2008. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos
intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének
csökkentését határozza el:

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2008. évi I.sz. módosított
183 fı
elıirányzat szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
6 fı
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2008. évi II.sz.
177 fı
módosított elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Pedagógus
3 fı
Gyermekfelügyelı
1 fı
Pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens
1 fı
Takarító
1 fı
Összesen:
6 fı

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2008. évi I.sz. módosított
elıirányzat szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2008. évi II.sz.
módosított elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Tanár
Szakoktató
Összesen:
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236 fı
3 fı
233 fı

2 fı
1 fı
3 fı

Megyei Gyermekvédelmi Központ
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2008. évi I.sz. módosított
elıirányzat szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2008. évi II.sz.
módosított elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Hivatásos nevelıszülı
Gyámi gondozó tanácsadó (végrehajtás 2008.08.01-tıl)
Gyermekfelügyelı (végrehajtás 2008.10.01-tıl)
Nevelı (végrehajtás 2008.09.01-tıl)
Gyermekvédelmi ügyintızı (végrehajtás 2008.szeptember 30-ig)
Családgondozó (végrehajtás 2008. IV. negyedév)
Karbantartó (végrehajtás 2008. IV. negyedév)
Összesen:

134 fı
7 fı
127 fı

1 fı
1 fı
1 fı
1 fı
1 fı
1 fı
1 fı
7 fı

A közgyőlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy a létszámcsökkentéssel
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi elıírások betartásával tegyék
meg.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: az érintett intézmények igazgatói
b) Az önkormányzati szintő végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott
döntések egyidejőleg 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 meglévı üres
álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség.
3. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési
hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében
a legközelebbi határidıben – nyújtsa be.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
4. A közgyőlés a „Baglyaskı” Idısek Otthona alapításához kapcsolódó fenntartói
intézkedések megtételérıl szóló 12/2008. (II.14.) Kgy. határozata 1. pontját az
alábbiak, mellékletét jelen határozat melléklete szerint módosítja:
„1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a „Baglyaskı” Idısek Otthona teljes
munkaidıben foglalkoztatott engedélyezett létszámkeretét 100 fıben határozza meg az
alábbi részletezéssel:
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Az intézmény székhelyén a létszám a határozat melléklete szerinti bontásban
73 fı, amelybıl ágazatspecifikus 50 fı, nem ágazatspesifikus 23 fı.
Az újonnan belépı intézményi egységnél az álláshelyek a szükségleteknek megfelelı
ütemezéssel kerülnek betöltésre.
A Salgótarján, Füleki út 52. szám alatti telephely engedélyezett létszámkerete:
27 (ebbıl ágazatspecifikus: 21 fı, nem ágazatspesifikus 6 fı.).
Részmunkaidıben foglalkoztatott ágazatspecifikus létszám heti 8 orvosi óraszám,
valamint heti 4+4 óra diétás nıvér.
A Közgyőlés a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezetének
létszámkeretét 7 fıvel bıvíti a „Baglyaskı” Idısek Otthona élelmezési
tevékenységének ellátásával összhangban.
A meghatározott álláshelyek az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének
3/c. sz. mellékletébe beépítésre kerültek.
A testület utasítja elnökét az alkalmazotti létszám - igény szerinti - rendelkezésre
állásához szükséges költségvetési intézkedések megtételére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke ”
5. A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények 2008. évi élelmezési
nyersanyagnormáinak megállapításáról szóló 130/2007. (XII.19.) Kgy. határozat 1.
pontjának táblázata 2008. július 09-i hatállyal a következık szerint módosul:

„ 4. Ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs intézmények
4.1 Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye, Bátonyterenyei, Mizserfai
telephely
4.2 Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye, Salgótarján telephely (nappali
ellátás/tízórai/ebéd/uzsonna)
4.3 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
4.4 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon,
Diósjenı
4.5 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
4.6 „Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján

375
310
375
375
375
375”

A közgyőlés utasítja a „Baglyaskı” Idısek Otthona igazgatóját, hogy a meghatározott
nyersanyagnorma figyelembe vételével alkossa meg az intézmény élelmezési
szabályzatát.
Határidı: 2008. július 1.
Felelıs: Szvorád Andrásné, igazgató
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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a 84/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete
Ellátott létszám:
Salgótarján Petıfi úti székhelyen ellátotti létszám: 150 fı (140 tartós és 10 átmeneti)
Salgótarján Füleki úti telephelyen ellátotti létszám: 74 fı
Összesen:
224 fı ellátott
Dolgozói létszám :
Salgótarján Petıfi úti székhelyen (tervezett létszám)
72,3 fı → Végleges székhelyi létszám SzMSz szerint: 73,3 fı
Salgótarján Füleki úti telephelyen (meglévı létszám+szakmai lsz.bıvítés)
28,1 fı → Végleges telephelyi létszám SzMSz szerint: 27,1 fı
Összesen:
100,4 fı → Intézményi létszám összesen SzMSz szerint : 100,4 fı ≈ 101 fı

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

140 férıhelyes idısek otthona és 10 férıhelyes átmeneti elhelyezés szakmai létszámszükséglete
Munkakörök
Jogszabály szerinti normatíva (fı/óra)
1 fı
Intézet vezetı (igazgató)
Osztott munkakörben is ellátható, amennyiben a férıhelyszám nem
Átmeneti ellátás intézetvezetı
Orvos (tartós ellátás)
Orvos (Átmeneti ellátás)
Intézményvezetı ápoló, (igazgató
helyettes ) Salgótarján, Petıfi út +
Salgótarján Füleki út)
Ápoló, szociális gondozó (tartós)
Ápoló, szociális gondozó (átmeneti
elhelyezés)
Mozgásterapeuta
Szociális/ment.h. munkatárs (tartós)
Szociális/mentálhigiénés munkatárs
(átmeneti)
Foglalkoztatás szervezı (tartós)
Diétás nıvér
Részlegvezetı

Összesen

haladja meg az 50 fıt (1 fı)
100-200 férıhely között heti 6 óra
Heti 2 óra
100 férıhely felett 1 fı

100 férıhelyre vetítve 24 fı/100 férıhely (140 x 0.24)
100 férıhelyre vetítve 16 fı (férıhelyre arányosan kell meghatározni a
tényleges létszámot) Három mőszak miatt minimum 5 fı alkalmazása
szükséges
100 férıhely felett 1 fı
50 férıhelyre 1 fı
50 férıhelyre 1 fı (minden megkezdett 50 férıhelyre vetítve kell
létszámot biztosítani)
100 férıhelyre 1 fı
200 férıhelyre 1 fı
Részlegenként 50 férıhelyre 1 fı (egy telephelyvezetı fınıvér + két
osztályvezetı fınıvér az SzMSz szerint)

Tényleges igény (fı,óra)
1
6 óra
2 óra
1

34
5
1
3
1
1
4 óra
3
50 fı
+ heti 8 óra orvos
+ heti 4 óra diétás nıvér

1

2

3
4

5

Gazdasági-, mőszaki-, pénzügyi létszámszükséglet :
Gazdasági ügyintézı
100 férıhelyenkét 2 fı
Munkaügyi, bérügyi ügyintézı
Szociális ügyintézı (1 fı osztott munkakörben a Füleki úti
telephelyre)
Ügyviteli létszám
50 férıhelyenkét 1 fı
Pénztáros
Könyvelı
Raktáros
Takarító
Mőszaki létszám
Gondnok
Karbantartó
Informatikus
Gépkocsivezetı
Varrónı, mosodai alkalmazott
100 férıhelyenként 1 fı

Összesen

1
2

1
1
1
9
1
2
1
1*
2

22* fı

* Az 1 fı alkalmazotti létszám-eltérést a telephely és a székhely közötti létszám-átcsoportosítás eredményezi.

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezetének létszámszükséglete a „Baglyaskı” Idısek Otthona élelmezési
tevékenységével összhangban
Szakács, konyhalány
Szakács
4
Kisegítı
3

Összesen

7 fı
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85/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló
19/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet végrehajtása

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja a fıjegyzıt, hogy a papíripari termékek
és irodaszerek, valamint a mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzésére HKK keretében
lefolytatandó közbeszerzési eljárások megindításához szükséges adatokat az intézményektıl
kérje meg, továbbá a papíripari termékek és irodaszerek vonatkozásában a közbeszerzési
eljárást készítse elı, melynek eredményeként megkötendı szerzıdés idıtartamát 2,5 évben
határozza meg.
Határidı: a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2008. novemberi ülése
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı

2. a) A közgyőlés utasítja elnökét és a fıjegyzıt a mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzésére
irányuló közbeszerzési eljárásba bevonandó szakértelemmel rendelkezı személy vagy
szervezet haladéktalan, a papíripari termékek és irodaszerek vonatkozásában a hivatalos
közbeszerzési tanácsadó legkésıbb 2008. augusztus 29-ig történı megbízásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı

b) A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy a szakértelemmel rendelkezı személy vagy szervezet
bevonásával a mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást
készítse elı, melynek eredményeként megkötendı szerzıdés idıtartamát minimum 2,5 évben
határozza meg, továbbá az eljárásban feltételként kerüljön meghatározásra, hogy a jelenleg
fennálló szerzıdések felmondásának pénzügyi következményeit a nyertes ajánlattevı átvállalja.
Határidı: a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2008. decemberi ülése
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı

3.

A közgyőlés utasítja elnökét és a fıjegyzıt, hogy a közétkeztetés valamint a vagyon-védelmi
és ırzési szolgáltatások HKK rendszerbe történı bevonása érdekében végezzen további
adatgyőjtést, illetve az intézményekkel folytasson további konzultációt e feladatok ellátását
végzı munkavállalók vagy szolgáltatók szerzıdéses jogviszonyát érintı kérdésekben.
Határidı: a közgyőlés 2008. novemberi ülése
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László, megyei fıjegyzı

4. A közgyőlés utasítja az intézmények vezetıit a Kbt. és a helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló 19/2008. (VII. 01.) Kgy. rendelet elıírásaival összhangban álló közbeszerzési szabályzatuk elkészítésére illetve meglévı szabályzatuk megfelelı módosítására.
Határidı: 2008. október 31.
Felelıs: résztvevı szervezetek vezetıi

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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86/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzata módosítása

HATÁROZATA
1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata [25/2006. (IV.6.) Kgy.
határozat, a továbbiakban: KSZ] I. fejezetének 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.1.
E szabályzat szerint kell eljárni Nógrád Megye Önkormányzata, mint ajánlatkérı,
kiíró (a továbbiakban: ajánlatkérı) közbeszerzési és tervpályázati, – ideértve a
helyben központosított közbeszerzésekrıl szóló 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet (a
továbbiakban: HKK) alapján indított – eljárásai során.”
2. A KSZ I. fejezetének 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.1.
A közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló mindenkor
hatályos Kgy. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) értelmében a közbeszerzési
eljárásokba polgári jogi szerzıdés alapján bevonandó személy vagy szervezet (a
továbbiakban: szakértı) és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízására
vonatkozó, valamint az egyszerő közbeszerzési és tervpályázati eljárások
kivételével a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése és elıkészítése
során, a közbeszerzési és tervpályázati eljárásokban a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság (a továbbiakban: KBB) - e szabályzat szerint - átruházott hatáskörben jár
el, és gyakorolja az ajánlatkérı 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 Közgyőlése értendı.”
3. A KSZ I. fejezetének 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2.
Az SZMSZ értelmében a közbeszerzési eljárásokba bevonandó szakértı és
hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízására vonatkozó, valamint az egyszerő
közbeszerzési és tervpályázati eljárásokban, az önkormányzati biztos kiválasztására
irányuló eljárás kivételével a közgyőlés elnöke – e szabályzat szerint – átruházott
hatáskörben jár el, és gyakorolja az ajánlatkérı jogait és kötelezettségeit.”
4. A KSZ I. fejezetének 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.1.
A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás, a tervpályázati kiírás, a
dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során, és az eljárás más
szakaszában a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala kijelölt
alkalmazottjai (a továbbiakban: csoport), a közbeszerzéssel érintett költségvetési
szerv képviselıje/HKK esetén a közbeszerzéssel érintett költségvetési szervek
kijelölt képviselıje, a szakértı és egyéb, polgári jogi szerzıdés alapján
közremőködı személy vagy szervezet (a továbbiakban: tanácsadó) valamint a
hivatalos közbeszerzési tanácsadó segíti az ajánlatkérı jogait és kötelezettségeit
gyakorlót tevékenysége ellátásában.”
5. A KSZ I. fejezetének 3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.3.
A tanácsadó részére adandó megbízás keretében kell biztosítani a Kbt. által elıírt
azon szakember(eke)t, amely(ek) a csoport tagjai között nem található(k).
Azon eljárásokban, ahol polgári jogi szerzıdés alapján közremőködı személy vagy
szervezet megbízásának szükségessége felmerül, e személy vagy szervezet látja el a
tanácsadó feladatait.
Azon eljárásokban, ahol sem polgári jogi szerzıdés alapján közremőködı személy
vagy szervezet, sem szakértı megbízásának szükségessége nem merül fel, a csoport
látja el a tanácsadó feladatait.”
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6. A KSZ I. fejezetének 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.
A csoport tagjaiból, a tanácsadó képviselıjébıl, a közbeszerzéssel érintett
költségvetési szerv képviselıjébıl/HKK esetén a közbeszerzéssel érintett
költségvetési szervek kijelölt képviselıjébıl, továbbá a Kbt. által meghatározott
eljárások esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadóból áll a bírálóbizottság. A
bírálóbizottság a Kbt. és e szabályzat szerint készíti elı a KBB/közgyőlés elnöke
döntéseit.”

7. A KSZ II. fejezete 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. pontjának számozása 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.-re változik, és
1.1. pontként az alábbi kerül beemelésre, továbbá az átszámozás következtében az 1.5. pont az
alábbiak szerint módosul:
„1.1.
Az éves összesített közbeszerzési terv elkészítéséhez szükséges adatok, igények
bekérését a csoport végzi el, továbbá folyamatos adatszolgáltatás mőködtetésével
gondoskodik a változás felmerülésekor a terv módosításhoz szükséges intézkedések
megtételérıl.”
„1.5.
Az 1.2.-1.4. pontokban feltüntetett dokumentumok jogszabálynak megfelelı
formában és határidıben történı elkészítéséért, közzétételéért, megküldéséért a
csoport felel.”

8. A KSZ III. fejezetének 10.15. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10.15.
A szerzıdés aláírásra alkalmas állapotban való elkészítéséért a csoport felel. A
szerzıdést a megyei önkormányzat képviseletében a közgyőlés elnöke írja alá és a
megyei fıjegyzı ellenjegyzésével látja el. A HKK esetén a szerzıdés aláírására a
résztvevı szervezetek Szervezeti Mőködési Szabályzatában foglaltak az
irányadók.”

9. A KSZ III. fejezete 10.16. pontjának számozása 10.17.-re változik és 10.16. pontként az alábbi
kerül beemelésre, továbbá az átszámozás következtében az I. fejezet 2.1. pontjában
hivatkozott 10.16. pont számozása 10.17.-re változik:
„10.16. A HKK keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdéssel
kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ közlése a közbeszerzéssel érintett
költségvetési szervek vezetıinek vagy a 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 3. § (2)
bekezdésében meghatározott megbízottjainak a feladata.”

10. A KSZ IX. fejezete 1. pontjának számozása 1.1.-re változik és 1.2. pontként az alábbi kerül
beemelésre:
„1.2.
A HKK keretében lefolytatandó közbeszerzés eljárási cselekményeirıl a
közbeszerzéssel érintett költségvetési szervek kijelölt képviselıje tájékoztatja a
közbeszerzéssel érintett költségvetési szerveket, továbbá feladatát képezi a közösen
kialakított álláspont meghatározása.”
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11. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot a jelen módosításokkal
foglalja egységes szerkezetbe, majd Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönyében tegye
közzé.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
[A 72/2007. (VI.29.) Kgy. és a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozattal módosított, egységes
szerkezetbe foglalt szöveg.]
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX.
tv. (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésében elıírtak teljesítése érdekében az alábbi
szabályzatot alkotja:
I. fejezet
A közbeszerzési eljárásban résztvevı szervek
1.1.

E szabályzat szerint kell eljárni Nógrád Megye Önkormányzata, mint ajánlatkérı,
kiíró (a továbbiakban: ajánlatkérı) közbeszerzési és tervpályázati – ideértve a helyben
központosított közbeszerzésekrıl szóló 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet (a
továbbiakban: HKK) alapján indított – eljárásai során.1

1.2.

Jelen szabályzatot az 1.1. pontban foglaltakon kívül akkor is alkalmazni kell, ha Nógrád
Megye Önkormányzata megállapodás alapján köteles közbeszerzési eljárásban való
részvételre, közremőködésre.

2.1.

A közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló mindenkor
hatályos Kgy. rendelete (a továbbiakban SZMSZ) értelmében a közbeszerzési
eljárásokba polgári jogi szerzıdés alapján bevonandó személy vagy szervezet (a
továbbiakban: szakértı) és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízására vonatkozó,
valamint az egyszerő közbeszerzési és tervpályázati eljárások kivételével a
közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése és elıkészítése során, a
közbeszerzési és tervpályázati eljárásokban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (a
továbbiakban: KBB) - e szabályzat szerint - átruházott hatáskörben jár el, és gyakorolja
az ajánlatkérı jogait és kötelezettségeit.
Az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló eljárásban e szabályzat I. fejezete 4.
pontja, III. fejezete 1.2., 2., 10.6., 10.7., 10.17., pontjai vonatkozásában a KBB helyett a
Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyőlése értendı.2

2.2. Az SZMSZ értelmében a közbeszerzési eljárásokba bevonandó szakértı és hivatalos
közbeszerzési tanácsadó megbízására vonatkozó, valamint az egyszerő közbeszerzési és
tervpályázati eljárásokban, az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló eljárás
kivételével a közgyőlés elnöke – e szabályzat szerint – átruházott hatáskörben jár el, és
gyakorolja az ajánlatkérı jogait és kötelezettségeit.3
2.3. Eltérı rendelkezés hiányában az 1.2. pontban meghatározott eljárásokban a közgyőlés
elnöke gyakorolja a megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket.
3.1. A közbeszerzési eljárás elıkészítése, a felhívás, a tervpályázati kiírás, a dokumentáció
elkészítése, az ajánlatok értékelése során, és az eljárás más szakaszában a Nógrád
1

Módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 1. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
Módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 2. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
3
Módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 3. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
2
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Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala kijelölt alkalmazottjai (a továbbiakban:
csoport), a közbeszerzéssel érintett költségvetési szerv képviselıje/HKK esetén a
közbeszerzéssel érintett költségvetési szervek kijelölt képviselıje, a szakértı és egyéb,
polgári jogi szerzıdés alapján közremőködı személy vagy szervezet (a továbbiakban:
tanácsadó) valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó segíti az ajánlatkérı jogait és
kötelezettségeit gyakorlót tevékenysége ellátásában.4
3.2. A csoport - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi szakértelemmel
rendelkezı - köztisztviselıit a közbeszerzési eljárás elıkészítését megelızıen a
fıjegyzı jelöli ki.
3.3.

A tanácsadó részére adandó megbízás keretében kell biztosítani a Kbt. által elıírt azon
szakember(eke)t, amely(ek) a csoport tagjai között nem található(k).
Azon eljárásokban, ahol polgári jogi szerzıdés alapján közremőködı személy vagy
szervezet megbízásának szükségessége felmerül, e személy vagy szervezet látja el a
tanácsadó feladatait.
Azon eljárásokban, ahol sem polgári jogi szerzıdés alapján közremőködı személy vagy
szervezet, sem szakértı megbízásának szükségessége nem merül fel, a csoport látja el a
tanácsadó feladatait.5

4.

A csoport tagjaiból, a tanácsadó képviselıjébıl, a közbeszerzéssel érintett költségvetési
szerv képviselıjébıl/HKK esetén a közbeszerzéssel érintett költségvetési szervek
kijelölt képviselıjébıl, továbbá a Kbt. által meghatározott eljárások esetén a hivatalos
közbeszerzési tanácsadóból áll a bírálóbizottság. A bírálóbizottság a Kbt. és e
szabályzat szerint készíti elı a KBB/közgyőlés elnöke döntéseit.6

5.1. Az adott közbeszerzési eljárás elıkészítését megelızıen az ajánlatkérı nevében eljáró,
illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni
arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 10. §-a szerinti összeférhetetlenség.
5.2. Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, az az
eljárásban, illetve az eljárás további szakaszában nem vehet részt.
II. fejezet
A közbeszerzések tervezése
1.1.

Az éves összesített közbeszerzési terv elkészítéséhez szükséges adatok, igények
bekérését a csoport végzi el, továbbá folyamatos adatszolgáltatás mőködtetésével
gondoskodik a változás felmerülésekor a terv módosításhoz szükséges intézkedések
megtételérıl.7

1.2.

A KBB az éves összesített közbeszerzési terv meghatározásakor dönt árubeszerzéseinek
és szolgáltatás megrendeléseinek elızetes összesített tájékoztató formájában való
elkészítésérıl és közzétételérıl.8

4

Módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 4. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
Módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 5. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
6
Módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 6. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
7
Beiktatta a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 7. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
8
Számozását módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 7. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
5
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1.3.

A KBB a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követıen, de
legkésıbb a soron következı rendes ülésén határoz arról, hogy elızetes összesített
tájékoztatót közzétesz-e.9

1.4.

A KBB az éves statisztikai összegezést legkésıbb a bizottság májusi ülésén hagyja
jóvá.10

1.5.

Az 1.2.-1.4. pontokban feltüntetett dokumentumok jogszabálynak megfelelı formában
és határidıben történı elkészítéséért, közzétételéért, megküldéséért a csoport felel.11
III. fejezet
A közbeszerzési eljárás elıkészítése és lefolytatása

1.1.

Az éves összesített közbeszerzési terv elkészítéséhez szükséges adatok, igények
bekérését a csoport végzi el, továbbá folyamatos adatszolgáltatás mőködtetésével
gondoskodik a változás felmerülésekor a terv módosításhoz szükséges intézkedések
megtételérıl.

1.2.

A csoport elıkészíti a közbeszerzési eljárást, azaz elvégzi az adott közbeszerzési
eljárás megkezdéséhez szükséges cselekményeket, így különösen az adott
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetıleg piacfelmérést, a becsült érték
meghatározását.

1.3.

A tanácsadó gondoskodik - a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával - az adott
közbeszerzési eljárásnak megfelelı hirdetmény, felhívás, tervpályázati kiírás,
dokumentáció, ismertetı elıkészítésérıl, a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság
(zsőri) tagjainak személyére vonatkozó javaslattételrıl és - a csoport útján elfogadásra a KBB/ közgyőlés elnöke elé terjeszthetıségérıl.

2.

A hirdetmény, felhívás, tervpályázati kiírás szövegét a KBB részére elıterjesztés, a
közgyőlés elnöke részére feljegyzés formájában kell elkészíteni.
Az elıterjesztést és a KBB ülésére szóló meghívót az SZMSZ-ben meghatározott
idıpontban (az ülés idıpontját megelızıen legkésıbb 4 nappal) kell megküldeni a
KBB tagjai, a közgyőlés elnöke, a fıjegyzı és az egyéb érdekeltek részére
(intézményvezetı, tanácsadó, szakértı stb.).
A KBB mőködésének részletes szabályait az SZMSZ és saját ügyrendje tartalmazza.

3.1.

A felhívás, hirdetmény közzétételérıl, megküldésérıl a csoport gondoskodik. A
Szerkesztıbizottság hiánypótlási felhívása esetén a csoport értesíti a tanácsadót, aki
haladéktalanul megteszi a hiány pótlására, illetve a jogszabályba ütközı elıírás kiküszöbölésére irányuló javaslatát. A hirdetmény tartalmának jelentıs megváltoztatása
esetén a KBB összehívásáról, a közgyőlés elnöke tájékoztatásáról a csoport
intézkedik.

3.2.

A hirdetmény nélküli tárgyalásos, valamint a hirdetmény nélküli egyszerősített eljárás
megkezdése napján a tanácsadó nyújtja be a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz - a Kbtben meghatározott módon - az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni

9

Számozását módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 7. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
Számozását módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 7. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.

10
11

Módosította és számozását megváltoztatta a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 7. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
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kívánt szervezetekrıl, illetve az eljárás alkalmazását megalapozó körülményekrıl
szóló tájékoztatást.
4.

A részvételi, ajánlati felhívás, tervpályázati kiírás legkorábban a részvételi,
ajánlatkérési dokumentáció, illetıleg ismertetı végleges (rendelkezésre bocsátható
állapotú) változata elkészültekor jelentethetı, küldhetı meg.

5.

A csoport a felhívás feladásával, megküldésével egyidejőleg gondoskodik a
dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, valamint a közbeszerzési eljárás további
menetére a határidık számítására vonatkozó szabályok szerint részletes ütemtervet
dolgoz ki.
6.1.

A kiegészítı tájékoztatást igénylı, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre
adandó
válaszok írásban történı rögzítése és ajánlattevık, részvételre
jelentkezık részére történı megküldése a tanácsadó feladata.

6.2.

A dokumentáció, illetve annak ellenértéke visszajuttatására – a Kbt-ben
meghatározott esetekben – a csoport tesz intézkedéseket.

Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történı beadása esetén a csoport
kijelölt tagja átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, átvevı
nevét, az
ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének idıpontját (év, hó,
nap, óra, perc).
A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi
határidı lejártáig a megadott hivatali helyiségben, zárható helyen ırzi a csoport
kijelölt tagja.
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8.1.

Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontási eljárását az ajánlattételi, részvételi
határidı lejártának idıpontjában - a KBB tagjai - a törvény által szabályozott
személyek jelenlétében a KBB elnöke/közgyőlés elnöke kezdi meg, és a tanácsadó
folytatja le.

Egyszerő közbeszerzési eljárásban legalább 3 ajánlat hiányában a beérkezett ajánlatok
értékelésére vagy - az ajánlatok felbontása nélkül - az újabb ajánlatkérésre
tanácsadó tesz indítványt a közgyőlés elnökének.
9.1.

Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetésérıl a
jegyzıkönyv
elkészítése és ajánlattevı, illetve részvételre jelentkezık
részére történı igazolható átadása, megküldése a csoport feladata.
A jegyzıkönyv az ajánlattevık, részvételre jelentkezık számánál eggyel több
eredeti példányban készül, melyet a KBB elnöke/közgyőlés elnöke, a tanácsadó és
a csoport kijelölt tagja kézjegyével lát el. Tárgyalásos eljárás, valamint a
versenypárbeszéd során a tárgyalásról és párbeszédrıl - a tanácsadó által
összeállított - jegyzıkönyvet ajánlattevık is aláírják.

A jegyzıkönyv mellékletét képezi a bontáskor ismertetésre kerülı adatokat tartalmazó az ajánlattevı, részvételre jelentkezı által kitöltött ún. Felolvasólap, és a jelenléti ív.

Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálását a tanácsadó által szerkesztett bírálati lapok alapján a bírálóbizottság tagjai egymástól függetlenül végzik.
10.2.
A bírálati lapok egyeztetésre kerülnek, melyrıl a tanácsadó jegyzıkönyvet készít,
majd összeállítja az egyeztetés eredményét tartalmazó írásbeli szakvéleményt, a
döntési javaslatot, továbbá az írásbeli összegezést.
10.3.
A csoport a szakvélemény és döntési javaslat alapján elıterjesztés/feljegyzés útján
kezdeményezi a KBB összehívását,/felkéri a közgyőlés elnökét az alábbi körben
felmerülı esetleges közbensı intézkedések megtételéhez szükséges döntések
meghozatalára:
további hiánypótlás szükségessége;
számítási hiba javítása;
felvilágosítás kérés;
kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatásról, ajánlati elemek megalapozottságáról,
teljesíthetıségérıl való érdeklıdés;
tárgyalás, vagy újabb ajánlattétel kezdeményezése;
nyilvánvaló érvénytelenségi ok (Kbt. 88. § (1) bekezdés a) b) pont) fennállása.
A közbensı intézkedést tartalmazó értesítés elkészítése és megküldése a csoport feladata.
A hiánypótlási felhívásra, illetve egyéb intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálatára a
10.1. és 10.2. pontokban elıírt módon kell eljárni.
Tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén - a KBB tagjai jelenlétében - a KBB
elnöke vezeti az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon és szabályokkal a
tárgyalás(oka)t, a párbeszéde(ke)t.
Egyszerő tárgyalásos eljárás esetén a közgyőlés elnöke vezeti az ajánlattételi
felhí- vásban meghatározott módon és szabályokkal a tárgyalás(oka)t.
A

csoport gondoskodik az eljárást lezáró döntés meghozatalához szükséges
elıterjesztés/feljegyzés elkészítésérıl a KBB/közgyőlés elnöke részére a 10.2.
pontban foglalt dokumentumok alapján.
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10.7. A KBB az elıterjesztést és a határozati javaslatot rendes vagy soron kívüli ülésén vitatja
meg.
A testület a döntését – minısített többséggel – az elıterjesztett javaslat elfogadásával,
módosításával, újra tárgyalásával határozat formájában hozza meg, melynek
tartalmaznia kell:
az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását indokolással együtt;
érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevık megállapítását indokolással együtt;
két szakaszú eljárásban az ajánlattételi felhívás tartalmát;
nyertes ajánlattevı nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét;
esetlegesen a következı legkedvezıbb ajánlattevı nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának
összegét;
eredményhirdetés idıpontját, a kihirdetésért felelıs személyként a KBB elnökét;
az eredményhirdetés során ismertetendı írásbeli összegezés tartalmát;
szerzıdéskötés, szerzıdésmódosítás idıpontját, a szerzıdés aláírásáért felelıs személyként a
közgyőlés elnökét és a fıjegyzıt.
10.8.

A közgyőlés elnöke a feljegyzés formájában - a 10.7. pont szerinti tartalommal elı- terjesztett döntési javaslatot jóváhagyása esetén záradékolja.

Az eredményt az ajánlati felhívásban meghatározott idıpontban (illetve a Kbt-ben
szabályozottak szerint korábbi vagy késıbbi idıpontban) a KBB elnöke hirdeti ki.
Az eredményhirdetésrıl szóló jegyzıkönyv elkészítése, az írásbeli összegezés az ajánlattevık,
illetve a részvételre jelentkezık részére történı igazolható átadása, megküldése a
csoport feladata.
Ajánlattevınek az írásbeli összegezés kijavítására, a nyertes ajánlat jellemzıi ismertetésére
irányuló kérelmét a tanácsadó bevonásával - a Kbt-ben szabályozottak szerint - a
csoport teljesíti.
Az írásbeli összegezés módosítására és szükség esetén az érvénytelenségrıl szóló tájékoztatás
visszavonására a tanácsadó indítványa alapján a KBB/közgyőlés elnöke döntésével
kerül sor.
A tájékoztató elkészítése és közzététele a csoport feladatát képezi.
Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a csoport intézkedik.
A szerzıdés aláírásra alkalmas állapotban való elkészítéséért a csoport felel. A szerzıdést a
megyei önkormányzat képviseletében a közgyőlés elnöke írja alá és a megyei
fıjegyzı ellenjegyzésével látja el. A HKK esetén a szerzıdés aláírására a résztvevı
12
szervezetek Szervezeti Mőködési Szabályzatában foglaltak az irányadók.
A HKK keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdéssel
kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ közlése a közbeszerzéssel érintett
költségvetési szervek vezetıinek vagy a 18/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 3. § (2)
bekezdésében meghatározott megbízottjainak a feladata.13
A szerzıdés módosítására okot adó körülmények beállta esetén a csoport a tanácsadó
véleményének figyelembevételével a 10.6.-10.8. pontok értelemszerő
alkalmazásával jár el.14
12

Módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 8. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
Beiktatta a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 9. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
14
Számozását módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 9. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
13
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IV. fejezet
A közbeszerzések ellenırzése
A szerzıdés teljesítésérıl, módosításáról szóló tájékoztató elkészítése, hirdetmény útján
történı közzététele - a Kbt-ben szabályozottak szerint - a csoport feladata.
Az ajánlatkérı közbeszerzési eljárásait a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlé-sének mindenkor hatályos szabályzatában rögzített - belsı ellenırzési rendszerében kell
ellenırizni.
V. fejezet
A tanúsítás
A KBB az éves összesített közbeszerzési terv tárgyalásával egyidejőleg dönt a Kbt. hatálya alá
tartozó közbeszerzési eljárásai és gyakorlata jogszabályoknak való megfelelésének
tanúsításához akkreditált tanúsító igénybevételérıl.
VI. fejezet
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat
A Közbeszerzési Döntıbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel elkészítését
- a tanácsadó igénybevételével -, és az iratok határidıben való megküldését a
csoport végzi.
A KBB/közgyőlés elnöke dönt - a csoport javaslatára - a folyamatban lévı közbeszerzési
eljárás felfüggesztésérıl, a szerzıdés megkötésének elhalasztásáról a Közbeszerzési
Döntıbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az errıl szóló értesítésnek a
Közbeszerzési Döntıbizottsághoz való megküldésérıl a csoport gondoskodik.
A KBB/közgyőlés elnöke dönt - a csoport javaslatára - a Közbeszerzési Döntıbizott- ságnak az
ügy érdemében hozott határozata keresettel történı felülvizsgálata tárgyában.
A keresetlevél elkészítése - a tanácsadó igénybevételével -, és határidıben történı benyújtása a
fıjegyzı által kijelölt személy feladata.
VII. fejezet
A békéltetési eljárás
1.
A békéltetési eljárás megindítására irányuló kérelem kézhezvételét követıen a
KBB/közgyőlés elnöke - a csoport javaslatára - dönt a békéltetési eljárásban való
részvételrıl, illetve a békéltetı jelölésérıl.
2.

A békéltetési eljárás megindulása esetén a KBB/közgyőlés elnöke - a csoport javaslatára
- dönt:
a békéltetési eljárásban az ajánlatkérıt képviselı személyérıl,
a folyamatban lévı közbeszerzési eljárás felfüggesztésérıl, a szerzıdés megkötésének
elhalasztásáról a békéltetési eljárás befejezéséig. Az errıl szóló értesítésnek a
békéltetı tanács elnökéhez való megküldésérıl a csoport gondoskodik.

VIII. fejezet
Az Európai Bizottság eljárása
Az Európai Bizottságnak a jogsértésrıl szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó
felhívására a csoport készíti el és a KBB/közgyőlés elnöke jóváhagyását követıen
küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos
tájékoztatást.
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IX. fejezet
A közbeszerzési eljárás dokumentálása
1.1.

A közbeszerzési eljárásokat - azok elıkészítésétıl az eljárás alapján kötött
szerzıdés teljesítéséig terjedıen - a csoport köteles írásban dokumentálni, illetve a
tanácsadó igénybevételével bonyolított eljárások esetén ezt megkövetelni.15

1.2.

A HKK keretében lefolytatandó közbeszerzés eljárási cselekményeirıl a
közbeszerzéssel érintett költségvetési szervek kijelölt képviselıje tájékoztatja a
közbeszerzéssel érintett költségvetési szerveket, továbbá feladatát képezi a közösen
16
kialakított álláspont meghatározása.

2.

A közbeszerzési eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratnak a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetve
a szerzıdés teljesítésétıl, valamint a jogorvoslati eljárás jogerıs befejezésétıl, az
éves összesített közbeszerzési tervet annak meghatározásától számított 5 évig
történı megırzésérıl - a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
irattára útján - a csoport gondoskodik.

3.

Ajánlatkérı a csoport útján küldi meg a közbeszerzési iratokat a Közbeszerzések
Tanácsa vagy az illetékes ellenırzı vagy más illetékes szervek kérésére.

X. fejezet
Záró rendelkezések
1.

Jelen szabályzatban meghatározott feladatok és kötelezettségek pontos és jogszerő
elvégzéséért, a döntések, illetve határozatok törvényességéért az adott rendelkezésben
foglalt körben és keretek között az ott megjelölt személyek, testületek felelısek.

2.

A közgyőlés elnökének és a KBB elnökének tartós akadályoztatása, távolléte esetén a
közgyőlés és szervei által elfogadott rendelkezésekben foglalt, a jelen szabályzatnak
megfelelı személy járhat el.
Jelen szabályzatban foglaltakat 2006. április 6. napját követıen megkezdett beszerzésekre,
közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzıdésekre, tervpályázati eljárásokra
és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított
jogorvoslati eljárásokra, illetıleg kérelmezett békéltetési eljárásokra a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint annak felhatalmazása
alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

15
16

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Számozását módosította a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 10. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
Beiktatta a 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 10. pontja; hatályos 2008. június 26. napjától.
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87/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy:
a
Nógrád
Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon balassagyarmati intézményegységei
átszervezésének végrehajtása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon közalkalmazotti létszámát 6 fıvel csökkenti. A
létszámkeret csökkentésrıl és annak végrehajtásáról Nógrád Megye Önkormányzata 2008.
évi költségvetésérıl szóló rendelet II. számú módosításában történik intézkedés. A Közgyőlés
utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a létszámcsökkentés érdekében szükséges munkáltatói
intézkedéseket a rendelet kihirdetését követıen kezdje meg, és legkésıbb 2008. augusztus 31.
napjáig tegye meg.
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
Határidı: 2008. augusztus 31.
2. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy vizsgálja meg az intézményben a várhatóan
megnövekedı forgalomhoz igazodó biztonságos beléptetési rendszer mőködtetésének
feltételeit, és szükség szerint nyújtson segítséget azok 2008. szeptember 1-ig történı
megteremtéséhez.
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Határidı: szöveg szerint.
3. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. §
(4) bekezdés e) pontja szerinti - kötelezettségének eleget téve tájékoztassa a Nógrád Megyei
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottságot az intézmény
átszervezésérıl szóló döntésrıl, és küldje meg a módosított alapító okiratot.
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Határidı: 2008. július 15.
4. A közgyőlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a 2008. július 1-jén hatályba lépı alapító
okirat alapján módosított intézményi Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az illetékes
bizottság szeptemberi ülésére terjessze be jóváhagyásra.
Határidı: 2008. június 30.
Felelıs: Koós Istvánné igazgató

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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88/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú,
Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására
vonatkozó pályázat kiírása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3.
szám alatti, telephely megnevezéső, 8733 m2 területő ingatlan elidegenítésére ismételt nyilvános
pályázatot ír ki.
Az értékesítés és a nyilvános pályázat keretfeltételeit a következıkben határozza meg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

a pályázat közzététele a Nógrád Megyei Hírlapban és az interneten;
a pályázat közzétételének határideje: 2008. 07. 04.;
figyelemfelhívás az ingatlanon fennálló használati, szolgalmi és elıvásárlási jogra;
az értékesítés feltétele pályázó által a szerzıdéskötéssel egyidejőleg az ajánlati ár 30 %-ának, 90
napon belül a teljes összegének kiegyenlítése;
ajánlati kötöttség: 90 nap;
pályázat érvényességének feltételei:
− a pályázó (szerzıdéskötéshez szükséges) azonosító adatait tartalmazó dokumentumok
közjegyzı által hitelesített másolatainak becsatolása,
− az ajánlati ár számszerősítése,
− nyilatkozat a pályázat feltételeinek elfogadásáról,
− nyilatkozat arról, hogy ajánlattevı tulajdonszerzésének jogi korlátja nincs,
− a pályázat benyújtásának határnapjáig 8.000.000 Ft összegő ajánlati biztosíték megfizetése
és annak igazolása;
a pályázat benyújtásának határideje: 2008. 08. 05. 10,00 óra, amely idıpontban közjegyzı
jelenlétében kerülnek bontásra az ajánlatok;
jogfenntartás az érvényes pályázatot benyújtók körében versenytárgyalás szervezésére;
pályázat elbírálása legkésıbb a közgyőlés szeptemberi ülésén;
jogfenntartás a pályázat – indoklás nélkül történı – eredménytelenné minısítésére;
ajánlati biztosíték rendezése:
− a biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít,
− a nem nyertes, vagy érvénytelen pályázatot benyújtók részére az eredményhirdetést
követıen 8 napon belül az ajánlati biztosíték visszajár,
− az ajánlatát visszavonó pályázó (függetlenül a pályázat eredményességétıl) az ajánlati
biztosítékot elveszíti.

A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati felhívás, a részletes kiírás elkészítésére,
közzétételére, az ajánlatok bontásának, valamint értékelésének megszervezésére, továbbá
gondoskodjon a pályázat elbírálásáról szóló javaslat testület elé terjesztésérıl.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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89/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: A Salgótarján belterület 6308/4 hrsz-ú,
Keszi út 12. szám alatti ingatlan elidegenítése

HATÁROZATA

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Salgótarján, belterület 6308/4 hrsz-ú, Keszi út 12.
szám alatti, lakóház udvar megnevezéső, 713 m2 alapterülető ingatlant Golyán László egyéni
vállalkozó (3100 Salgótarján, Kistarján út 6., vállalkozói igazolvány szám: EV-427061, adószám:
49116687-2-32) részére, 11.900.000 Ft eladási áron (amely összeg tárgyi mentes az áfa alól)
értékesíti.
Az eladási ár megfizetését három részletben határozza meg. Az elsı 4.000.000 Ft a szerzıdés
aláírását követıen 8 napon belül, a második 4.000.000 Ft 2008. december 15-éig, a harmadik
részlet 3.900.000 Ft 2009. június 30-ig kerül kiegyenlítésre. Vevı a vételár elsı részlete
megfizetését követıen kerül birtokba. Az ingatlan tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítését
követıen szerzi meg.
A közgyőlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az adásvételi szerzıdés elkészítésére, egyben
felhatalmazza annak aláírására.
Határidı: 2008. június 30.,
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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90/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád megyei közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési
és fejlesztési tervnek Nógrád Megye
Önkormányzata közoktatási esélyegyenlıségi
helyzetelemzése és tervével történı kiegészítése

HATÁROZATA

1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a melléklet szerint elfogadja Nógrád
Megye Önkormányzatának közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzését és
tervét.

2.

A közgyőlés kiegészíti a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv 7. fejezetét a „Nógrád Megye
Önkormányzatának közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzése és terve” címő –
az 1. ponttal elfogadott - melléklettel.

3.

A közgyőlés utasítja elnökét, hogy az 1. ponttal elfogadott dokumentum alapján
dolgozzon ki akciótervet a helyzetelemzésben feltárt problémákra, hiányosságokra,
és terjessze be a közgyőlés 2008. szeptemberi ülésére a „ Javaslat a Nógrád megyei
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv
módosítására” címő napirendi pont keretében.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

4.

A közgyőlés utasítja a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési,
oktatási intézmények igazgatóit, hogy - Nógrád Megye Önkormányzatának
közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzése és terve figyelembe vételével pedagógiai programjuk mellékleteként készítsék el és az Oktatási, Kulturális és
Egyházügyi Bizottság 2008. december 9-ei ülésére terjesszék be jóváhagyásra az
intézményi esélyegyenlıségi helyzetelemzést és tervet. Utasítja továbbá az
igazgatókat, hogy a dokumentum elkészítése során mőködjenek együtt az Oktatási
és Kulturális Minisztérium által kijelölt közoktatási esélyegyenlıségi szakértıvel.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési, oktatási
intézmények igazgatói

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Melléklet a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv
7. fejezetéhez

Nógrád Megye Önkormányzatának
közoktatási esélyegyenlıségi
helyzetelemzése és terve

TARTALOMJEGYZÉK

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
HELYZETELEMZÉS
NÓGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS JELLEMZİI
NÓGRÁD MEGYE KÖZOKTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI
FELADATELLÁTÁSA
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉSE
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
1. BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM
2. VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM
3. LIPTHAY BÉLA MEZİGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM
4. MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
ALAPFOKÚ OKTATÁS
1. NÓGRÁD MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS GYERMEKOTTHON
A HELYZETELEMZÉSBİL ADÓDÓ FİBB FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

2

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
2003. évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról
(részletek):
Az Országgyőlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlı méltóságú személyként
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedık számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlıség
elımozdítása elsısorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére,
70/A. §-ára, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog
vívmányaira a következı törvényt alkotja:
Általános rendelkezések
1. § Az egyenlı bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint
azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékő
figyelembevételével kell eljárni.
2. § Az egyenlı bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott
rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
Oktatás és képzés
27. § (1) Az egyenlı bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra,
képzésre,
a) amely államilag jóváhagyott vagy elıírt követelmények alapján folyik, vagy
b) amelynek megszervezéséhez az állam
ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy
bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás).
(2) Az egyenlı bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással
összefüggésben érvényesíteni kell különösen
a) az oktatásba történı bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek
elbírálása,
b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,
c) a teljesítmények értékelése,
d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
e) az oktatással összefüggı juttatásokhoz való hozzáférés,
f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás,
g) az oktatásban megszerezhetı tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
i) az oktatásban való részvétellel összefüggı jogviszony megszüntetése során.
(3) Az egyenlı bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy
vagy csoport
a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott
tagozatban, osztályban vagy csoportban,
b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy
intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai
követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és
mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák
letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetıségét.

3

(4) Az oktatási intézményekben nem mőködhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb
tanulói, hallgatói, szülıi vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok
lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.
28. § (1) Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik
nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes,
továbbá emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri.
(2) Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha
a) közoktatási intézményben a szülık kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
b) felsıoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján
olyan vallási vagy más világnézeti meggyızıdésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy
nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült
osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevıket
semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott,
államilag elıírt, illetve államilag támogatott követelményeknek.
(3) A 27. § (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megırzését
szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében
jogszabály eltérıen rendelkezhet.
29. § Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az
iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevık
meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - elınyben részesítési
kötelezettséget írhat elı.
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük
biztosításáról (kivonat)
Oktatás, képzés
13. § (1) A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelıen és életkorától függıen
korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban,
fejlesztı felkészítésben, szakképzésben, felnıttképzésben, továbbá felsıoktatásban vegyen
részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.
(2) Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakértıi véleményében foglaltak szerint - a fogyatékos személy képességeinek
kibontakoztatása céljából elınyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a
többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban vesz részt.
14. § A fogyatékos személy óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és
iskolát a szülı választja ki a szakértıi és rehabilitációs bizottság véleménye alapján.

VII. Fejezet ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAM
26. § (1) Az Országgyőlés a fogyatékos személyek esélyegyenlıségének megteremtéséhez
szükséges intézkedések megalapozása érdekében Országos Fogyatékosügyi Programot (a
továbbiakban: Program) határoz meg. A Programban foglaltakat az egészségügyi,
foglalkoztatási, oktatási, közlekedési tervezésben, továbbá a településfejlesztésben, valamint
az egyéb állami tervezés körébe tartozó döntés meghozatala során érvényre kell juttatni.
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10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról (kivonat)
Országos Fogyatékosügyi Program
2007-2013
A Program alapelvei

A Program alapelvei horizontális jellegőek, melyek szem elıtt tartása és érvényesítése a
program végrehajtásában érdekelt valamennyi partner feladata. Legfontosabb alapelvek:
- prevenció elve,
- az egyéni szükségletek elve,
- a rászorultság, illetve a legsebezhetıbbek fokozottabb védelmének elve
- az esélyek kiegyenlítésének elve,
- a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az elınyben részesítés kötelezettségének
elvei,
- a személyhez főzıdı, illetve a fogyatékos személyeket külön megilletı (speciális) jogok
védelmének elve,
- a támogatott döntéshozatal elve,
- az önrendelkezés elve,
- az emberi méltóság tisztelete,
- a szubszidiaritás elve,
- az integráció elve,
- a normalizáció elve,
- a rehabilitáció elve,
- az egyenlı esélyő hozzáférés elve,
- az egyetemes tervezés elve,
- a semmit rólunk, nélkülünk elve.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
A törvényt – annak bevezetése szerint - az Országgyőlés a Magyar Köztársaság
Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való
gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a
vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a
nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a
tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülık és a
közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerő
tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és mőködtetése céljából alkotta.
85. § (4) A helyi önkormányzat köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges
önkormányzati döntés-elıkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az
önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlıségét
szolgáló intézkedéseket.
88. § (1) A megyei önkormányzat a megye területén mőködı helyi önkormányzatok
véleményének kikérésével és közremőködésével - a közoktatási feladatok megszervezéséhez
szükséges önkormányzati döntés elıkészítését szolgáló - feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervet (a továbbiakban: fejlesztési terv) készít. A megyei fejlesztési
tervben önálló fejezetként jelenik meg az e törvény 86-87. §-ában meghatározott, kötelezı
megyei önkormányzati feladatok ellátására.
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132. § (6) bekezdés szerint a tanulók esélyegyenlıségét szolgáló intézkedések különösen: az
óvodai nevelés három éves kortól történı biztosításának feltételei. Az ingyenes étkeztetéshez,
ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek megléte, a beiskolázási körzethatárok
kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzető tanulók többi tanulóhoz viszonyított
arányának áttekintése. Az intézkedési terv megléte az elıfeltétele annak, hogy a helyi
önkormányzat a hazai vagy nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázaton vegyen
részt.
FONTOSABB FOGALMAK

Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minısül az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bırszíne,
nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága,
egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyızıdése, politikai vagy más véleménye,
családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása,
életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidıs jellege, illetve határozott
idıtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzıje
(a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül kedvezıtlenebb bánásmódban, mint
amelyben más, összehasonlítható helyzetben levı személy vagy csoport részesül, részesült
vagy részesülne.
Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minısül az a közvetlen hátrányos
megkülönböztetésnek nem minısülı, látszólag az egyenlı bánásmód követelményének
megfelelı rendelkezés, amely a fent meghatározott tulajdonságokkal rendelkezı egyes
személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz,
mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévı személy vagy csoport volt, van vagy
lenne.
Jogellenes elkülönítésnek minısül az a rendelkezés, amely a fenti tulajdonságai alapján
egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévı
személyektıl vagy személyek csoportjától - anélkül, hogy azt törvény kifejezetten
megengedné - elkülönít.
Hátrányos helyzető (HH) gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyzı védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát a jegyzı megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzető
(HHH) az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje - a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban
tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában,
tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzető az a
gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
Sajátos nevelési igényő (SNI) gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértıi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem
vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd.
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HELYZETELEMZÉS
NÓGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS JELLEMZİI
Nógrád megye gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási jellemzıit, a különbözı ellátások
bemutatását (egészségügy, közmővelıdés, szociális ellátások, stb.) a Nógrád megyei
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv 2. fejezete (6-14.
oldal) tartalmazza. Ezt egészíti ki a következı táblázat:

Rangsor szám

Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek humán fejlettségi mutatói az
országos rangsorszám szerint (2001.)

Kistérség

Az
írástudók
aránya a
6 évesnél
idısebb
népességen
belül,
1990.
%

A6
évesnél
idısebb
népesség
által
átlagosan
elvégzett
osztályszám,
1990.
tanév

Az 1
állandó
lakosra jutó
összes
belföldi
jövedelem,
1990.
Ft/fı

Születéskor várható
átlagos
élettartam,
1995-2000.
év

Képzettségi
index

A belföldi
jövedelem
indexe

A
születéskor
várható
átlagos
élettartam
indexe

Humán
index
(HDI)

19.

Egri

97,91

8,83

333,716

71,47

0,67

0,69

0,65

0,668

29.

Gyöngyösi
Miskolci

97,98

8,37

308,781

71,38

0,59

0,60

0,64

0,609

44.

98,22

8,80

283,368

70,07

0,71

0,52

0,47

0,566

54.

Hatvani

98,36

8,14

267,821

70,59

0,60

0,46

0,54

0,532

57.

97,77

8,27

262,459

70,87

0,54

0,45

0,57

0,520

59.

Balassagyarmat
i
Salgótarjáni

98,02

8,43

265,270

70,15

0,61

0,46

0,48

0,515

63.

Kazincbarcikai

98,13

8,38

250,471

70,12

0,61

0,41

0,48

0,498

70.

Tiszaújvárosi

97,30

8,19

333,370

68,65

0,46

0,68

0,29

0,480

71.

Rétsági

97,85

8,05

255,409

70,12

0,51

0,42

0,48

0,469

88.

Mezıkövesdi

98,02

8,00

213,739

69,50

0,52

0,28

0,40

0,402

91.

Pásztói

98,08

7,92

217,166

69,40

0,51

0,29

0,39

0,399

93.

Pétervásárai

97,95

7,65

171,652

71,03

0,44

0,14

0,39

0,092

95.

Füzesabonyi

97,76

7,81

209,621

69,82

0,45

0,27

0,44

0,386

98.

Bátonyterenyei

97,94

7,97

204.164

69,41

0,50

0,25

0,39

0,381

10
6
11
3
11
5
11
7
12
2
12
6
13
1
13
8
14
6

Sárospataki

97,27

8,14

207,897

68,71

0,44

0,26

0,30

0,337

Sátoraljaújhelyi

97,35

8,00

198,967

68,71

0,43

0,23

0,30

0,321

Szerencsi

97,33

7,88

185,182

69,10

0,40

0,19

0,35

0,313

Ózdi

97,65

7,99

181,530

68,45

0,47

0,17

0,27

0,304

Szécsényi

96,76

7,69

184,168

69,67

0,28

0,18

0,42

0,296

Szikszói

97,23

7,71

167,758

69,32

0,35

0,13

0,38

0,286

Hevesi

96,43

7,46

173,030

69,50

0,19

0,15

0,40

0,246

Encsi

96,39

7,56

152,894

69,11

0,21

0,08

0,35

0,212

Edelényi

95,96

7,54

160,753

68,67

0,14

0,10

0,30

0,182
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NÓGRÁD MEGYE KÖZOKTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI
Nógrád megye közoktatásának általános jellemzıit Nógrád megyei közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv 3. fejezete (15-46. oldal) tartalmazza. E
helyen az esélyegyenlıség szempontjából néhány jellemzı adatsorral egészítjük ki.
Speciális helyzető tanulók megoszlása a régióban
(2005., forrás. KIR-STAT)

Kistérség, megye

Létszám
összesen

Más
településrıl
bejárók

Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
∑Nógrád megye
-Balassagyarmat
-Bátonyterenyei
-Pásztói
-Rétsági
-Salgótarjáni
-Szécsényi
Észak-Magyarország

142143
60851
34987
7609
3828
4547
2752
13021
3230
237981

33476
16736
10007
3476
734
667
517
3826
790
60219

Tanulási,
Integráltan
magatartási,
oktatott SNI
beilleszkedési
tanulók
nehézségekkel
száma
küzdı tanulók
1955
3810
4417
914
607
1338
108
427
68
102
87
170
38
61
247
481
59
97
6979
6062

Hátrányos
helyzető
tanulók
45152
13780
10938
2081
1014
1509
585
4556
1193
69870

Hátrányos helyzető tanulók aránya az összlétszámhoz viszonyítva Nógrád megye
kistérségeiben
(2005, %, forrás: KIR-STAT)
Balassagyarmati
Bátonyterenyei
Pásztói
Rétsági
Salgótarjáni
Szécsényi

27,35
26,49
33,19
21,26
34,99
36,93

Integráltan oktatott SNI tanulók aránya az összlétszámhoz viszonyítva Nógrád megye
kistérségeiben
(2005, %, forrás: KIR-STAT)
Balassagyarmati
Bátonyterenyei
Pásztói
Rétsági
Salgótarjáni
Szécsényi

1,42
1,78
1,91
1,38
1,90
1,83
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A 2007 évi országos kompetenciamérés eredményei 8. évfolyam
Országos átlag: matematika:
491
olvasás-szövegértés: 497

Régiónként:

MAT 488
OLV 496

MAT 487

MAT 502
OLV 512

MAT 480
OLV 480

OLV 497

MAT 476
OLV 477

MAT 487
OLV 493

MAT 486
OLV 494
Kistérségi adatok Nógrád megyében:

MAT 482
OLV 478

OLV 490

St.

Sz.
Bgy.
R.

MAT 478

MAT 482
OLV 465

Bt.

Észak-magyarországi
régió
MAT 480
OLV 480

P
MAT 442

MAT 479
OLV 477

OLV 451
MAT 444
OLV 472
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A 2007 évi országos kompetenciamérés eredményei 10. évfolyam
Országos átlag: matematika:
499
olvasás-szövegértés: 506

G: 557 SZKI: 495 SZI: 396
G: 570 SZKI: 500 SZI: 398
MAT 480

Régiónként:

MAT 501
OLV 510

MAT 500
OLV 506

MAT 512
OLV 518

OLV 487

MAT 482
OLV 487

MAT 497

MAT 491
OLV 503

OLV 503

Kistérségi adatok Nógrád megyében:

MAT 474

MAT 446
OLV 431

MAT 485
OLV 503

OLV 482
St.
Sz.
Bgy.

Bt.

Észak-magyarországi
régió
MAT 480
OLV 487

P
MAT 404
OLV 420
MAT 540
OLV 575
10

A 2007. évi országos kompetenciamérés eredményei Nógrád megye
középiskoláiban

Országos átlag

Viszonyítási adatok

Balassagyarmat

Szécsény

Pásztó

Bátonyterenye

Salgótarján

10. évfolyam
Matematika Szövegértés
499
506

Gimnáziumok átlaga
Kis gimnáziumok átlaga
Közepes gimnáziumok átlaga
Nagy gimnáziumok átlaga
Szakközépiskolák átlaga
Szakiskolák átlaga

557
503
543
576
495
396

570
523
556
587
500
398

Észak-Magyarországi régió átlaga

480

487

Balassi Bálint Gimnázium
Szentgyörgyi Albert Gimnázium
Szentgyörgyi Albert Szakközépiskola
Szondi György Szakközépiskola
Szondi György Szakiskola
Mikszáth Kálmán Szakközépiskola
Mikszáth Kálmán Szakiskola
Szent Imre Gimnázium és Általános
Iskola
Kırösi Cs. S. Gimnázium
Kırösi Cs. S. Szakközépiskola
Lipthay B. Szakközépiskola
Lipthay B. Szakiskola

577
552
556
427
345
479
361

609
561
530
414
353
480
368

491
533
494
451
362

500
518
458
444
346

Mikszáth K. Gimnázium Francia
kéttannyelvő
Mikszáth K. Gimnázium
Mikszáth K. Szakközépiskola
Váci M. Gimnázium
Fáy A. Szakközépiskola
Fáy A. Szakiskola
Borbély L. Szakközépiskola
Borbély L. Szakiskola
Stromfeld A. Szakközépiskola
Táncsics M. Szakközépiskola

559
554
501
439
416
333
435
347
493
527

583
606
529
484
410
337
417
357
515
552

Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola

456

483

Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakiskola

402

449

Kanizsai D. EÜ Szakközépiskola

418

433

Madách I. Gimnázium

542

556

Bolyai J. Gimnázium

562

587
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NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSA

A megyei önkormányzat kötelezı feladata elsısorban a megye egészére kiterjedı pedagógiaiszakmai szolgáltatás, a szakszolgálati feladatok megszervezése, a többi gyermekkel együtt
nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek óvodai, iskolai kollégiumi ellátása, az
iskolaváltozások koordinálása. A középiskolai, szakiskolai, kollégiumi ellátás, nevelési
tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás, logopédiai szolgáltatás, a gyógytestnevelés, a
felnıttoktatás és az alapfokú mővészetoktatás akkor válnak kötelezı feladatává, ha települési
önkormányzat az ellátást nem vállalja, illetve az a megye területén nem megoldott.
Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási feladatait döntı részben intézmények
fenntartásával oldja meg. 2001-ben az intézmények száma 12 volt, 2006-ban 10, jelenleg 7.
Az utóbbi két évben jelentıs változásokon esett át az intézményrendszer. A középfokú
oktatás, nevelés körében összevonásra került 3, eddig önálló intézmény (Borbély Lajos
Szakközépiskola és Szakiskola, Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium). Pásztó önkormányzatától átvette a megyei önkormányzat a
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumot. Szintén
átvételre került a Rajeczky Benjámin Mővészeti Iskola, mely a Rózsavölgy Márk Mővészeti
Iskola tagintézménye lett. Az alapfokú mővészetoktatási intézmény további kihelyezett
osztályokkal is bıvült (Nézsa, Nógrádsáp, Bercel).
A sajátos nevelési igényő gyermekeket, tanulókat ellátó 3 intézmény összevonásával létrejött
a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Gyermekotthon,
melynek feladata a jogelıd intézményekéhez képest a gyógypedagógiai területre vonatkozó
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal bıvült, egy telephellyel szőkült.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmény jelentıs feladatcsökkentéssel, feladva
a salgótarjáni önkormányzattól ingyenes használatra kapott épületegyüttest, a megyei
önkormányzat tulajdonában lévı Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ épületében nyert
elhelyezést.
A fenti változásokon kívül a közoktatási intézményrendszert is érintette az intézmények
gazdasági integrációja. Három önállóan gazdálkodó intézményben látják el a többi
közoktatási intézmény gazdálkodási feladatait is.
Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményeit és feladataikat a következı táblázat
foglalja össze:
Intézmény neve
Borbély Lajos
Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium

Lipthay Béla
Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és
Kollégium

feladatai
- szakiskolai és speciális szakiskolai oktatás;
- szakközépiskolai oktatás;
- kollégiumi ellátás;
- felnıttoktatás;
- alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezı tanulók
felzárkóztató oktatása szakképzést elıkészítı évfolyamon;
- hátrányos helyzető tanulók Arany János kollégiumi programja;
- SNI tanulók integrált oktatása.
- szakiskolai oktatás;
- szakközépiskolai oktatás;
- kollégiumi ellátás;
- felnıttoktatás;
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Váci Mihály
Gimnázium
Mikszáth Kálmán
Gimnázium,
Postaforgalmi
Szakközépiskola és
Kollégium
Nógrád Megyei
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény és
Gyermekotthon
Rózsavölgyi Márk
Alapfokú
Mővészetoktatási
Iskola
Nógrád Megyei
Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató és
Szakszolgálati
Intézet

- alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezı tanulók
felzárkóztató oktatása szakképzést elıkészítı évfolyamon.
- gimnáziumi oktatás (4 és 6 osztályos);
- hátrányos helyzető tanulók Arany János kollégiumi programja.
- általános gimnáziumi oktatás;
- magyar-francia két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás;
- szakközépiskolai oktatás;
- kollégiumi ellátás;
- felnıttoktatás;
- SNI tanulók integrált oktatása.
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem nevelhetı, oktatható
sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek, tanulók óvodai, általános
iskolai, speciális készségfejlesztı szakiskolai ellátása (enyhe és
középsúlyos értelmi fogyatékosok, autisták);
- napköziotthoni, diákotthoni és gyermekotthoni ellátásuk;
- pedagógiai szakszolgálatok;
- pedagógiai szakmai szolgáltatás a gyógypedagógia területén.
- alapfokú mővészetoktatás

- pedagógiai-szakmai szolgáltatás;
- tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs
tevékenység

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉSE
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS
Összesítı alapadatok Nógrád Megye Önkormányzata középfokú oktatási intézményeirıl
Vizsgált terület
Középiskolai feladat-ellátási helyek száma

Borbély
2

Lipthay
1

Mikszáth
1

Váci
1

1575

387

481

294

11

1

3

2

Osztály, tanuló csoport szám

71

19

17

12

Sajátos nevelési igényő tanulók száma

71

5

1

3

Hátrányos helyzető tanulók száma

816

147

34

30

Középiskolai tanulók száma
- ebbıl magántanuló

Halmozottan hátrányos helyzető tanulók száma

228

51

0

37

Bejárók száma

928

236

8

152

Kollégisták száma

55

80

96

42

Fıállású pedagógusok száma

129

36

47

22

Egy pedagógusra jutó tanulólétszám

12,2

10,75

10,32

13,3

Formázott: Betőtípus: 11 pt
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intézmény

HH

arány %

HHH

arány %

Borbély

816

51,8

228

14,47

Lipthay

147

37,98

51

13,17

Mikszáth

34

7,06

0

0

Váci
Összesen

30

10,20

37

12,58

1027

37,52

316

11,54

1. BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménynek két városban, Salgótarjánban és
Bátonyterenyén vannak intézményegységei. Salgótarjánban mőködik a székhely intézmény,
valamint külön telephelyen a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium. Bátonyterenyén (Nagybátony
településrészen) tagintézményként mőködik a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium.
A székhely intézmény települési környezete
Salgótarján Megyei Jogú Város Nógrád megye legnagyobb települése, egyben a megye
székhelye is. A hajdan jól mőködı ipari tevékenység - a szénbányászat, üveggyártás,
kohászat, tőzhelygyártás – jellemezte várost mára beárnyékolják a szegénység,
munkanélküliség, az inaktív iparkörzetek. A 3986 általános iskoláskorú 33%-a, az
óvodáskorúak 37%-a hátrányos helyzető. Ezen kívül jelentıs számú a halmozottan hátrányos
helyzetőek aránya, 13, 6% az óvodáskorúak és 15% az arányuk az általános iskolások között.
A jelenlegi településszerkezetet figyelembe véve fiatal település. A lakosság szám 1990-ben
meghaladta az 50000 fıt, mára ez 40500 fıre csökkent
A jelenlegi lakónépességbıl a csecsemı korúak (0-2 év) létszáma 593, az óvodás korúak (3-5
év) létszáma 1035 fı, az általános iskolai korosztály (6-14 év) létszáma 4002 fı és a
középiskolai korosztály (15-18 év) létszáma 1905 fı. A 0-14 éves korosztály létszáma 2001ben 7066 fı volt, ami a teljes népesség 15,7%-a (Népszámlálás 2001.). A jelenlegi adatok
szerint 5630 gyermek tartozik ebbe a korosztályba, ami 13,9%. Az iskolás korosztályban a
csökkenés jelentısebb a többi korosztályhoz képest. Oka a negatív természetes szaporulat és a
jelentıs negatív vándorlási különbözet (1990 és 2001 között 1193 fı, 2005-ben 216)
(Népszámlálás és KSH). A vándorlási különbözet ráadásul a jelentıs elvándorlás mellett
nagymértékő bevándorlást is takar.
A városban jelentıs számban élnek a német, a roma és a szlovák kisebbség tagjai, a roma és a
szlovák kisebbség alakított önkormányzatot. A 2001-es népszámlálás adatai szerint 1 124 fı
vallotta magát cigány kisebbséghez, 103-an szlovák kisebbséghez és 107-en a német
kisebbséghez tartozónak vallották magukat. A cigány kisebbségrıl elmondható, hogy arányuk
a lakosságon belül valószínőleg jelentısen meghaladja a népszámlálás által mért 2,5%-ot, az
óvoda/iskolahasználók kb. 18 %-a roma származású. Salgótarjánban a rendszerváltás után
tömeges leépítésekre került sor a cigány segéd-, betanított- és szakmunkások körében. Az ipar
jelenlegi mérsékelt felfutásának idıszaka alatt sem keletkezik új munkalehetıség számukra.
Napjainkra a városban öt övezet alakult ki, ahol magasabb a roma lakosság száma, aránya.
Az érintett hátrányos és roma gyermekek háromnegyede négy iskolában és óvodában
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koncentrálódik a roma lakókörzetekhez közel (Acélgyár környéke –Petıfi Sándor Tagiskola,
Hétszínvirág tagóvoda; Zagyvapálfalva –Arany János Tagiskola, Nyitnikék tagóvoda;
Baglyasalja- Bóna Kovács Károly Tagiskola, Baglyasi tagóvoda; II. Rákóczi Ferenc
Tagiskola, Szivárvány tagóvoda).
Az iskolai végzettség tekintetében a város adatai a megyei adatoknál lényegesen
kedvezıbbek, a felsıfokú végzettségőek és érettségivel rendelkezık aránya is örvendetesen
növekedett. Amíg azonban 1990-ben a diplomások aránya az országos átlagot jóval
meghaladta, addig 2001-ben már csak az országos átlag körüli az eredmény (a
megyeszékhelyek esetén a diplomások aránya hagyományosan az országos átlag fölötti). Az
alacsony iskolázottságú rétegek aránya örvendetesen csökkent, de az országos adatokhoz
képest a javulás kisebb mértékő.
A lakások méretét tekintve a város megyei, regionális és országos adatokkal összevetve
kedvezıtlen, a komfort szerinti összevetés viszont valamivel kedvezıbb képet mutat.
Közmőellátottságuk jelentısen meghaladja a megyei átlagot. A lakások vezetékes ivóvízzel
való ellátottsága 90%-os, a nagyobb részükben a szennyvízelvezetés is megoldott (92%),
vezetékes gázzal 63%-uk ellátott.
A foglalkoztatási helyzetre jellemzı, hogy rendkívüli módon csökkent a foglalkoztatottak
száma és megnövekedett a munka nélkül élı aktív emberek száma:
(Forrás Népszámlálás 1980, 1990, 2001)

1980
1990
2001

Lakosok
száma (fı)
49 603
47 822
44 964

Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív keresı
(fı)
(fı)
képes népesség (fı)
23 946
10 278
21 403
538
12 392
16 049
2 552
14 951

Jelenleg a városban a nyilvántartott munkanélküliek aránya 11,3% (Állami Foglalkoztatási
Szolgálat, 2007. november), amely az országos átlagnál 1,8-szer nagyobb. A
munkanélkülieknek több mint 40%-a tartósan nem talál munkát.
A város egészségügyi alapellátását 24 felnıtt háziorvosi körzet, 11 gyermek háziorvosi körzet
és 11 fogorvosi körzet látja el. Egy kivételével a szakemberellátás is biztosított. A szakellátást
és a kórházi ellátás hosszú távon biztosított a közelmúlt fejlesztéseinek eredményeképpen a
Szent Lázár Megyei Kórházban. A településen 9 patika áll a lakosok rendelkezésére, az
ügyeleti ellátás is helyben biztosított.
A törvényben elıírt szociális ellátásokat és a jogszabályokban meghatározott, megélhetést
nyújtó segélyeket, a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat, eseti segélyeket
(rendszeres szociális támogatás, normatív támogatás, ápolási díj, szociális segély,
lakásfenntartási támogatás, átmeneti segélyek, temetési segély, étkezési segély, beiskolázási
segély, közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) a város biztosítja.
Az oktatási esélyeket döntıen befolyásoló ellátások közül a bölcsıdei ellátás és a házi
gyermekfelügyelet nem megoldott. A bölcsıdei ellátást jelenleg a város családi napközi
keretei között oldja meg. Az önkormányzati bölcsıde iránti igény jelenleg nem ismert, de
valószínősíthetı, hogy az igények a családi napköziben jelenleg ellátott gyermeklétszámnál
lényegesen nagyobbak. A kérdéssel a város települési esélyegyenlıségi terve részletesen
foglalkozik.
A gyermekjóléti szakellátások közül a családok átmeneti otthonát – szerzıdéssel - biztosítja az
önkormányzat. A gyermekjóléti szolgáltatás által folyamatos családgondozásban 2006-ban
272 család részesült (517 gyermek). Közülük 92 család (156 gyermek) ez évben került be az
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ellátórendszerbe, amely a gondozott családok harmada, a gondozott gyermekek 30%-a. A
veszélyeztetett gyermekek száma 357 fı volt, közülük mintegy harmadánál anyagi,
megélhetési ok, 21%-uk esetén környezeti ok, 17%-uk esetén magatartási ok miatt alakult ki
veszélyeztetettség. Jelentıs még (12%) a bőncselekmény miatt kialakuló veszélyeztetetttség.
Rendszeres szociális segélyben 1745 család részesül, míg rendszeres gyermekvédelmi
támogatást 2406 gyermek után igényelnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülı szülık közül 775-en nyilatkoztak a halmozottan hátrányos helyzetükrıl.
A kulturális és közmővelıdési feladatokat alapvetıen a József Attila Mővelıdési és
Konferencia Központ, a Kohász Mővelıdési Központ, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a
Nógrád Történeti Múzeum salgótarjáni kiállítóhelyei és az Apolló Mozi látják el. Speciális
igényeket elégít ki az alapítványi fenntartású Cogito ÁMK, a Salgótarjáni Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda, a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ.
A sportfeladatok ellátását a Létesítmény és Sport Kht. biztosítja (a Városi Sportcsarnok, a
Városi Tanuszoda, a Strandfürdı és a Tekepálya üzemeltetésével). Alapvetı feladata az
iskolai oktatáshoz szükséges létesítmények biztosítása mellett a gyermek és ifjúsági, valamint
az utánpótlás nevelés feltételeinek segítése. Több civil szervezet is létrejött a lakosság
sportolási igényének kielégítésére.
A közoktatási feladatok közül pedagógiai szakszolgálati feladatokat a város helyben látja el.
Így az ellátás helyben került megszervezésre a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés,
gondozás, a fejlesztı felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a
gyógytestnevelés, valamint a továbbtanulási-pályaválasztási tanácsadás. Az ellátás az
igényeknek megfelelıen történik ellátatlan terület, illetve gyermek nincs a városban.
Az óvodai ellátás területén a változásokat alapvetıen a csökkenı gyermeklétszám és a
gazdasági kényszer alakította. Jelenleg 15 ellátási helyen folyik az óvodai nevelés Salgótarján
városban. Az önkormányzat egy óvodai intézményt tart fenn, melyben az óvodai
feladatellátási helyek száma 13. Az óvodai csoportok száma 54, átlaglétszámuk 23,5
fı/csoport. Az óvodai csoportok száma kilenccel csökkent a megelızı nevelési évhez képest.
Az óvodai hálózat jól lefedi a város területét. A város központi óvodájának tagóvodáiba 1271
gyermek jár. Az óvodába járók közül hátrányos helyzető 483 (38%), halmozottan hátrányos
helyzető 177 (13,9%), 11 fı integrálható SNI, kb. 25% roma származású gyermek. A
hátrányos és halmozottan hátrányos populációk szórása széles az egyes tagóvodák között
(4,2% -85,7% HH, 0%- 72% HHH) . A város egy gyógypedagógiai óvodájában 8, nem
integrálható SNI gyermeket nevelnek.
A város óvodai alapellátásban 1 katolikus egyházi, a Váci Egyházmegye Ordináriusa által
fenntartott Keresztény Óvoda is részt vesz, 64 gyermeket 3 óvodai csoportban nevelnek.
A város óvodáiban jelentıs a más településrıl bejáró gyermekek száma: 109 gyermek. Az
óvodás korú gyermekek száma az elkövetkezı néhány évben kis mértékben csökkenni fog.
Az önkormányzat folyamatos, tervszerő karbantartásai és felújításai ellenére a nevelés
infrastrukturális feltételei nem ideálisak. Az épületek több esetben felújításra szorulnak, a
rendelet szerinti minimális feltételeknek nem felel meg több épület sem. Mindössze három
tagintézmény rendelkezik tornateremmel, 12 helyen van tornaszoba és nyolc helyen
logopédiai foglalkoztató, vagy egyéni fejlesztı szoba. Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat rendelkezik
tornateremmel, illetve 12 logopédiai foglalkoztatóval/egyéni fejlesztı szobával. Ezek a
helyiségek rendelkezésre állnak a városban minden szakszolgálatot igénybe vevı gyermek és
szülı számára is. Az eszközök fejlesztését - nagy arányban a pályázati forrás, illetve az
intézmények mellett mőködı alapítványok, egyesületek által nyújtott támogatás segítségével az intézmények gyakorlatilag minden évben megoldották.
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Salgótarján önkormányzata 2007-ben összevonta önálló általános iskoláit - valamint a
diákotthont és a mátraszelei általános iskolát -, és tagintézményekként a Gagarin Általános
Iskola szervezetébe integrálta ıket, Salgótarján Központi Általános Iskola és Diákotthon
néven. Jelenleg a város alapfokú intézményeibe 3986 tanuló jár (1303 HH/593 HHH, 204
SNI, 16% roma), 167 tanulócsoportba. Közülük 128 tanuló az Illyés Gyuláné Iskola
gyógypedagógiai osztályaiba jár, 70 tanuló pedig hat évfolyamos gimnáziumi képzésben vesz
részt a Bolyai János Gimnáziumban. A Hit Gyülekezet által fenntartott Uzoni Péter Általános
Iskolába ebben a tanévben 189 diák jár, közülük 15 az ez évben indult középiskolai
oktatásban vesz részt (26% a roma származású diákok aránya az OOIH kistérségi
koordinátora szerint). 94 tanuló hátrányos helyzető.
Napközis ellátásban a városban 64 napközis csoportban, 1466 tanuló vesz részt a központi
iskola intézményegységeiben.
A város iskoláiban 545 bejáró tanuló van, közülük 62 iskolabusszal, 360 tömegközlekedéssel
jár be naponta, 123 tanulót a szülık hoznak személygépkocsival minden nap.
Az egyes iskolák hátrányos és halmozottan hátrányos arányaiban jelentıs eltérések
tapasztalhatók, a két szélsı értékeket képviselik a Bóna Kovács Károly Tagiskola (80,3 %
HH/60% HHH, 8,1% SNI, 80 % roma) és a székhely intézmény (8% HH/0% HHH, 0,45 %
SNI, 1% roma), valamint a Kodály Zoltán Tagiskola (17%HH/1,15% HHH, 0,69% SNI, kb.
6% roma). A lakókörzeti szegregáció mellett az aránytalan megoszláshoz hozzájárul az
iskolák specializációja, emelt szintő oktatása is.
Az infrastruktúra az önkormányzati erıfeszítések ellenére elhasználódott, több épület
felújításra szorul. Ezt az önkormányzat terv szerint folytatja, de a forrásai az igények
kielégítésére nem elegendıek. Ennek következtében egyszerre van jelen a nem megfelelıen
szigetelt, erısen vizesedı elöregedett épület a közelmúltban felújított, és egyúttal
akadálymentesített épület a városban. Az eszközök fejlesztése, illetve cseréje folyamatos, de
itt is jelentıs részt képviselnek a pályázatok, illetve az intézményekhez kapcsolódó
alapítványok, egyesületek által biztosított források. Az intézmények tornateremmel kettı
kivételével ellátottak, számítástechnika terem mindenhol megtalálható. Logopédiai
foglalkoztató, illetve fejlesztı szoba két intézmény kivételével mindenhol rendelkezésre áll
Az intézmények állagának áttekintését követıen a város két intézmény felújításáról döntött.
Ezek: Kodály Zoltán és Arany János Tagiskola.
Salgótarjánban a középiskolai oktatás szerkezetében a 2007-ben végrehajtott integráció
következtében a város fenntartásában mőködı középiskolák száma hatról négyre csökkent. A
megyei fenntartású Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium integrációja
városon kívüli tagintézménnyel történt. Ez utóbbiban a legnagyobb a hátrányos helyzető
tanulók aránya. A J. L. SEAGULL Szakképzı Iskola alapítványi fenntartású.
A Bolyai János Gimnáziumban két tanítási nyelvő képzés folyik. 2004-tıl idegen nyelvi
elıkészítı évfolyammal bıvített képzést 4 középiskola vezetett be, jelenleg ilyen oktatásban
247 diák tanul a 9. évfolyamon.
A 2007-2008 tanévtıl a Madách Imre Gimnázium szervezetébe kerül integrálásra a Kanizsai
Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola, illetve a Táncsics Mihály Szakközépiskola
szervezetébe kerül integrálásra a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola (3. éve képesség-kibontakoztató felkészítést folytat az OOIH-val együttmőködve).
A megyei fenntartású Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a
bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal került
összevonásra. Az összevonások a szakmai munkát gyakorlatilag nem érintették.
A hátrányos helyzetőek megjelenése a középfokú intézményekben közelítıen azonos: a volt
Kanizsai Egészségügyi SZKI, a Stromfeld és a volt Kereskedelmi SZKI és Szakiskola 15%os HH arányú diákságot oktat. Ezzel szemben a Bolyai Gimnáziumban 3% ez az arány.
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A szakképzés szerkezeti átalakításának jelentıs, bár még közvetlenül érzékelhetı hatással
kevésbé rendelkezı folyamata a Térségi Integrált Szakképzı Központ kialakítása. Az Európai
Uniós támogatással zajló program középtávon a szakképzés szerkezetének jelentıs
megváltozásával jár.
A középiskolai nappali tanulók száma gyakorlatilag nem változott (1995-ben 3538 fı, 2005ben 3568 fı), ami elsısorban a szakképzésben bekövetkezı országos változásoknak
köszönhetı. Az egy osztályteremre jutó tanulók száma 2005-ben 33,3 fı volt, ami az országos
átlagnál jelentısen, 4,5 fıvel nagyobb.
Az összevonások következtében egy iskola a városon kívüli tagintézménnyel is rendelkezik,
az adatszolgáltatás során az ı tanulóik is az intézmény tanulói közé tartoznak. Így a
középiskolák az adatszolgáltatás során már 4582 tanulóról számoltak be az intézményekben.
A HH és HHH tanulók számára vonatkozó adatok is bizonytalanok, viszont ebben már az
adatszolgáltatás bizonytalansága is szerepet játszik. Az adatszolgáltatás alapján 1198 HH és
közülük 134 HHH tanuló jár az intézményekbe.
A középiskolai oktatás feltételei lényegesen jobbak, mint az általános iskolákban. Szinte
minden iskolában nyelvi labor, intézményenként több számítástechnika terem áll
rendelkezésre. Míg az általános iskolában 12,6 gyerekre, a középiskolában átlagosan 5,3
gyerekre jut egy darab számítógép. Logopédiai foglalkoztató/fejlesztı terem azonban csak a
Borbély Lajos SZKI-ban található.
A bátonyterenyei tagintézmény települési környezete
Bátonyterenye 14 175 fıt számláló város, a Bátonyterenyei Kistérség központja. Az ide
érkezı a fıút mellett felállított szénfejtıgépet látja, ami a város és a térség múltját
meghatározó szénbányászat jelképe. Bátonyterenye a kistérség székhelyvárosa négy korábban
önálló település (Nagybátony, Kisterenye, Szupatak, és Maconka) egyesítésével jött létre.
Városi rangra 1989-ben emelkedett.
Lakónépesség száma
Állandó népesség száma
Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma
Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma
Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma
Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma

14 175
14 175
401
416
1310
726

A népességvándorlást illetıen a városban alapvetıen az a tendencia figyelhetı meg, hogy
mára - a hátrányos helyzetben lévı kistérségek városaihoz hasonlóan - a folyamatos
elvándorlás jellemzi. A bevándorlás egyértelmően leginkább a közeli kisebb településekrıl
történik, míg az elvándorlás az urbanizációs folyamatoknak megfelelıen a távolabbi, nagyobb
városokba történik.
Bátonyterenyén a regisztrált munkanélküliek száma 1213 fı, melybıl tartósan 481 fı nem
rendelkezik állással. A város az országban az egyik legnagyobb munkanélküliségi rátával
rendelkezı település. Jelenleg 664 fı részesül rendszeresen szociális segélyben, továbbá 977
gyermek után igényelnek gyermekvédelmi támogatást. Nincs megfelelı adat azokról a
gyermekvédelmi támogatásban részesülı szülıkrıl, akik nyilatkoztak volna a 8 osztálynál
nem magasabb iskolai végzettségükrıl.
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A közszolgáltatások közül az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, az alapfokú
mővészetoktatás 100%-ban biztosítottak a városban. A pedagógiai szakszolgálati feladatok
közül a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztı felkészítés,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás Pásztón történik, 14 km-re
Bátonyterenyétıl. A logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés a településen belül biztosított. A
város ugyan nem tart fenn középfokú oktatási intézményt, azonban itt található a megyei
önkormányzat által mőködtetett Váci Mihály Gimnázium és a BLSZSZK Fáy András
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.
A gyermekjóléti alapellátások - a családi napközi, illetve a házi gyermekfelügyelet kivételével
- megtalálhatóak a településen. Bölcsıdei és iskolai napközis ellátás van. A családok átmeneti
otthona Salgótarjánnal kötött magállapodás alapján biztosított.
A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlısége, hátrányainak kompenzálása
szempontjából kiemelt jelentısséggel bíró nevelési tanácsadást, a korai fejlesztést és
gondozást ajánlott lenne helyben biztosítani, tekintettel a településen élı szociális
szempontból hátrányos helyzető családok, hátrányos helyzető gyerekek magas számára.
Bátonyterenyén az óvodai ellátást egy intézmény látja el, 5 helyszínen. A férıhelyek száma
378, mely lényegesen kevesebb, mint a beíratott gyermekek száma, mely jelenleg 422. A
teljes körő óvodai elhelyezés megfelelı feltételek közötti biztosítása érdekében további
óvodai férıhelyek kialakítására lenne szükség, melynek megoldására az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani.
Az óvodába beíratott hátrányos helyzető gyermekek száma 210, mely az összlétszámnak
csaknem 50%-át teszi ki. Ez az arány az országos átlagot bıven meghaladja. A beíratott
halmozottan hátrányos helyzető gyermekek aránya 28%.
Az óvodáskorú népesség 96 %-a igénybe veszi az óvodai szolgáltatást. A 3. életévüket
betöltött halmozottan hátrányos helyzető óvodáskorú gyerekeknek a 100%-a beiratkozott
2007-ben az óvodába, ami komoly, elismerést érdemlı eredmény.
A városban egy összevont általános iskola mőködik 5 feladatellátási hellyel. 1115 tanulót
nevelnek, oktatnak 44 osztályban. Közülük 10 magántanuló, 50 SNI, hátrányos helyzető 354,
halmozottan hátrányos helyzető 25 (valószínő, hogy ez az adat körültekintıbb adatfelmérés
után sokkal magasabb lenne), napközis 452, bejáró 112. A többi tanulóval nem oktatható SNI
tanulók részére tagozat mőködik 21 fıvel. A sajátos nevelési igényő gyermekek aránya 4,4%,
mely az országos átlag alatt van.
Az általános iskolai elsı évfolyamos diákok száma magasabb a 8. osztályos tanulók számánál,
mely növekvı tendenciát mutat a beíratott gyermekek számában. A napközit igénybe vevı
tanulók aránya 40%, melybıl arra lehet következtetni, hogy a szolgáltatás kihasználtsága
megfelelı.
Az intézmény esélyegyenlıségi helyzetét jellemzı adatok elemzése
Az intézményben tanuló 1575 tanuló körében a HH/HHH arány 816/228 (51%/14%). A
tagiskolák és a képzés típusa szerint jelentısek az eltérések:
A székhelyen szakközépiskolában 101/31 (23%/7%), szakiskolában 213/97 (41%/19%), a
tagintézményi szakközépiskolában 234/41 (80%/14%), szakiskolában 268/57 (80%/17%).
Megállapítható, hogy a székhely iskolában kedvezıbb a helyzet. A HH tanulók aránya jóval
25%-ot meghaladó mértékben nagyobb a tagiskolában, a HHH tanulókat tekintve az eltérés
csak 2-7 % között van.
A székhelyen az egyes osztályok között a HHH arány 0-40% között szóródik, ez a
tagintézményben 10-22%. A HHH arány 25% fölötti a székhelyen mőködı 46 osztályból 6
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osztályban. A tagintézmény 25 osztályából egy sem éri el ezt a határt, a HHH tanulók aránya
meglehetıen kiegyenlített.
Évfolyamonkénti összehasonlításban megállapítható, hogy míg a 9. szakiskolai osztályokban
a HHH arány 23%, a felsıbb évfolyamokon arányuk egyre csökken, a 12. évfolyamon már
csak 15%, 13. évfolyamon 9%. Ez azt mutatja, hogy köztük a lemorzsolódás nagyobb
mértékő. A szakközépiskolai osztályokban is megfigyelhetı ez a tendencia: a 9. évfolyamon
16%, a 13. évfolyamon 4% a HHH arány.
A szakmákat tekintve a legtöbb HHH tanuló a varrómunkások, kımővesek és szobafestık
között van. Az érettségi utáni szakképzı évfolyamokon egyáltalán nincs HHH tanuló.
Az intézményben a magántanulók aránya 0,7%. Az SNI tanulók aránya 4,5%, közülük 16 fı
speciális szakiskolai osztályban tanul.
Az intézmény tanulóinak 60%-a bejáró, ebbıl 14% HHH. Az összlétszámnak mindössze 3%a kollégista.
Az évfolyamismétlık aránya az összlétszámon belül majdnem kétszerese az országos
átlagnak (4,4%). A 250 óránál többet hiányzók aránya ötszöröse az országos átlagnak. A
HH/HHH arány megállapítása körükben pontosításra szorul.
Az intézménybıl középiskolában továbbtanulók aránya alig marad el az országos átlagtól. A
felsıoktatásba kb. 2,5 %-uk jut be.
A tanórán kívüli tevékenységek közül a tanulmányi kirándulásokon a HHH tanulók 46%-a
vesz részt (ez magasabb, mint a kiránduláson résztvevık össztanulólétszámhoz viszonyított
aránya), diáksportkörös 19%, érettségi elıkészítıs 3%-a. A tanulmányi versenyre készülık
között mindössze 2 fı HHH tanuló.
Az iskola 200 HH és HHH tanulója vesz részt az Útravaló Programban.
A 10. évfolyamosok országos kompetencia méréseiben az iskola átlagpontszáma az országos
átlaghoz képest szövegértésbıl 75% körül mozgott, matematikából 80-84 % között volt. Ez
utóbbi tendenciája romló. A HHH tanulók az iskolai szinthez képest rosszabbul teljesítenek
(86%, illetve 95%).
Az intézményben a humán erıforrások megfelelı számban és képzettségben rendelkezésre
állnak. Az utóbbi 3 évben 50 pedagógus vett részt a kooperatív tanulást oktató módszertani
továbbképzésen, 20 fı a projektpedagógia területén képezte magát.
Az infrastrukturális feltételek jók, 2 tornaterem, 17 számítástechnikai szaktanterem, 449
számítógép (mind internet hozzáféréssel), 5 nyelvi labor, 3 logopédiai fejlesztı/egyéni
fejlesztı szoba áll rendelkezésre.
A intézmény rendszeres kapcsolatot tart a cigány kisebbségi önkormányzattal, a családsegítı
központtal a gyermekjóléti szolgálattal, a védınıkkel, a pedagógiai intézettel.
Az intézményben 71 tanuló vesz részt képesség kibontakoztató programban.
Az intézményben jelenleg meglévı, a hátrányos helyzető tanulók esélyeit növelı módszerek,
tevékenységek:
A pedagógiai és nevelési programban különös hangsúlyt kap a tanulók differenciált, egyénre
szabott megsegítése. Ennek elsı lépése a beérkezı tanuló teljes körő megismerése. A
szaktanárok, szakoktatók munkáját az iskolákban dolgozó, „segítı team” támogatja
(mentálhigiénés szakember, fejlesztıpedagógus, gyógypedagógus), akik szükség esetén külsı
szakembereket is bevonnak a megsegítés folyamatába.
Tanulási motivációt segítı eljárások:
- tanórai differenciálás
- fejlesztı foglalkozás
- korrepetálás

20

Fegyelmi és magatartási problémákat enyhítı módszerek:
- egyéni beszélgetések
- személyiségfejlesztı csoportok
- kommunikációs tréningek
Kiemelt feladatot jelent a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanulókkal való
törıdés. Elsıdleges és legfontosabb feladat a hátrányos helyzető és veszélyeztetett tanulók
felismerése, feltárása. Az esélyeik növelése érdekében az alábbiak szerint segítik a hátrányos
helyzető gyermekeket:
•

Ingyenes kollégiumi ellátás ( Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja).
• Ingyenes tankönyv ellátás
• Pályázatokon való részvétel segítése (roma pályázat) a cigány tanulók anyagi
támogatására.
• Útravaló ösztöndíj pályázat, Út az érettségihez és Út a szakmához, amelyben
mentori segítséget kap a tanuló, valamint anyagi támogatást tanulmányaihoz.
• Iskolai börze keretében megajándékozzák a tanulókat azokkal a használati
tárgyakkal, eszközökkel, melyeket az iskola dolgozói győjtenek kifejezetten
erre a célra.
Pedagógiai módszerek és specialitások:
•
•
•
•
•
•
•
•

A tanórákon kívüli egyéni fejlesztı, felzárkóztató foglalkozás, melyet az
integráltan oktatott, sajátos nevelési igényő tanulók részére gyógypedagógus
végez.
A szakma megszerzése érdekében a lehetıségekhez képest kiscsoportban való
tanítás és egyénre szabott tanulási módszerek alkalmazása.
A sikeres szakmai vizsgák és érettségi vizsgák érdekében felkészítı órák,
melyeket a szaktanárok tartanak.
A szülıkkel való kapcsolattartás fogadónapokon, valamint rendkívüli szülıi
értekezletet, ha erre szükség van.
A veszélyeztetett és magatartási problémákkal küzdı tanulók részére segítséget
kérnek a Gyermekvédelmi Családsegítı Szolgálattól, valamint az
Egészségügyi és Szociális központtól és pszichológustól.
A 8 általános iskolai osztályt nem végzett, de 16 évet betöltött tanulók részére
szakmai elıkészítı évfolyam ad lehetıséget a szakmára való továbblépéshez.
(Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégiumban)
A pedagógusok továbbképzésben vesznek részt, amely a konfliktuskezelés és a
hatékony pedagógiai munka érdekében történik.
Az iskola ápolónıje/védınıje osztályfınöki óra keretében az egészséges
életmód és a szociális problémák kezelésének hatékonysága érdekében
felvilágosító órát tart.
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Az ingyenes étkeztetés és tankönyvellátás helyzete
Az intézményben – a gyermekvédelmi törvény által szabályozott módon - 39 tanuló étkezik
ingyenesen, mindannyian a székhely iskolába járnak. 31 fı 50%-os étkezési térítési díjat fizet,
ık 13-9 arányban a székhely, illetve tagintézmény tanulói.
Ingyenes tankönyvellátásban részesül a székhelyen 410, a tagintézményben 186 tanuló.
Túlnyomó többségük esetén a normatív kedvezmény jogcíme a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülés. Az intézmény az ingyenes tankönyvellátást tankönyvkölcsönzéssel
és használt tankönyvek biztosításával oldja meg. E tanévben a székhely intézmény 4,6 millió
forintot, a tagintézmény közel 3,7 millió forint központi támogatást kapott az ingyenes
tankönyvellátáshoz.
2. VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM

Az intézmény Bátonyterenyén, Kisterenye településrészen található.
Az intézmény települési környezete
Bátonyterenye bemutatása a BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium települési környezetének jellemzésénél szerepel.
Az intézmény esélyegyenlıségi helyzetét jellemzı adatok elemzése
Az intézményben tanuló 294 tanuló körében a HH/HHH arány 30/37 (10%/12%). A 6
osztályos gimnáziumba mindössze 1 HHH tanuló jár. A 4 osztályos gimnazisták között a
számuk 13. A HHH tanulók nagy része a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja (AJKP) alapján szervezett 9. osztályba jár. Ennek az osztálynak a
90%-a HHH tanuló.
Az intézményben a magántanulók száma 2, az integráltan ellátott SNI tanulóké 3.
Az intézmény tanulóinak 51%-a bejáró, ebbıl 24% HHH. Az összlétszámnak 14%-a
kollégista.
Az évfolyamismétlık aránya az összlétszámon belül 3% (az országos átlag 2,11%). A 250
óránál többet hiányzók aránya 0,6 % (az országos átlag 0,37%).
Az intézménybıl felsıoktatásban továbbtanulók aránya 41% (az országos átlag 43,1%).
A tanórán kívüli tevékenységek közül a tanulmányi kirándulásokon, a korrepetálásokon,
iskolai nyári táborban a HHH tanulók 57%-a vesz részt. Az iskola 27 HHH tanulója vesz részt
az Útravaló Programban, 42 fı az AJKP programban.
A 10. évfolyamosok országos kompetencia mérésében 2006-ban az iskola átlagpontszáma az
országos átlagnak megfelelı, matematikából 92 %-a az országos átlagnak.
Az intézményben a humán erıforrások megfelelı számban és képzettségben rendelkezésre
állnak. Az utóbbi 3 évben 2 pedagógus vett részt a kooperatív tanulást oktató módszertani
továbbképzésen, 1 fı a projektpedagógia területén képezte magát.
Az infrastrukturális feltételek jók, tornaterem, számítástechnikai szaktanterem, 50 számítógép
(8 internet hozzáféréssel) áll rendelkezésre.
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a védınıkkel, alkalmi találkozók jellemzik a
kapcsolatot a cigány kisebbségi önkormányzattal, a családsegítı központtal a gyermekjóléti
szolgálattal.
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Az intézményben jelenleg meglévı, a hátrányos helyzető tanulók esélyeit növelı módszerek,
tevékenységek
•

Az iskolában a HH illetve HHH tanulók jelentıs része a Hátrányos Helyzető Tanulók
Arany János Kollégiumi Programja (AJKP) elıkészítı osztályában tanul. Az AJKP
osztályban a magyar, a matematika és az angol nyelv tantárgyak esetében
csoportbontásban (kb. 10 fı) folyik az egyénre szabott, differenciált fejlesztés.

•

A bemeneti mérések alapján egyéni fejlesztési terv készül, és ez alapján történik az
általános iskolai tananyag megerısítése. A kompetencia fejlesztés területén különösen
nagy hangsúlyt kap a szociális-, matematikai- és kommunikációs kompetenciák
fejlesztése.

•

Az osztályfınöki óra keretein túl kis csoportokban patrónusi foglalkozásokon vesznek
részt a diákok, ahol egyénenként van mód a tanulók egyedi, sajátos problémáinak
megbeszélésére.

•

Elsısorban - de nem kizárólag - az AJKP elıkészítı osztályban használják a projekt
módszert és a drámapedagógia eszközeit. Az IT informatikai fejlesztés céljából mindenki
prezentációt készít saját magáról. A pályaorientációs foglalkozások segítik a megfelelı
iskolaválasztást.

•

A hátrányos helyzető diákok többsége pályázott az Útravaló Ösztöndíjprogram/Út az
érettségihez alprogram keretében, és meg is nyerték. A pályázatban résztvevı mentorok
többsége a gimnázium tanára, akik a tanórán kívüli foglalkozásokon segítik mentoráltjaik
tanulmányi és szociális fejlıdését.

Az ingyenes étkeztetés és tankönyvellátás helyzete
Az intézményben – a gyermekvédelmi törvény által szabályozott módon - 32 tanuló 50%-os
étkezési térítési díjat fizet. Ingyenesen étkezı nincs.
Ingyenes tankönyvellátásban részesül 101 tanuló. A normatív kedvezmény leggyakoribb
jogcíme a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés, a három- vagy
többgyermekes családban élés és a tartós betegség.
Az intézmény az ingyenes
tankönyvellátást teljes egészében tankönyvkölcsönzéssel oldja meg.
Az ingyenes tankönyvellátás támogatására az intézmény ebben a tanévben 101000 Ft
központi támogatást kapott.

3. LIPTHAY BÉLA MEZİGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézménynek két intézményegysége van, az
összetett iskola és a kollégium. Az intézmény Szécsény városban mőködik.
Az intézmény települési környezete
Szécsény Nógrád megye északi részén a szlovák határnál, az Ipoly völgyében található.
Pályázatok útján számos infrastrukturális fejlesztést hajtott végre az önkormányzat: a
szennyvíz- és gázhálózat, a szennyvíztisztító bıvítése, útfelújítások. Aláírásra került a
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Pösténypuszta és a szlovákiai Petı település közötti híd építésére vonatkozó magyar-szlovák
szerzıdés, mely újabb kitörési pontot jelent a foglalkoztatásban, az oktatási és kulturális
kapcsolatok bıvítésében. EU forrásból felújításra került a történelmi városközpont. Elkészült
a Kézmővesház és Turinform Iroda, valamint az autóbusz pályaudvar új épülete. Felújították
az általános iskola aulája tetıszerkezetét, kicserélték az ablakokat, az iskola udvarának
aszfaltozását, az osztálytermeket pedig évente folyamatosan újítják fel.
A gimnázium és szakközépiskola tekintetében – többségében szakképzési alapból és
pályázatból – ugyancsak folyamatos a tantermek felújítása és a szaktantermek felszerelésének
javítása. Pályázatot nyújtottak be az általános iskola, a polgármesteri hivatal
akadálymentesítésére. Elkészült az óvoda bıvítésének terve, az általános iskola és a
gimnázium épületének gépészeti, energiatakarékossági (főtéskorszerősítés, elektromos áram
hálózatfejlesztési) és eszközfejlesztési terve, az ezzel kapcsolatos pályázat készítése
folyamatban van.
A településen az elektromos energiaellátás biztosított, a telefon mindenki számára elérhetı.
Teljesen kiépített a víz, földgáz és a szennyvíz-csatornarendszer.
Szécsény a legutóbbi népszámlás szerint az átlagosnál jóval kedvezıbb képzettségi
struktúrával rendelkezik. A kvalifikált munkások aránya megfelel a megyei átlagnak, az
érettségizettek (23,6 %), valamint a diplomások aránya (12,4 %) jóval meghaladja a megyei
átlagot.
Demográfiai adatok (2007.01.01.):
Állandó népesség száma
Állandó népességbıl a 0-3 évesek száma
Állandó népességbıl a 4-6 évesek száma
Állandó népességbıl a 7-14 évesek száma
Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma
Állandó népességbıl a 19-59 évesek száma
Állandó népességbıl a 60 év fölöttiek száma
Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +)

6359
192
180
496
338
3886
1267
-520

A hátrányos helyzető csoportok közül a roma népességre vonatkozó hivatalos adat kevés.
Szécsényben jelenleg 140 fı vallotta magát cigány származásúnak. Ennél a számnál azonban
többen élnek a város területén elszórtan, a lakosság mintegy 8 %-a.
A városban élı roma népesség nagy része az általános normák szerint él lakótelepi és családi
házas területeken, saját tulajdonú ingatlanban, 10-15 % -a albérlıként. (Egy kisebb csoport
ingázó: pár hónapig itt él, majd elköltözik, s ez ismétlıdik évente többször is). Az idıs- és
középkorú generációra az alulképzettség jellemzı. A fiatalabbak közül egyre többen végzik el
a nyolc általános iskolát (általános iskolák 8. osztályos statisztikai adatai alapján), többen
szakképesítést szereznek, leérettségiznek, illetve a felsıoktatásban szereznek diplomát.
A Szécsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelten foglalkozik az itt élı roma lakosság
foglalkoztatásának elısegítésével a Munkaügyi Központ Szécsényi Kirendeltségével
együttmőködve.
A közoktatási intézményekben nincs szegregáció. Az óvodákban, iskolákban az integráció, a
segítségnyújtás határozza meg a pedagógiai munkát. Az intézmények alapítványai külön
segítséget nyújtanak a nehéz sorsú gyermekek részére (étkezés, táboroztatás, stb). A gondos
gyermekvédelmi ellátásnak, a széles körő szociális háló védelmi rendszerének köszönhetıen
diszkriminációnak minısíthetı panasz nem érkezett az önkormányzathoz.
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A városban a fogyatékkal élık többsége mozgásszervi fogyatékos, kisebb számban vannak
vakok, siketnémák, illetve értelmileg fogyatékosak. Legnagyobb részüknek az egyetlen
megélhetési forrása az alacsony összegő nyugdíj, járadék, vagy segély. A tartós egészségügyi
problémával, illetve fogyatékkal élı emberek munkaerı-piaci lehetıségei erısen behatároltak.
A közlekedési támogatást igénylı mozgáskorlátozottak száma 260 fı, ebbıl inaktív 225 fı.
Jól mőködik mozgáskorlátozottak egyesülete, ellátja képviseletüket.
A 2007. évi népességi statisztikai adatok szerint a város lakosságának 20 %-a 60 éven felüli.
Az idıs korúak között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. A városban évtizedek
óta mőködik az Idısek Napközi Otthona, a Nyugdíjas Klub.
1990. elıtt a lakosság többsége Salgótarján és Balassagyarmat üzemeiben, a helyi
termelıszövetkezetben, annak melléküzemágaiban, továbbá a helyben mőködı BRG
gyáregységben, a Malomüzemben dolgozott. Az 1990-ben elkezdıdött privatizációs folyamat
súlyos terheket rótt az itt élıkre, hiszen a lakosok közül sokan elveszítették munkájukat.
Jelenleg két nagyobb üzem – Tomy Invest Kft és az Eurocandl Kft - és több mezıgazdasági,
szolgáltató, kereskedelmi és építıipari, csomagológép gyártási vállalkozás mőködik a
városban. A munkaképes korúak Budapesten, Balassagyarmaton, Salgótarjánban próbálnak
elhelyezkedni, de többen dolgoznak az ország távolabbi helyein. Továbbra is megállapítható,
hogy a foglalkoztatáspolitika szempontjából hátrányos helyzető csoportok kiszorulnak a
munkaerı-piacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, s ezzel
elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. A foglalkoztatási nehézségeken
az önkormányzat közmunka-programokban való részvétellel igyekszik enyhíteni.
Szécsény városban az egészségügyi alapellátás feltételei biztosítottak. A városban 3 felnıtt
háziorvos és 2 gyermekorvos biztosítja az alapellátást. Az ügyeleti ellátás megoldott, a
fogorvosi ellátás 4 fogorvosi körzetben biztosított. A teljes mértékő szakorvosi ellátást
Balassagyarmaton a Kenessey Albert Kórház- és Szakrendelı látja el, Szécsényben ennek
kirendeltségeként mőködik a fizikoterápia, a szemészet, a belgyógyászat, a bırgyógyászat, a
nıgyógyászat, az ideggyógyászat. 2008. évben pályázatot szeretnének benyújtani a kistérségi
járóbeteg szakellátás biztosítása céljából a kistérségi rendelıintézet létrehozására. A védınıi
szolgálatot 3 fıállású védını látja el.
A városban jelenleg önkormányzati fenntartású Krudy Gyula Mővelıdési Központ és
Könyvtár közmővelıdési intézmény mőködik. Mellette a nevelési és oktatási intézmények, a
városi könyvtár, a civil szervezetek (Múzeum Baráti Kör, Antal Károly Honismereti
Alapítvány stb.) is jelentıs részt vállalnak a közmővelıdési feladatellátásban.
Nagy hagyománya van a sportnak. Három társadalmi sportegyesület, az iskolában diáksport
egyesület mőködik. A sportolási, szabadidıs tevékenység szinte minden ága megtalálható.
A városban a nyilvántartott álláskeresık száma 366 fı, jelenleg 42 személy részesül
rendszeres szociális segélyben. Szécsényben jelenleg munkanélküli járadékra jogosultak
száma 73 fı, az álláskeresési segélyezettek száma 118 fı. Növekedést mutat a 18-29 éves
korosztályba tartozó munkanélküliek száma.
Az önkormányzat biztosítja a jogszabályokban meghatározott, megélhetést nyújtó segélyeket,
a meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat, eseti segélyeket (rendszeres
szociális támogatás, normatív támogatás, ápolási díj, szociális segély, lakásfenntartási
támogatás, átmeneti segélyek, temetési segély, étkezési segély, beiskolázási segély,
közgyógyellátás (méltányossági), rendkívüli gyermekvédelmi támogatás).
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A településen 209 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Ebbıl azon
gyermekek száma, akiknek szülei nyilatkoztak a halmozottan hátrányos helyzetükrıl: 90 fı.
Azon gyermekek száma, akiknek szülei nem nyilatkoztak: 119 fı
A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások közül az idıskorúak részére a Hortenzia
Alapítvánnyal kötött ellátási szerzıdés keretében biztosítják az idıskorúak nappali ellátását,
az idıskorúak ápolóotthonának mőködtetését és a házi szociális gondozást. Kistérségi
társuláson belül mőködik a jelzırendszeres házi szociális gondozás. A Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat speciális tevékenységstruktúrája kiegészíti a nevelési-oktatási
intézmények munkáját. Egy 15 férıhelyes bölcsıdei csoport a közoktatási intézményfenntartó
társuláson belül mőködik.
Szécsény Város Önkormányzata közoktatási feladatait Nagylóc és Nógrádszakál
Önkormányzattal közösen létrehozott intézményfenntartó társulás keretében látja el, a II.
Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában. Az
intézmény többcélú, összetett iskolatípusú közoktatási intézmény, bölcsıde és óvoda
intézményegység, valamint 8 évfolyamos általános iskola, 5-13. évfolyamos gimnázium és
szakközépiskola intézményegységekkel. Az intézmény telephelyein Nagylócon és
Nógrádszakálban 1-4. évfolyamokon tagiskola és óvoda mőködik, a felsı tagozatos tanulók
Szécsény városban tanulnak.
Az intézmény jelenleg összesen 9 épületben mőködik, a szécsényi óvoda és bölcsıde 3
épületben, a szécsényi 8 évfolyamos általános iskola és 5-13 évfolyamos gimnázium és
szakközépiskola 2 épületben (+helyhiány miatt bérelt területek), a nagylóci és nógrádszakáli
tagiskola és óvoda 2-2 épületben.
Az óvodákban nagylóci és nógrádszakáli tagóvodával együtt 270 férıhelyen biztosítják a
gyermekek ellátását.
Az általános iskolákban 594, gimnáziumban és a szakközépiskolában 423 tanuló van. A
gyermekek/tanulók közül 43 fı részesül különleges gondozásban. Az integrált nevelés-oktatás
feladatait gyógypedagógusok, logopédusok, gyógypedagógiai asszisztensek, valamint a
pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó szakemberei látják el.
Az iskolai évfolyamok száma: 1-8 évfolyamos általános iskola, 8 évfolyamos gimnázium, 4
évfolyamos szakközépiskola +1 év szakképzı évfolyam
Az 5-12. évfolyamos gimnázium és szakközépiskola feladata a tanulók felkészítése a sikeres
érettségire és a felsıfokú tanulmányokra. Az intézmény szerkezetváltó iskola, melyben a 8
évfolyamos gimnáziumi, négy évfolyamos gimnáziumi és szakközépiskolai képzés folyik. A
szakközépiskolai képzésen belül a mőszaki szakterületen az informatikai szakmacsoportban
biztosítják a szakmai képzést.
Szécsény tagja a Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának. A többcélú
kistérségi társulás keretén belül történik a logopédiai ellátás és a nevelési tanácsadás. A
társulás két iskolabuszt is mőködtet.
A megyei önkormányzat fenntartásában mőködik a mezıgazdasági szakképzı iskola és az
alapfokú mővészetoktatás.
Az intézmény esélyegyenlıségi helyzetét jellemzı adatok elemzése
Az intézményben tanuló 387 tanuló körében a HH/HHH arány 147/51 (38%/13%).
A szakközépiskolai osztályokban 3-7 % között mozog a HHH arány, kiugróan magas (25%) a
13. évfolyamon. A szakiskolában az évfolyamok közti arányok nagy szórást mutatnak: a 9.
évfolyamon 24%, a 10. évfolyamon 43%, a 12. évfolyamon 9 %. A 12. évfolyamon nincs
HHH tanuló.
Az intézményben 1 magántanuló van. Az integráltan oktatott SNI tanulók száma 5 fı.
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Az intézmény tanulóinak 61%-a bejáró, ebbıl 17% HHH. Az összlétszámnak 21%-a
kollégista, közöttük a HH/HHH arány 36%/15%.
Az évfolyamismétlık aránya az összlétszámon belül 6% (majdnem háromszorosa az országos
átlagnak), a HH és HHH tanulók körében 15%. A 250 óránál többet hiányzók aránya 0,5 %
(az országos átlag 0,37%), a HH és HHH tanulók körében 15%.
Az intézménybıl középiskolában továbbtanulók aránya kissé magasabb az országos átlagnál.
A felsıoktatásban a végzısök 25 %-a tanul tovább (az országos átlag 43,1).
A tanórán kívüli tevékenységek közül a tanulmányi kirándulásokon, a diáksportkörön a HHH
tanulók részvétele megközelíti az 50%-ot. Korrepetáláson 39%-uk, szakkörön, iskolai nyári
táborban 35%-uk vesz részt. 6%-uk készült fel tanulmányi versenyre külön foglalkozásokon
és érettségi elıkészítın.
Az iskola 1 tanulója vesz részt az Útravaló Programban. 6 fı (3 HH és 3 HHH tanuló)
külföldi gyakorlaton volt a Tempus program keretében.
A 10. évfolyamosok országos kompetencia méréseiben az iskola átlagpontszáma az országos
átlaghoz képest szövegértésbıl 84-90% körül mozgott, matematikából 84-87 % között volt.
Ez utóbbi tendenciája javuló. Nincs adat arról, hogy a HHH tanulók az iskolai szinthez képest
hogyan teljesítenek.
Az intézményben a humán erıforrások megfelelı számban és képzettségben rendelkezésre
állnak. Az utóbbi 3 évben 5 pedagógus vett részt a kooperatív tanulást oktató módszertani
továbbképzésen, 5 fı a projektpedagógia területén képezte magát. 4 fı a hatékony
együttnevelés (IPR képzés), 3 fı az egyéni haladási ütemet segítı differenciált
tanulásszervezés tanfolyamokon vett részt.
Az infrastrukturális feltételek között szerepel 3 számítástechnikai szaktanterem, 60
számítógép, nyelvi labor. Az intézményben 3 szükségterem is van, tornateremmel nem
rendelkezik.
A intézmény rendszeres kapcsolatot tart a védınıkkel és a civil szervezetekkel, alkalmi
találkozók jellemzik a kapcsolattartást a cigány kisebbségi önkormányzattal, a családsegítı
központtal, a gyermekjóléti szolgálattal.
Az intézményben jelenleg meglévı, a hátrányos helyzető tanulók esélyeit növelı módszerek,
tevékenységek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az iskola mellett mőködı Tiborc Diákegyesület a törzstıke éves kamatából
tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki a tanulók részére.
Az iskola és az egyesület vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázatokat, és
eredményesen pályázik tanulmányi kirándulásokra budapesti múzeumlátogatásokra,
melyeken a fenti tanulói kör vehet részt.
Szakiskolai osztályokon belüli kooperatív tevékenységek alkalmazása
Idıközi kisvizsga szervezése szakiskolai tanulóknak.
Az iskola nemzetközi kapcsolatai (Németország, Csehország, Szlovákia,
Lengyelország) révén szervezett kulturális, szakmai programok, sporttalálkozók,
kirándulások megvalósítása.
Tevékenységorientált szakköri foglalkozások (sütı- fızı, lovas, fogatos,
növénytermesztés-technológiai, juhász, fotó).
Versenyekre történı felkészítés.
Korrepetálás óraszámának biztosítása.
Ifjúsági-védelmi felelıs megbízása.
Helyi ifjúsági programokon való részvétel biztosítása (mozi, koncert, kulturális
programok) – bérlet biztosítása.
Az iskolába járás fokozott, következetes nyomon követése.
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•

Kollégiumi elhelyezés biztosítása.

Az ingyenes étkeztetés és tankönyvellátás helyzete1
Az intézményben – a gyermekvédelmi törvény által szabályozott módon – 32 tanuló 50%-os
étkezési térítési díjat fizet. Ingyenesen étkezı nincs.
Ingyenes tankönyvellátásban részesül 169 tanuló. Túlnyomó többségük esetén a normatív
kedvezmény jogcíme a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés. Az intézmény
az ingyenes tankönyvellátást tankönyvkölcsönzéssel oldja meg. E tanévben az intézmény kb.
2,2 millió forint központi támogatást kapott az ingyenes tankönyvellátáshoz.

4. MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, POSTAFORGALMI
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Az intézmény az elmúlt évben került Pásztó Város Önkormányzatának fenntartásából – az
intézmény ingó és ingatlan vagyonának ingyenes használatba történı adásával együtt Nógrád Megye Önkormányzatának fenntartásába. Pásztón mőködik 3 telephelyen, 3
intézményegységgel (intézményegységei: összetett iskola, kéttannyelvő gimnáziumi tagozat,
kollégium).
Az intézmény települési környezete
Demográfiai adatok / 2007.01.01. /
Lakónépesség száma

9852

Állandó népesség száma

9875

Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma

223

Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma

254

Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma

895

Állandó népességbıl a 15-18 évesek száma
Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +)

494
-571

Pásztón a munkanélküliek száma 884 fı, ebbıl tartósan munkanélküli 42%. Rendszeres
szociális segélyt 341 fı kap, rendszeres gyermekvédelmi támogatást pedig 603 fı. Szülıi
nyilatkozat alapján összesen 121 gyermek hátrányos helyzető, és 6 halmozottan hátrányos
helyzető. 476 gyermek szülei nem tettek nyilatkozatot.
Oktatási-nevelési intézményekben ellátott gyermekek száma: 1324 fı
SNI gyermekek száma 22 fı, ebbıl óvodás 3 fı, általános iskolás 19 fı. Az SNI gyermekek
aránya az ellátott gyermekek létszámához viszonyítottan 1,5 %. A magántanulók száma 7
fı.
A városban elérhetı közszolgáltatások a következık: valamennyi közoktatási szolgáltatás, a
házi gyermekfelügyelet kivételével valamennyi gyermekjóléti alap- és szakellátás.
Pásztó Város Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési és közoktatási feladatot ellátó
intézmények közül az óvoda társulási megállapodás alapján a Cserháti hat település
óvodáskorú gyermekeinek ellátását is biztosítja. A 4 telephelyen az óvodai férıhelyek száma
1

Részletes adattáblák a függelékben találhatók
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275, a beíratott gyermekek száma 302. Közülük 11 HHH. Az óvodába be nem íratott 3-5 éves
korú HHH gyermekek 11-en vannak.
A Dózsa György Általános Iskola és Gárdonyi Géza Általános Iskola közoktatási intézményi
társulási megállapodás szerint 2007. szeptember 1-tıl, a mátraszılısi, illetve ezt megelızı
idıponttól 2005. július 1-tıl Cserháti települések iskoláskorú gyermekeinek oktatását is
ellátja. Az iskolák 4 feladatellátási helyen mőködnek. Összesen 1022 tanulót látnak el
(magántanuló 7, SNI tanuló 19, HHH tanuló 100, napközis 505). Az iskolákban a HHH
tanulók aránya nem kiegyenlített, a két iskola közötti eltérés jelentısen meghaladja a 25%-ot.
A Pásztó Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményeken kívül a városban
található még a megyei fenntartásban mőködı Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Kollégium, Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Gyermekotthon és a Rajeczky Benjámin Mővészeti Iskola (ez utóbbi
tagintézménye a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskolának).
Az intézmény esélyegyenlıségi helyzetét jellemzı adatok elemzése
Az intézmény 481 tanulója körében HHH tanuló nincsen. A HH tanulók száma 34. Közülük
25-en a gimnáziumi oktatásban, 9-en a két tanítási nyelvő oktatásban vesznek részt. 5 fı HH
tanuló kollégista. Az egyes osztályokban a HH tanulók eloszlása nem mutat nagy
különbségeket.
Az intézményben a magántanulók száma 3, egy integráltan ellátott SNI tanuló jár az iskolába.
Mindössze 8 fı bejáró, közülük 2 fı HH. Az összlétszámnak 20%-a kollégista.
Az évfolyamismétlık aránya az összlétszámon belül 0,5% (az országos átlag 2,11%). A 250
óránál többet hiányzók aránya 0,5 % (az országos átlag 0,37%).
Az intézménybıl felsıoktatásban továbbtanulók aránya 65% (az országos átlag 43,1%).
A tanórán kívüli tevékenységek közül a tanulmányi kirándulásokon minden HH tanuló részt
vesz. Kb. 80%-uk jár diáksportkörre, több mint 20%-uk érettségi és tanulmányi verseny
felkészítıre. Szakkörre, korrepetálásra több mint 10%-uk jár.
Az iskola 7 tanulója vesz részt az Útravaló Programban.
10. évfolyamosok országos kompetencia mérésében elért átlagpontszám minden esetben
meghaladja az országos átlagot. Matematikából ez 109 %, szövegértésbıl 112%.
Az intézményben a humán erıforrások megfelelı számban és képzettségben rendelkezésre
állnak. Az utóbbi 3 évben 4 pedagógus vett részt a kooperatív tanulást oktató módszertani
továbbképzésen, 3 fı a projektpedagógia területén képezte magát. 8 fı az egyéni haladási
ütemet segítı differenciált tanulásszervezésrıl szóló tanfolyamot végezte el.
Az infrastrukturális feltételek jók, nyelvi labor, tornaterem, 4 számítástechnikai tanterem, 157
számítógép áll rendelkezésre.
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a védınıkkel, alapítványokkal, alkalmi találkozók
jellemzik a kapcsolatot a cigány kisebbségi önkormányzattal, a családsegítı központtal, a
gyermekjóléti szolgálattal.
Az intézményben jelenleg meglévı, a hátrányos helyzető tanulók esélyeit növelı módszerek,
tevékenységek:
•

A 8. osztályos diákok részére – minimális önköltséggel – elıkészítı tanfolyamokat és
tanulmányi versenyt szerveznek magyar nyelv és szövegértésbıl, matematika –
logikából, angol és német nyelvbıl.

•

Az Útravaló program keretében a diákok mentor-tanárai segítı, egyéni
foglalkozásokat tartanak minden a programban résztvevı HH-s tanuló számára.
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•

A kompetencia alapú oktatást a szakközépiskolai osztályokban vezették be, ahol a
hátrányos helyzető gyerekek száma nagyobb.

•

A kollégiumban tartják a rászoruló diákok számára a kiscsoportos konzultációt
magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából.

•

A kollégiumban szakkollégiumot mőködtetnek informatikából és francia nyelvbıl,
mely segíti a diákok ECDL és DALF vizsgabizonyítványhoz való jutását.

•

Tanulás-módszertani foglalkozásokat tartanak mindhárom tagozat 9. osztályosai
számára, melynek keretében elsajátítják az eredményesebb, sikeres ismeretszerzéshez,
tudáshoz szükséges módszereket.

•

A 9. évfolyamtól kezdve életpálya építési tréningeket tartanak annak érdekében, hogy
minden diák – így a hátrányos helyzetőek is – megtalálja a neki leginkább megfelelı
helyet, szakmát, irányt.

•

Kérik és rendszeresen meg is kapják a Nevelési Tanácsadó pszichológusának
segítségét – egyéni és kiscsoportos segítségnyújtás keretében.

•

A tanulmányi kirándulások és szakmai programok önköltségének fedezetéhez a
hátrányos helyzető diákok esetében, az iskola alapítványai támogatást nyújtanak. Az
iskola Pásztói Életesély Alapítványa ösztöndíjat és díjat alapított a tehetséges,
hátrányos helyzető tanulók elismerésére.

Az ingyenes étkeztetés és tankönyvellátás helyzete
Az intézményben – a gyermekvédelmi törvény által szabályozott módon – 28 tanuló 50%-os
étkezési térítési díjat fizet. Ingyenesen étkezı nincs.
Ingyenes tankönyvellátásban részesül 126 tanuló. A normatív kedvezmény leggyakoribb
jogcíme a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülés, a három- vagy
többgyermekes családban élés és a tartós betegség.
Az intézmény az ingyenes
tankönyvellátást használt tankönyvek biztosításával és tankönyvkölcsönzéssel oldja meg.
Az ingyenes tankönyvellátás támogatására az intézmény ebben a tanévben 1,7 millió forint
központi támogatást kapott.
ALAPFOKÚ OKTATÁS
1. NÓGRÁD MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKOTTHON
Az intézmény szervezete a korábbi három gyógypedagógiai és pedagógiai szakszolgálati
intézmény összevonásából - a gyógypedagógiai területre vonatkozó pedagógiai-szakmai
szolgálat feladataival bıvítve - az elmúlt évben került kialakításra. Három különbözı
településen 7 intézményegységben mőködik, több intézményegység maga is többcélú. A
telephelyek száma 7. A pásztói székhelyen az alábbi feladatellátás folyik: gyógypedagógiai
óvoda, általános iskola, diákotthon, gyermekotthon, pedagógiai szakszolgálat és szakmai
szolgáltatás. Balassagyarmat városban gyógypedagógiai általános iskola, pedagógiai
szakszolgálat és szakmai szolgáltatás folyik. Szátokon gyógypedagógiai általános iskola,
készségfejlesztı speciális szakiskola, diákotthon és gyermekotthon található.
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Az intézmény települési környezete
Pásztó város bemutatása a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium székhelyének jellemzésekor már megtörtént.
A balassagyarmati tagiskola települési környezete
Balassagyarmat az ország északi részén, az Ipoly folyó völgyében, a Nógrádi-medencében
fekszik. Kereskedelmi, közigazgatási és kulturális téren jelentıs szerepet tölt be Nógrád
megye északnyugati részének életében. Oktatási és közmővelıdési intézményeivel,
egészségügyi szolgáltatásaival, hivatalaival, üzleteivel, rendezvényeivel a kistérség központja.
Korábbi megyeszékhelyként vonzáskörzete a Cserhát északi részeinek falvaitól a Börzsöny
nyugati lábának településein keresztül az Ipoly völgyéig terjed, sıt átnyúlik az országhatáron,
a Szlovákiához tartozó, de jelentıs részben magyar ajkú területekre is. A város szellemiségét
máig meghatározó gazdag történelmi, kulturális hagyományokkal bír.
A várost a trianoni békeszerzıdés földrajzi szempontból kettétörte, a fejlıdésében
visszavetette. A II. világháborút követı változások nem kedveztek az erıs polgári
hagyományokkal rendelkezı településnek. A rendszerváltást követı években a gazdasági
szerkezet megváltozása Nyugat-Nógrádban is komoly gazdasági visszaeséssel járt, bár
mértéke nem érte el a megye többi részén tapasztalható mértéket. Mára a térségben
megvalósuló befektetéseknek köszönhetıen a gazdaság növekedésnek indult. A város déli
határában telepedett le Európa egyik legnagyobb kompresszorgyártó cége, a Delphi Harrison
Calsonic amerikai-japán vegyesvállalat, de a környezı településeken is több multinacionális
cég hozott létre telephelyet. Az ipari park is hosszú évek elteltével fokozatosan megtelik
betelepülı vállalkozásokkal. Ennek ellenére a munkanélküliség még mindig jelentıs
probléma a térségben (részletesen lásd a következı fejezet), emellett már megjelent a
munkaerıhiány is, és a térségbe egyre növekvı számban áramlik munkaerı, elsısorban
Szlovákiából.
Balassagyarmat lakosainak száma csökkenı, ehhez hozzájárult, hogy az elmúlt idıszakban
két, korábban a városhoz tartozó település önálló lett (Ipolyszög és Patvarc). A város
vándorlási különbözete hosszú idıre visszatekintve pozitív.
Jelenleg a népesség létszáma 16100 fı, közülük a 0-18 éves korosztály 3477 fı. A fiatal
korosztály aránya a lakosságon belül tovább csökkent (2001-ben 23,8%, jelenleg 21,6%),
amelyet azonban ellensúlyozott az iskolás korosztály esetén a társulás településeirıl bejáró
tanulók növekvı száma.
A népesség iskolázottsága folyamatosan javul. A megyében a legmagasabb a népességen
belül azok aránya, akik rendelkeznek legalább középiskolai érettségivel a 18 év felettiek
között, illetve azok aránya, akik szereztek egyetemi vagy fıiskolai oklevelet a 25 év feletti
lakosság körében.
A társulás településein a cigány kisebbség él legnagyobb számban. A 2001-es népszámlálás
adatai szerint 322 fı. A Biztosabb Jövıért roma érdekvédelmi szervezet adatai szerint a roma
lakosság aránya ennél lényegesen nagyobb. Jelentıs a bejelentés nélkül élık száma, közülük
sokan romák. A népszámlálás adatai szerint Balassagyarmaton 59 fı a szlovák kisebbséghez,
77 fı a német kisebbséghez tartozónak vallotta magát.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) adatai (2007. november) szerint
Balassagyarmaton 818 regisztrált munkanélküli közül 259 volt tartósan munka nélkül. Ez az
országos adatokat alig meghaladó mértékő munkanélküli arányt jelent. A helyi adatgyőjtés
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ennél kedvezıtlenebb képet mutat. Balassagyarmaton az aktív korú helyben foglalkoztatottak
száma 4300 fı. Magas arányt képviselnek az aktív korú regisztrált munkanélküliek (818 fı,
20%), amihez hozzávéve az aktív korú nem regisztrált munkanélküliek 252 fıs táborát, az
országos átlagot meghaladó mértékő a munkanélküliség. A megváltozott munkaképes korúak
száma: 375 fı. A közhasznú foglalkoztatottak száma 40.
A város egészségügyi alapellátását 7 felnıtt háziorvosi körzet, 3 gyermek háziorvosi körzet
és 5 fogorvosi körzet látja el. A szakemberellátás teljes körő. A magas színvonalú szakellátás
hosszú távon biztosított a Dr. Kenessey Albert Kórházban a közelmúlt jelentıs fejlesztéseinek
eredményeképpen. A településen 4 patika áll a lakosok rendelkezésére, az ügyeleti ellátás is
helyben biztosított.
Balassagyarmat önálló fenntartásban látja el a gyermekjóléti alapellátások közül a
gyermekjóléti szolgálatot, a bölcsıdei ellátást és az iskolai napközit. Nem mőködik a
városban családi napközi, házi gyermekfelügyelet és családok átmeneti otthona.
A pénzbeni támogatásokat illetıen 324 háztartás részesül rendszeres szociális segélyben.
Családsegítı szolgáltatást igénybevevık száma 2006-ban 439 fı volt. A gyermekjóléti
szolgáltatást 171 gyerek vette igénybe 2006-ban.
Balassagyarmaton a Nógrád Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának
balassagyarmati telephelyén lakóotthon is mőködik. A lakók a település különbözı
intézményeibe járnak, jól beilleszkedtek az osztályközösségekbe. Az általános iskolát
mindannyian befejezik, az elsı érettségizık az idén végeznek (10 éve mőködik a lakóotthon),
de az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan nem mindenki tudja majd a középiskolát
befejezni.
Balassagyarmat Nyugat-Nógrád közmővelıdési központja, több, országos figyelmet is keltı
esemény házigazdája. A településen a legjelentısebb közmővelıdési intézmények a Palóc
Múzeum, az egy épületben mőködı Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ (MKMK) és a
Madách Imre Városi Könyvtár. Az MKMK berkeiben mőködik négy kiállítóhely, a Városi
Képtár, a Szerb Templom, a Helytörténeti Győjtemény és a Horváth Endre Galéria. A
közelmúltban nyitotta meg kapuit az Ipoly menti Zsidó Múzeum és Zsidó temetı. A zenei élet
központja a Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola. A városnak számos országos hírő
rendezvénye van (Szent Anna Napi Palóc Búcsú, „Zene határok nélkül” nemzetközi
muzsikustábor, Amatır Színjátszók Országos Találkozója, Madách Irodalmi Napok).
Balassagyarmat sportélete szintén rendkívül pezsgı. A városban összesen 20 sportegyesület
mőködik, a sportágak széles választékát nyújtva. A nemzeti bajnokságokban induló, és szép
sikereket elérı egyesületek, egyéni sportolók mellett a szabadidısportot felkaroló egyesületek
is megtalálhatók Balassagyarmaton.
Balassagyarmat helyben biztosítja a közoktatási intézményi feladatait a tanköteles korú
gyerekek számára az óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és középiskolai oktatás
keretében. A szociális ellátás keretében a város bölcsıdei ellátást is biztosít.
Az óvodáztatási feladatokat - a csökkenı gyermeklétszám miatti többszörös szerkezeti
átalakítást követıen - jelenleg két óvoda látja el a társulásban 7 telephelyen, 26 csoportban a
gyógypedagógiai nevelést végzı intézménnyel együtt. A 600 óvodai férıhely kihasználtsága
több mint 90%-os. Az óvodába járó gyerek 23%-a hátrányos helyzető, míg 17%-uk
halmozottan hátrányos helyzető. Ez utóbbi csoport méretéhez viszonyítva komoly arányt
képvisel az a 13 halmozottan hátrányos helyzető gyermek, akik 3 életévüket ugyan
betöltötték, de óvodába nem íratták ıket be. Az SNI gyermekek száma mindössze 3. A
gyerekek jelentıs része, 10%-a más településrıl jár be, 2/3 részüket a szülık hordják autóval.
Az óvodai ellátás infrastrukturális feltételei jónak mondhatók. Két tagóvoda kivételével
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minden tagintézményben van külön foglakoztató/egyéni fejlesztı szoba, tornaszoba. Az
épületek állaga vegyes képet mutat, de az önkormányzati források korlátozott volta miatt
évrıl évre csak kisebb javítások, felújítások elvégzésére nyílt lehetıség. A rendeletben elıírt
minimális feltételeket elsısorban a kiszolgáló helyiségek területén nem sikerül teljesíteni (pl.
orvosi szoba, nevelıi szoba, felnıtt öltözı, elkülönítı szoba, ételmaradék tároló, raktár,
szertár, a tornaszobák mérete nem megfelelı). Az eszközellátottság megfelel a minimális
feltételeknek, a beszerzések folyamatosak. A beszerzések lebonyolításában jelentıs segítséget
jelentenek az óvodák mellett mőködı alapítványok hozzájárulásai, illetve a pályázati források.
Az általános iskolai szerkezet sokszor módosult. Az utolsó jelentıs változás múlt év nyarán
történt. A három önkormányzati fenntartású iskola összevonásával jött létre a Kiss Árpád
Általános Iskola, melynek két tagintézménye a Dózsa György, illetve a Szabó Lırinc
Tagiskola. Az intézmény-összevonás során az iskolák pedagógiai arculata nem változott meg,
az inkább az oktatásszervezési, gazdálkodási területen hozott jelentıs változást. Az oktatás
szerkezetét kevésbé, de a tanulói összetételt jelentısen befolyásoló változás volt az elmúlt
idıszakban Ipolyszög, Patvarc és Hugyag községekkel kötött intézményfenntartói társulási
megállapodás.
A Szabó Lırinc Tagiskola épülete majdnem új, jó állapotú, tornateremmel, 2
számítástechnika teremmel, melegítı konyhával, logopédiai foglalkoztató/fejlesztı teremmel
ellátott. A Dózsa György Tagiskola 1969-ben épült, a feltételei alkalmassá teszik sportiskola
befogadására (két tornateremmel rendelkezik). Az épületben 2 számítástechnika terem,
logopédiai foglalkoztató/fejlesztı terem és 2 étkezı is található. A legnehezebb körülmények
között a Kiss Árpád Iskola mőködik. Két épületben folyik az oktatás, a fı épület 105 éves. Az
épületek folyamatos karbantartást igényelnek.
A városi önkormányzat által fenntartott általános iskolák mellett Balassagyarmaton mőködik a
megyei fenntartású Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon Balassagyarmat Óvoda és Általános Iskola Tagintézmény (gyógypedagógiai
iskola) és az egyházi fenntartású Szent Imre Általános Iskola.
A négy normál tantervő általános iskolába összesen 1910 tanuló jár a 2007/2008-as tanévben.
A gyógypedagógiai iskolában 69, integráltan nem oktatható SNI tanuló nevelése folyik.
A Balassi Bálint Gimnáziumban a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés keretében 5-8.
évfolyamon tanul két-két általános iskolai korosztályú osztály.
A HH, HHH és SNI tanulók számáról városi szinten nincs megbízható adat, mert a Keresztény
Iskolában a pontos létszámuk nem ismert.
Balassagyarmaton 7 középiskola mőködik. Négyet a helyi önkormányzat tart fenn. Kettı
alapítványi, egy egyházi fenntartású.
Két középiskolai kollégium van a városban. A Szalézi Kollégium egyházi fenntartású és 80
tanuló elhelyezésérıl gondoskodik, a Madách Imre Kollégiumot Balassagyarmat város tartja
fenn és 214 tanuló elhelyezésérıl gondoskodik. A Szalézi Kollégiumban lakó tanulók 25%-a
hátrányos helyzető, közülük a halmozottan hátrányos helyzetőek aránya 55%. A kollégiumban
több hátránykompenzációs program zajlik.
Egyes intézmények többször cseréltek „gazdát”, városi fenntartásból megyei fenntartásba
kerültek és viszont.
A város középiskoláiban a 2007/2008-as tanévben összesen 3181 diák tanul. A legmagasabb
tanulói létszámmal a Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola bír, de hasonlóan magas a
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanulói létszáma, 859 fıvel.
Az épületek folyamatos felújítását az önkormányzat a lehetıségeihez mérten biztosítja. Az
épületek állagát tekintve a legnehezebb helyzetben a Balassi Bálint Gimnázium és a Mikszáth
Kálmán Középiskola van.
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Szakszolgálati ellátást nagyobb részben a megyei fenntartású Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon nyújt, de két feladatot (pályaválasztási tanácsadás
és a gyógytestnevelés) a többcélú kistérségi társulás lát el.
A szátoki tagiskola települési környezete
Szátok a Cserhát lábainál terül el. A 22-es fıúttal, mely Rétság és Balassagyarmat városokat
köti össze, Tereske községen keresztül egyetlen aszfaltos út jelent összeköttetést.
Szátok lakossága: 527 fı (2007.XII.31.). Az elmúlt évben a születések száma 2 fı, míg a
halálozások száma: 6 fı volt. Szátok község lakossága az utóbbi években nem fogy, hanem
lassú növekedést mutat. A lakosság kor szerinti összetétele a következık szerint alakul:
- 314 fı aktív korú ( 18-62 éves)
- 126 gyermek és fiatalkorú (0-18 éves)
- 87 fı nyugdíjas korú (62 év feletti).
Az aktív korú lakosság 1/3-a munkanélküli, melybıl 55 fı rendszeres szociális segélyezett,
tehát tartósan munkanélküli, a lakosság 40 %-a pedig gyermek, fiatalkorú és nyugdíjas, tehát
inaktív.
A fenti hátrányos helyzető munkavállalók között találunk több olyan foglalkoztatottat is, aki
halmozottan hátrányos helyzető, például cigány származású pályakezdı, vagy 50 éven felüli
megváltozott munkavégzési képességő, 8 általános iskolai végzettséggel vagy azzal sem
rendelkezı.
A gyermekek többsége szociálisan hátrányos helyzető családban nı fel. A gyermekek
egészségügyi állapota nem kielégítı a hiányos táplálkozás, a lakhatási és bizonyos esetekben
a családi körülmények miatt.
A település közoktatási feladatait Tereskével közösen oldja meg intézményfenntartó
társulásban. Szátokon 1-4. évfolyamos tagiskola mőködik. Óvodába és a felsı tagozatra a
szomszédos Tereske községbe járnak a gyermekek, összesen 80 fı.
A településen önálló háziorvosi ellátás nincs. Hetente egyszer van háziorvosi rendelés.
Gyermekorvosi ellátás nincs a községben, az ilyen rendelésre a közeli Rétság és
Balassagyarmat városokba viszik gyermekeiket a szülık.
A településen anya és
gyermekvédelmi szolgálat társulásos formában mőködik, jelenleg egy helyettes védınıvel,
hetente 1 napon. A sürgısségi orvosi ügyelet a 10 km-re lévı kistérségi központban, Rétságon
mőködik. Gyógyszertár nincs a községben.
Intézményfenntartói társulás keretei között látja el a település a gyermekjóléti alapellátás
feladatait.
A település közösségi színtere a mővelıdési otthon, amely nem rendelkezik alapító okirattal,
költségvetéssel, de szakképzett alkalmazottal sem. A községi rendezvényeket tartják itt
alkalomszerően.
A településen nem mőködik falu- és tanyagondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetés.
A községben Volán járatok látják el a tömegközlekedési feladatokat. A járatok száma
folyamatosan csökken, ezért hétvégén szinte lehetetlen tömegközlekedési eszközzel a falut
elhagyni, vagy oda bejönni. Iskolai szünetekben a járatok még az iskolásjáratok számával is
csökkennek.
A településen mőködik Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Civil szervezetek: Szátoki Sport
Egyesület és Önkéntes Tőzoltó Egyesület.
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Az intézmény esélyegyenlıségi helyzetét jellemzı adatok elemzése
Az intézmény tanulólétszáma 222 fı. Jellegzetessége, hogy mindannyian SNI tanulók, akik a
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakértıi véleménye
alapján a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztathatók.
Az intézményben rendkívül magas a HH/HHH arány 43/152 (20%/69%). A tagiskolák között
jelentısek az eltérések:
A pásztói székhely intézményben a legalacsonyabb a HHH arány (60%), a balassagyarmati
tagiskolában 68%, a szátoki tagiskolában 93%.
Az évfolyamok összehasonlításában intézményi szinten az enyhe értelmi fogyatékosok 5.
évfolyamán, valamint a középsúlyos értelmi fogyatékosok 3., 5. és 7. évfolyamán a HHH
tanulók aránya 100%. A HHH arány minden évfolyamon meghaladja az 50 %-ot.
Az intézmény108 tanulója más településrıl bejáró (49%). 15 fı iskolabusszal jár.
Pásztón: az évfolyamismétlık aránya az összlétszámon belül 12%, a HHH tanulók körében
30%. A 250 óránál többet hiányzók aránya intézményi szinten 20%, a HHH tanulók esetében
35%. Magántanuló a tagiskolai létszámon belül 8%, a HHH tanulók között 12%.
Balassagyarmaton: az évfolyamismétlık aránya az összlétszámon belül 8%, a HHH tanulók
körében 1%. A 250 óránál többet hiányzókról nincs adat. Magántanuló 2%, mindegyikük
HHH.
Szátokon: az évfolyamismétlık aránya az összlétszámon belül 2,5%, a HHH tanulók körében
3%. A 250 óránál többet hiányzók mind a tagiskola, mind a tagiskolában lévı HHH tanulók
körében 2,5 %. Ugyanez vonatkozik a magántanulókra is.
Az intézménybıl a pásztói székhelyrıl továbbtanulók mindegyike a speciális szakiskolába
megy tovább. Balassagyarmaton 17% (a HHH körében 2%), Szátokon 100% ez az arány.
A tanórán kívüli tevékenységekben a többiekhez hasonló arányban vesznek részt a HHH
tanulók is.
Az országos kompetenciamérések eredmény feldolgozásánál a gyógypedagógiai iskolák
adatait nem veszik figyelembe. Az oktatás színvonalának mérésére helyi mérıeszközök
szolgálnak. Bevezetésükre nemrégiben került sor, következtetések levonására az eredmények
még nem alkalmasak.
Az intézményben a humán erıforrások megfelelı számban és képzettségben rendelkezésre
állnak. A fıállású gyógypedagógusok száma 36 fı. Az utóbbi 3 évben 11 pedagógus vett részt
a kooperatív tanulást oktató módszertani továbbképzésen, 3 fı az egyéni haladási ütemet
segítı differenciált tanulásszervezésrıl szóló tanfolyamot végezte el.
Az infrastrukturális feltételek Pásztón a legkedvezıbbek. A másik két tagiskolában a
taneszköz-ellátottság jó, de az épületekre rányomja bélyegét, hogy nem oktatási célra épültek.
Ezt jelzi az is, hogy Szátokon 6, Balassagyarmaton 1 szükségtanterem van. Megfelelı
számban állnak rendelkezésre minden tagiskolában logopédiai foglalkoztatók, egyéni fejlesztı
helyiségek. Pásztón van tornaterem, a másik két tagiskola tornaszobával rendelkezik. A
székhelyen 18, Balassagyarmaton 7 számítógép található, Szátokon egy sincsen. Az
intézmény rendszeres kapcsolatot tart a családsegítı központtal, a gyermekjóléti szolgálattal,
a védınıkkel, több civil szervezettel.
Az intézményben jelenleg meglévı, a hátrányos helyzető tanulók esélyeit növelı módszerek,
tevékenységek:
Az intézményben rendkívül magas a hátrányos helyzető tanulók aránya. Így a tanulói
hátrányok csökkentése a pedagógiai programban nagy hangsúlyt kap, áthatja a kötelezı- és
nem kötelezı tanórákat, tanórán kívüli foglalkozásokat. A tanulók felzárkóztatása az egyéni
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és kiscsoportos fejlesztıfoglalkozásokon, valamint a habilitációs és rehabilitációs órák
keretében valósul meg.
A balassagyarmati tagintézményben a kooperatív módszert alkalmazzák még a kompetenciák
fejlesztésében. A lényege, hogy elıre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A
tanulók teljesítményét, tudását individualizált módon méri. A képességek, készségek
fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyezı oktatás.
Jellemzı rá:
Kompetencia alapú (nem tartalmi) teljesítményre alapoz.
Egyéni haladást biztosít.
Tanulásközpontú.
Specifikus célkitőzései vannak.
Gyakorlat orientált.
Azonnali visszajelzést ad a tanulónak.
Az értékelés leírt kritériumok alapján történik.
A kooperatív csoportmunkában a tanulók megtanulnak egymásra odafigyelni, közösen
dolgozni, egymást elfogadni. Mindenki szerephez jut a tanórán, a munka „közös játéknak”
tőnik számukra. Sokféle módszer használható egy tanórán belül, mindig a csoportnak,
tanórának megfelelıen. Minden tanórán alkalmazható.
Az ingyenes étkeztetés és tankönyvellátás helyzete
Az intézményben – a gyermekvédelmi törvény által szabályozott módon – összesen 54 tanuló
étkezik ingyenesen (Pásztón 36, Balassagyarmaton 14, Szátokon 4). 111 fı 50%-os étkezési
térítési díjat fizet (Pásztón 43, Balassagyarmaton 37, Szátokon 33).
Valamennyi tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül a sajátos nevelési igény alapján Az
ingyenes tankönyvellátást Pásztón tankönyvkölcsönzéssel és tankönyvek megvásárlásához
nyújtott pénzbeli támogatással, Balassagyarmaton kizárólag tankönyvkölcsönzéssel, Szátokon
kizárólag a tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással oldják meg. E
tanévben a székhely intézmény közel 1 millió forint, a balassagyarmati tagiskola 680000 Ft, a
szátoki tagiskola 500000 Ft- központi támogatást kapott az ingyenes tankönyvellátáshoz.

A HELYZETELEMZÉSBİL ADÓDÓ FİBB FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

1.

A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények körében a halmozottan hátrányos
helyzető gyerekek, tanulók létszáma nem pontos. A különbözı statisztikák és az
esélyegyenlıségi helyzetelemzéshez adott intézményi adatok között, valamint egyes
intézményeknél az intézmény által kitöltött adattáblákon belül ellentmondások,
pontatlanságok vannak. A legtöbb intézményben úgy vélik, hogy eltér a halmozottan
hátrányos helyzető tanulók valós száma és a szülıi nyilatkozattal rendelkezık száma.
Indokolt az adatok felülvizsgálata, a szülıktıl kontroll nyilatkozatok kérése.

2.

Meg kell vizsgálni a középfokú intézményekben az egymással összehasonlítható képzési
típusok esetén meglévı, az intézmények közötti lényeges eltérések okait
(lemorzsolódás, felvételi eredményesség, kompetenciamérések eredményei).

3.

Az országos átlagtól elmaradó kompetencia mérési eredményeket mutató
intézményekben meg kell vizsgálni az alulteljesítés okait, fel kell tárni az oktatás
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színvonalának emelését szolgáló lehetıségeket (pedagógus kompetenciák fejlesztése,
módszertani fejlesztés, speciális szakemberek alkalmazása, tanulók mentorálása, egyéni
fejlesztési tervek alkalmazása, pályaorientációs programok, stb.).
4.

Meg kell teremteni a középfokú intézmények között a jó gyakorlatok megismerésének,
átvételének lehetıségét.

5.

Át kell tekinteni a középfokú oktatás támogató rendszereinek (pedagógiai-szakmai
szolgáltatások és szakszolgálatok) kapcsolatát a középfokú intézményekkel, fel kell tárni
a hatékonyabb együttmőködés lehetıségeit.

6.

Minden intézményben fel kell tárni a HHH tanulók esélyeit növelı további
lehetıségeket.

7.

Mind a fenntartónak, mind az intézményeknek ki kell használni a HHH tanulók
helyzetét bármilyen módon javító tevékenységekre vonatkozó pályázati lehetıségeket.

8.

Indokolt minden megyei fenntartású közoktatási intézmény alapító okiratába felvenni a
többi tanulóval együtt oktatható, nevelhetı SNI tanulók integrált oktatását.

9.

Az országos átlagnál magasabb magántanulói aránnyal rendelkezı intézményekben
célszerő felülvizsgálni a státusz indokoltságát.

10. A helyzetelemzésbıl adódó feladatokra Nógrád Megye Önkormányzata részletes
akciótervet dolgoz ki és fogad el a 2008. szeptemberi ülésén.

Salgótarján, 2008. június
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91/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a Cigány Kisebbségi Konzultációs
Tanács mőködési és költségtérítési szabályainak
meghatározása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Cigány Kisebbségi Konzultációs Tanács
mőködési és költségtérítési szabályzatát a határozat melléklete szerint állapítja meg.
A közgyőlés felkéri a tanács elnökét, hogy a szabályzat szövegét ismertesse meg a tanács
tagjaival és mozdítsa elı annak hatékony alkalmazását.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Jónás Gábor, a tanács elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke
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A 91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE
CIGÁNY KISEBBSÉGI KONZULTÁCIÓS TANÁCS
Mőködési és költségtérítési szabályzata

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Cigány Kisebbségi Konzultációs Tanács
mőködésének és tagjai költségtérítésének részletes szabályait az alábbiak szerint határozza
meg:
I. A Konzultációs Tanács ülései
1. A Konzultációs Tanács üléseit az elnök hívja össze.
2. A Konzultációs Tanácsot a tagok ¼-ének kezdeményezésére össze kell hívni.
3. A Konzultációs Tanács összehívására szükség szerint, de legalább évente négy
alkalommal kerül sor.
4. Az ülésre készült meghívónak – melyet az ülés idıpontját megelızıen legalább hét
nappal a tagoknak meg kell küldeni – tartalmaznia kell az ülés helyét, idıpontját és a
megtárgyalandó napirendi pontokat.
5. A Konzultációs Tanács üléseit az elnök vezeti.
6. A Konzultációs Tanács napirendjére bármely tag tehet javaslatot.
7. A Konzultációs Tanács ülésein tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt a
Tanács tagjai.
8. A konzultációs Tanács üléseire meg kell hívni a Közgyőlés kisebbségi ügyekkel
foglalkozó alelnökét. A további (állandó- és eseti) meghívottak körérıl a Tanács
elnöke dönt.
9. A Konzultációs Tanács ülései nyilvánosak.
II. A Konzultációs Tanács döntései
10. A Konzultációs Tanács ajánlásokat és javaslatokat fogalmazhat meg, illetıleg –
munkaterve szerint – kezdeményezheti tájékoztatók megtartását. Intézkedést igénylı
ügyekben – szükség esetén – a Tanács elnöke kéri a Közgyőlés alelnökének
közremőködését.
11. A Konzultációs Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen
jelen van.
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12. A Konzultációs Tanács döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza.

III. A Konzultációs Tanács tisztségviselıi
13. A Konzultációs Tanácsot annak elnöke képviseli.
14. Az elnök helyettesítésére a Konzultációs Tanács alelnököt bízhat meg, aki az elnök
akadályoztatása esetén gondoskodik az 1. és 5. pontban foglalt feladatokról.
15. A Konzultációs tanács munkájával kapcsolatos ügyviteli, adminisztratív feladatokat
(meghívók, a döntés-elıkészítéssel összefüggı dokumentumok beszerzése,
elıkészítése, jegyzıkönyv vezetése, stb.) a hivatal kisebbségi referense látja el.

IV. A Konzultációs Tanács mőködése
16. A Konzultációs Tanács üléseirıl jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza az ülés
idıpontját, helyét, az ülésen résztvevık névsorát, a napirendi pontokat, illetıleg az
azok tárgyalásával összefüggı fontosabb megállapításokat és a Tanács döntéseit,
valamint a szavazások számszerő eredményét.
17. A jegyzıkönyvet az elnök, és a kisebbségi referens írja alá.
18. Az ülések helye: általában a Megyeháza (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), de a
Tanács dönthet kihelyezett ülések megtartásáról.

V. Mőködési költségek
19. A Tanács mőködési költségeinek elszámolását a közgyőlés hivatala mőködési
kiadásaira vonatkozó hatályos gazdálkodási szabályok szerint kell bonyolítani,
kivétel az utazási költségtérítés, melyre jelen szabályzat 20-25. pontjait kell
alkalmazni:
20. A Tanács tagjai a feladataik ellátásával kapcsolatos utazások költségeinek
megtérítését igényelhetik.
21. A Tanács tagjai részére a saját, illetve a házastárs tulajdonában lévı (továbbiakban
saját tulajdonú gépjármő) személygépjármőjének az esetenkénti hivatalos célú
használatát a közgyőlés elnöke engedélyezi, a „MEGRENDELİ” elnevezéső
nyomtatványon (1. sz. függelék).
22. Az igénybevétel feltétele a „NYILATKOZAT saját tulajdonú személygépkocsi
hivatalos célú használatához” elnevezéső nyomtatvány kitöltése (2. sz. függelék)
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23. A gépjármő igazolt használatáért jogosultat a mindenkor hatályban lévı igazolás
nélkül elszámolható mértékő költségtérítés - jogszabályban - meghatározott
üzemanyag-fogyasztási norma alapján az APEH által közzétett üzemanyagárral
számított üzemanyagköltség és a kilométerenkénti mindenkori adómentes
személygépkocsi-normaköltség) illeti meg.
24. A hivatalos célra történı használat költségelszámolásának alapja az „Útnyilvántartás
saját személygépkocsi költségtérítés elszámolásához” elnevezéső nyomtatvány,
melyen a feladatellátást igazolja a Tanács elnöke (3. sz. függelék). A Tanács elnökét
érintıen a közgyőlés elnöke igazolja a feladatellátást.
25. Tömegközlekedési eszköz esetenkénti igénybevételét a közgyőlés elnöke
engedélyezi a „MEGRENDELİ” elnevezéső nyomtatványon (1. sz. függelék), a
tanács tagja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala nevére
kiállított számlával igazolhatja és igényelheti a költségtérítést.

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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1. számú függelék

MEGRENDELİ

Alulírottak megrendeljük és egyben engedélyezzük, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlése Cigány Kisebbségi Konzultációs Tanács (továbbiakban: Tanács) részérıl
………………………………….. (név), mint használatra jogosult a Tanács érdekében
1.) ..........hó……..nap …………………………………………………(oda-vissza) útvonalon
………. km távolságra ……….……………………………………………………….célból
2.) ..........hó……..nap …………………………………………………(oda-vissza) útvonalon
………. km távolságra ……….……………………………………………………….célból
3.) ..........hó……..nap …………………………………………………(oda-vissza) útvonalon
………. km távolságra .………………………………………………………………..célból

- saját gépkocsiját használja, *
- tömegközlekedési eszközt vegyen igénybe. *
A saját gépkocsi használat, illetve a tömegközlekedési eszköz költsége a Nógrád Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetésének dologi kiadások elıirányzata (Cigány Kisebbségi
Konzultációs Tanács programjaira, mőködésére, 4. sz. melléklet VIII/7. sor) terhére történı
kötelezettségvállalás.

Salgótarján, 2008. …………………………

……………………………………………
Kötelezettségvállaló
a közgyőlés elnöke

……………………..…………….
Kötelezettségvállalás ellenjegyzıje

* Megfelelı rész aláhúzandó
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2. számú függelék
NYILATKOZAT

saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használatához

Alulírott ………………………………………, lakcím:…………………………………..
kijelentem, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatalával szemben a
saját tulajdonú gépkocsi használatával kapcsolatos semmilyen – a jogszabályban foglalt
adómentes költségtérítésen túli –

egyéb költséget, vagy kártérítési igényt nem támasztok.

Tudomásul veszem, hogy a személygépkocsit kizárólag saját felelısségemre és kockázatomra
használom a hivatali igénybevétel során.

A hivatalos célra használt személygépkocsi
- rendelkezik *
- nem rendelkezik*
érvényes CASCO biztosítással.

*/ megfelelı válasz aláhúzandó

Salgótarján, 2008…………………..

…………………………………..
nyilatkozattevı aláírása
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3. számú függelék
ÚTNYILVÁNTARTÁS
saját személygépkocsi költségtérítés elszámolásához
…….év ………………….hó
Név (leánykori is): ……………………………………………………………………………..
Anyja neve:

.

……………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje:

…………………………………………………………………………..

Adóazonosító jel: ……………………………………………………………………………….
TAJ szám:

………………………………………………………………………………………

Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Fıfoglalkozás, munkahely:

……………………………………………………………………..

Gépjármő tulajdonos neve:

…………………………………………………………………….

Gépjármő típusa:

……………………………………………………………………………….

Gépjármő hengerőrtartalom:
Gépjármő rendszáma:

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Fogyasztási norma (liter/100 km):
Gépjármő km-számláló állása:
Hónap/
nap

Indulás/
érkezés
óra/perc

Az utazás célja

……………………………………………………………..
induló: ……………….. km, záró: ……………..…. km
Útvonal
honnan-hová

Felkeresett üzleti
partner, szerv

Megtett
km

Üzemanyag
+
normaköltség

Összesen:

Dátum: …………………………..
………………………….
költségelszámoló
………………………………
feladatellátást igazoló
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92/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a Balassagyarmat Város Önkormányzatával
– a Szent Lázár Megyei Kórház és a Dr. Kenessey
Albert Kórház Rendelıintézet teljesítmény
volumenjének részleges átadásának rendezésérıl
szóló – megállapodás megkötése

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése dönt arról, hogy a Szent Lázár Megyei
Kórház, és a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelıintézet közötti teljesítmény
volumenjének részleges átadásáról - a határozat melléklete szerinti tartalommal Megállapodást köt Balassagyarmat Város Önkormányzatával.
A testület felhatalmazza elnökét a Megállapodás aláírására, utasítva arra, hogy azt soron
kívül küldje meg a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatójának.
Határidı: 2008. június 30., illetve szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

239

A 92/2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete

Megállapodás
teljesítményvolumen átadás- átvételérıl
amely létrejött
- egyrészrıl
Balassagyarmat
Város
Önkormányzata
(2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) képviseletében: Medvácz
Lajos polgármester, mint átadó (továbbiakban: átadó),
- másrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.) képviseletében: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke, mint átvevı
(továbbiakban: átvevı)
között az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
27. § (3) bekezdésében foglaltak alapján laboratóriumi, valamint járóbeteg
teljesítményvolumen átadás- átvétele tárgyában.
1. Felek 2006. szeptember 1. napjától kezdıdı hatállyal megállapodást kötöttek
a fenntartásukban mőködı kórházak között a pulmonológiai feladatok átadásátvételérıl. Ebben többek között rögzítették, hogy a Szent Lázár Megyei
Kórház (OEP kód: 1928) TBC tenyésztı laboratórium heti 18 szakorvosi óra
kapacitásából heti 14 órát ad át a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelıintézet
(OEP kód: 1903) részére.
2. A hivatkozott megállapodás nem tartalmazott a teljesítményvolumen
átadására vonatkozó döntést. A laboratórium kapacitásváltozásának
teljesítményvolumen-vonzata az OEP által 2008. áprilisában (a 2007.
decemberi teljesítmények elszámolásakor) visszamenıleg – az átadott
kapacitás arányában – került megosztásra és korrigálásra.
Figyelemmel azonban arra, hogy az átadott feladathoz arányosan
alacsonyabb mértékő laboratóriumi igénybevétel és teljesítményvolumen
tartozik, azaz az átadásra került kapacitás aránya meghaladja a feladat által
érintett teljesítményvolumen arányát, a felek jelen megállapodásban kívánják
rendezni a megosztás finanszírozásra gyakorolt hatását.
3. Elızıekre tekintettel az átadó és átvevı, mint két egészségügyi
közszolgáltatásért felelıs szerv megállapodik abban, hogy a Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelıintézet laboratóriumi teljesítményvolumen keretébıl
havi 404.650 pont átadásra kerüljön a Szent Lázár Megyei Kórház részére.
Az e pontban foglaltak 2008. július 1-jétıl (2008. április havi teljesítmények
elszámolásától) hatályosak.
240

4. Fentieken túl a két egészségügyi közszolgáltatásért felelıs szerv
megállapodik abban is, hogy a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelıintézet
járóbeteg teljesítményvolumen keretébıl három hónapon keresztül havi
5.000.000 pont átadásra kerüljön a Szent Lázár Megyei Kórház részére. A
megállapodás e pontja a 2008. július 1-jétıl hatályos, ez idıponttól a 2008.
szeptember 30-ig lejelentett teljesítmények elszámolására vonatkozik.
5. E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadóak.

Balassagyarmat, 2008. ………………

Salgótarján, 2008. ………………

........................................................
Medvácz Lajos
polgármester

.....................................................
Becsó Zsolt
a közgyőlés elnöke

Balassagyarmat, 2008. ………………

Salgótarján, 2008. ………………

Ellenjegyzı:
…………………………………….
Balassagyarmat Város jegyzıje

.....................................................
dr. Barta László
megyei fıjegyzı

Záradék:
A megállapodás tartalmát a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelıintézet,
valamint a Szent Lázár Megyei Kórház vezetıje megismerte és tudomásul vette.

Balassagyarmat, 2008. …………..

Salgótarján, 2008. ………………

........................................................
dr. Szabó Géza
fıigazgató fıorvos
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelıintézet

.....................................................
dr. Bercsényi Lajos
fıigazgató fıorvos
Szent Lázár Megyei Kórház
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93/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a teljesítmény volumen átadás, átvétel
tárgyában kötendı megállapodások közgyőlés
elnöke általi aláírásához szükséges fenntartói
felhatalmazás

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza elnökét, hogy a 43/1999.
(III.3.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése alapján a Nógrád megyében mőködı
egészségügyi szolgáltatók közötti teljesítmény volumen átadásról, átvételrıl az érintett
közszolgáltatásért felelıs fenntartóval megállapodást kössön, és a szükséges
intézkedéseket megtegye.
A testület utasítja elnökét, hogy a létrejött megállapodásról és a megtett intézkedésekrıl
folyamatosan számoljon be a közgyőlésnek.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke
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94/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó
Otthon
(Bercel)
intézményvezetıi
megbízásához szükséges pályázat kiírása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése nyilvános pályázatot hirdet a Harmónia
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2687 Bercel, Petıfi út 2.) vezetésére,
igazgatói beosztással, magasabb vezetıi megbízással az alábbiak szerint:
A megbízás feltételei:
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9/A.
pontjában az intézményvezetı számára elıírt felsıfokú végzettség,
- legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- az intézményben fennálló határozatlan idıre szóló kinevezés, illetıleg a vezetıi
megbízással egyidejőleg felsıfokú végzettségő vagy felsıfokú szakmai képesítést
igénylı munkakörben történı határozatlan idıre szóló kinevezés,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság
- büntetlen elıélet.

-

Elınyt jelent:
vezetıi gyakorlat,
szociális szakvizsga.

A munkakör lényeges feladatai:
- az ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben, valamint az intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott feladatok,
- az otthon gondozási, gazdasági egységeinek irányítása, szervezése.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- a büntetlen elıéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzeléssel,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul,
- felsıfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyzı által
hitelesített másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31. A Közgyőlés 2008. szeptember 25.
napjáig dönt a pályázatról.
Az igazgatói megbízás 2008. október 1. napjától – határozott idıre, öt évre – 2013. szeptember
30. napjáig szól.
Az illetmény és vezetıi pótlék, illetve a beosztáshoz kapcsolódó egyéb juttatások az 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
figyelembevételével - közös megegyezés szerint - kerülnek megállapításra.
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A pályázatot zárt borítékban „Igazgatói pályázat” megjelölésével a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének elnökéhez címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) lehet
benyújtani.
Felvilágosítás a 32/620-156-os telefonszámon kérhetı.
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
2. A közgyőlés a pályázat véleményezésére három fıs eseti bizottságot hoz létre, amelyben a
pályáztató képviseletével Varga Béla alelnököt bízza meg. A közgyőlés felhatalmazza
alelnökét, hogy kérje fel a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Nógrád Megyei
Tagozata elnökét, dr. Fehér Editet (2660 Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.), valamint a
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Közalkalmazotti Tanácsának
képviselıjét a bizottság munkájában történı részvételre.
Határidı: 2008. július 15. (a bizottság tagjainak felkérésére)
Felelıs: Varga Béla, a közgyőlés alelnöke
3. A közgyőlés utasítja a fıjegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szociális
Közlönyben való megjelentetésérıl, valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ, továbbá Nógrád Megye Önkormányzatának internetes
oldalán történı közzétételérıl.
Határidı: 2008. július 31.
Felelıs: dr. Barta László megyei fıjegyzı
4. A közgyőlés felkéri alelnökét, hogy a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
szakaszaiban foglaltak biztosítása mellett tegyen javaslatot az intézmény igazgatói feladatok
magasabb vezetıi megbízással történı ellátására.
Határidı: 2008. szeptember 30.
Felelıs: Varga Béla, a közgyőlés alelnöke
5. A Közgyőlés a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatói
feladatainak ellátásával 2008. július 1. napjától az állás pályázat útján történı betöltéséi –
eredeti munkaköre mellett – Kondriczné Pontyos Ildikót, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenı) igazgatóját bízza meg.
Díjazását havi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A testület utasítja elnökét, hogy a
szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, melynek során olyan munkarendet
határozzon meg, hogy az átirányítás idıtartamának törvényben meghatározott legmagasabb
mértéke az igazgatói állás betöltéséig elegendı legyen.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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95/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálata

HATÁROZATA

1. A közgyőlés megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadja - tervezetként - a
Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
készült javaslatot.
2. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a koncepció második fordulóban történı
felülvizsgálatát 2008. szeptemberi üléséig készítse el, a vonatkozó jogszabályok
szerinti egyeztetéseket folytassa le és a végleges koncepciót egységes szerkezetben
terjessze a közgyőlés elé megtárgyalásra.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2008. június 26.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke
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Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálata
(elsı forduló)
2008.

Készítette:
Szlovacsek Gyuláné
Szerkesztették:
Barnáné Nyegota Andrea
Oraveczné Torják Anita
Almádi Katalin

Salgótarján, 2008. június 10.
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Bevezetés
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3 ) bekezdése alapján 2003.
decemberében a 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadta Nógrád megye szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját. Az Szt. rendelkezése alapján a szolgáltatástervezési
koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja. A Nógrád megyei
koncepció felülvizsgálatára elsı alkalommal 2005-ben került sor. Az aktuális helyzetnek
megfelelı adatok módosításra kerültek, melyet a közgyőlés a 10/2006. (II.16.) Kgy.
határozatával fogadott el. A felülvizsgálat óta eltelt több mint két év, ezért – az Szt.-ben
elıírtaknak megfelelıen – szükségessé vált a koncepció ismételt áttekintése és aktualizálása.
A koncepció készítésekor 2003-ban teljes körő áttekintés történt a megyei szociális
szolgáltatásokról, melyhez valamennyi települési önkormányzat szolgáltatott adatokat,
meghatározva szociális szolgáltatásait 2009-ig. A koncepció teljes részletességgel elemezte a
megyei önkormányzat szociális ellátórendszerét, meghatározta a fejlesztés irányait, illetve
tartalmazta az intézmények rekonstrukciós és fogyatékos ügyi programját is.
Az Szt. 2003-2007. évi módosításai az alap és nappali ellátások fejlesztésére, a
lakókörnyezetben történı szociális szolgáltatások kiépítésére irányultak.
A változások másik fontos iránya a kistérségek erısödése volt, amely elsısorban az alap és
nappali ellátások tekintetében szerepelt kiemelten. A jogszabályi háttér megteremtésével
egyre több ellátási forma megszervezése jelent meg a kistérségek szociális szolgáltatásaiban.
A jelenlegi felülvizsgálat az eltelt több mint két év változásainak, valamint az Szt.
módosításainak figyelembe vételével történt. A koncepció azon fejezeteit, amelyekben
változás nem következett be, jelen módosítás nem érinti.
Az elıkészítı munka során a felülvizsgálathoz az adatgyőjtést csökkentett tartalommal
megismételtük, amely elsısorban a megvalósult szolgáltatásokra vonatkozott. A különbözı
ellátási formák tekintetében adatokat kértünk az ellátottak számának alakulásáról is.
Az ellátottak számának alakulásáról szóló kimutatáshoz a 2003-2005-2007. december 31-ei, a
szociális ellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló kimutatáshoz a 2006-2007. december
31-ei állapotnak megfelelı adatokat, valamint a tervezett szolgáltatás bevezetése idıpontjának
megjelölését kértük a települési önkormányzatoktól.
Tekintettel arra, hogy a koncepció felülvizsgálata elsı fordulóban 2008. júniusban történik, a
megyei önkormányzat által fenntartott intézmények adataiban az aktuális helyzetnek
megfelelıen 2008. május 31-ei adatok is megjelennek, figyelembe véve az Szt. 2008. január
1-jei hatállyal történt módosításait. A kiküldött adatlapokat a települési önkormányzatok 90
%-a küldte vissza. Néhány települési önkormányzat az ellátottakra vonatkozóan hiányos, vagy
pontatlan adatokat közölt, amelyek pontosítása a telefonon történt egyeztetések során részben
megtörtént.
Megkértük valamennyi Nógrád Megyei Kistérség Többcélú Társulásának szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját véleményezésre. Megkeresésünkre a bátonyterenyei, a
pásztói és a rétsági kistérségtıl érkezett koncepció. Több kistérségi társulás jelezte, hogy a
koncepció készítése most van folyamatban.
Az ellátottak számának alakulásról szóló 100 %-os adatfeldolgozás, valamint az arra épülı
elemzés a koncepció második fordulójában kerül bemutatásra.
Az adatszolgáltatók segítı közremőködését ezúton is megköszönjük.
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I. Nógrád megye rövid bemutatása
Nógrád megye az ország északi részén található, az Észak-magyarországi régióban. Északról
Szlovákia, keletrıl Borsod-Abaúj-Zemplén megye, délkeltrıl Heves megye, délnyugatról Pest
megye határolják.
Megyeszékhely: Salgótarján
A megye területe 2545.51 km2, ez az ország területének mindössze 2,7%-a, ezzel Nógrád a
legkisebb lélekszámú és a második legkisebb területő megye.
Településeinek száma 2008. évi adatok alapján 131. Népessége 215.600 fı. Népsőrősége 86
fı/ km2.
Történelme:
A történelmi Nógrád vármegye a központjáról, Nógrád váráról kapta nevét. Elsıként 1303ban említik. Az elsı vármegyeháza 1790-ben épült fel az akkori megyeszékhelyen,
Balassagyarmaton. A trianoni békeszerzıdés után a vármegye az északi részét (területének 42
%-át) elveszítette. 1923-ban a csonka megyét összevonták Hont vármegye Magyarországon
maradt részével „Nógrád és Hont közigazgatásilag egyenlıre egyesített (k.e.e.) vármegye”
néven.1
A megye mai határai az 1950-es megyerendezés során alakultak ki. Az egykor Hont
megyéhez tartozott települések döntı többségét (az akkori Szobi járást) Pest megyéhez
csatolták és további határkiigazításra került sor Heves megye irányában. Egyúttal a megye
(nevét Nógrádra változtatták és) székhelyét Balassagyarmatról Salgótarjánba helyezték.
Nógrád megye kistérségei
(területi beosztás: 2007. szeptember 25., terület és lélekszám: 2007. január 1.)
Terület (km2)

Kistérség

Székhely

Balassagyarmati
Kistérség
Bátonyterenyei
Kistérség
Pásztói
Kistérség
Rétsági
Kistérség
Salgótarjáni
Kistérség
Szécsényi
Kistérség

Balassagyarmat

532,95

42.034

29

Bátonyterenye

273,64

25.660

14

Pásztó

551,58

33.362

26

Rétság

435,04

25.784

25

Salgótarján

474.61

66.488

24

Szécsény

277,69

19.702

13

2545.51

213.030

131

Összesen:

1

Lélekszám

Települések
száma

(forrás: www.Wikipedia).
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I. 1. Demográfiai változások
Népmozgalom
A természetes népmozgalmi folyamatok következtében tovább csökkent a megye népessége.
Nógrád megyében a 2007. évi elızetes adatok szerint 1.850 újszülöttet anyakönyveztek és
3.100 haláleset történt. A kettı különbözetébıl számított természetes népességfogyás 1.250-el
csökkentette a megye lakosságát, nagyobb mértékben mint egy évvel korábban. A változást a
születések 5,7%-os csökkenése mellett a halálozások 0,2%-os mérséklıdése idézte elı.
Országosan a vizsgált idıszakban 2,3%-kal kevesebb gyermek született és 0,9%-kal több
lakos hunyt el, ezáltal a természetes fogyás üteme nagyobb, mint megyei szinten.

Lakónépesség alakulása Nógrád megye kistérségeiben
2003-2007
67 720

69 562

70 265

80 000
70 000

20 079

20 443

20 966

25 392

25 542

25 605

34 317

33 765

33 953

30 000

25 717

26 768

40 000

27 201

42 439

50 000

43 009

fı

44 237

60 000

20 000
10 000
0
Balassagyarmati

Bátonyterenyei

kistérség

kistérség

Pásztói kistérség

Rétsági kistérség

Salgótarj áni

Szécsényi kistérség

kistérség
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Népességfogyás Nógrád megyében
2003-2007 idıszakban
224 000
222 000

222 227

220 000
219089
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216 000
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214 000
212 000
2003

2005

2007
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Foglalkoztatottság, keresetek, munkaerı-piaci folyamatok
A megyében 2007. IV. negyedévévében - a KSH munkaerı-felmérése alapján – a 15-74 éves
népességbıl a gazdaságilag aktív népesség 82,3 ezer fıt tett ki, amely az egy évvel korábbinál
2,5%-kal kevesebb. Ezen belül a foglalkoztatottak száma 75,8 ezerrıl 74,3 ezerre, a
munkanélkülieké 8,6 ezerrıl 8 ezerre mérséklıdött. Az aktivitási arány (gazdaságilag aktívak
részesedése a 15-74 éves népességbıl) a 2006. év azonos idıszakához képest 51,5%-ról
50,6%-ra változott. A munkanélküliségi ráta 2007. IV. negyedévében 9,7%-kal volt az Északmagyarországi régió átlagánál (13,5%) alacsonyabb.
Továbbra is kedvezıtlenek a munkanélküliség adatai Nógrád megyében. A nyilvántartott
álláskeresı 16.326 fı volt 2007. decemberében, 8,7%-kal több mint az elızı év azonos
idıszakában. A nyilvántartott álláskeresık közel egytizedét kitevı pályakezdık száma 14,7%kal növekedett. A betöltetlen álláshelyek száma alig bıvült a vizsgált idıszakban, az egy
álláshelyre jutó álláskeresık száma 30 fı volt. Álláskeresési járadékban a nyilvántartott
álláskeresık 16 %, álláskeresési segélyben 9,7%, rendszeres szociális segélyben pedig 39%uk részesült. Valamennyi ellátási formában növekedés tapasztalható. Nem mondható ez el az
aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel támogatottakról: számuk 2007. decemberében 1956 fı
volt, 23,9%-kal kevesebb, mint az elızı év azonos idıszakában.
A nyilvántartott álláskeresık 45,5%-a nı, 54,5%-a férfi volt 2007. decemberében. Az
álláskeresık közel fele képzetlen, az általános iskola 8 osztályát, vagy annál kevesebbet
végzett, a szakmunkásképzıt, szakiskolát végzettek aránya 28,4%, a középiskolát végzetteké
20,0%, a fıiskolát, egyetemet végzetteké 2,3%.
Kistérségenként változóan alakult a nyilvántartott álláskeresık munkavállalási korú
népességéhez viszonyított aránya. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
adatai alapján a legmagasabb a szécsényi kistérségben (14,7 %), de alig alacsonyabb a
salgótarjáni (14,3%) és a bátonyterenyei (13,7 %) is. A legkedvezıbb helyzetben – döntıen
Budapest közelsége miatt – a rétsági kistérség van, ahol a fentebb vizsgált mutató 7,7%-os.
Lakáshelyzet
Az országban a 2007. év során több mint 36 ezer lakást vettek használatba és 44 ezer új
lakásra adtak ki építési engedélyt, az elıbbiek száma csaknem 7%-kal meghaladta az elızı
évit, míg az utóbbiaké 1,2%-kal elmaradt attól. A használatba vett lakások számának
emelkedése a vállalkozói lakásépítés, valamint az értékesítésre szánt lakások számának
növekedésébıl adódott, ami elsısorban a fıvárosban valósult meg. A lakásépítések
folyamatát Budapesten és tíz megyében kedvezı tendencia jellemezte, kilencben ugyanakkor,
- köztük Nógrádban is - mérséklıdött a lakásépítések száma.
Nógrád megyében a 2007. évben 291 lakás kapott használatbavételi engedélyt, amely nem
egészen 86 %-a az egy évvel korábbinak. Az építési kedv mérséklıdését jelzi emellett az új
építési engedélyek számának (362) több mint 15%-os csökkenése is. A kedvezıtlen tendencia
a városokra jellemzı, a lakásépítések száma a vizsgált egy év alatt a megyeszékhelyen 63%kal többi városban csaknem 19%-al csökkent, miközben a községekben nem változott. A
korábbi évekhez hasonlóan 2007-ben a legtöbb (205) új otthon a községekben valósult meg, a
megyeszékhelyen 20, a többi városban pedig 66 lakást adtak át rendeltetésének.
Nógrád megye lakásépítésében továbbra is a természetes személyek szerepvállalása a
meghatározó, mindez a szobaszám szerinti struktúrában, valamint a lakások nagyságában is
érzıdik. 2007-ben minden második lakás 4 vagy annál több szobával épült, az átlagos
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lakásméret megyei szinten 107 négyzetméter volt, amely 8 négyzetméterrel nagyobb az egy
évvel korábbinál és 20 négyzetméterrel az országos átlagnál.
A megyében a 2007. évben 68 lakás szőnt meg, tizedével kevesebb, mint egy évvel ezelıtt. A
megszőnt lakások átlagos nagysága 66 négyzetméter volt, mintegy hattizedük avulás miatt
következett be.2
A lakónépesség nem és életkor szerint (KSH 2006. évi adatai alapján)3

Korcsoport, Férfi
éves
fı
–4
5– 9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85–89
90–
Összesen

Nı
fı

%

5098
5367
6356
6649
6760
7 923
8 288
7 332
6 708
7389
8 272
6 913
5 486
4 734
3 801
2 512
1 386
564
191
101729

5,0
5,3
6,2
6,5
6,6
7,8
8,1
7,2
6,6
7,3
8,1
6,8
5,4
4,7
3,7
2,5
1,4
0,6
0,2
100,0

Összesen
fı

%
4789
5183
5919
6445
6516
6 966
7 300
6 993
6 640
7509
8 957
7 828
7 171
6 593
6 198
4 829
3 367
1 520
578
111301

4,3
4,7
5,3
5,8
5,9
6,3
6,6
6,3
6,0
6,7
8,0
7,0
6,4
5,9
5,6
4,3
3,0
1,4
0,5
100,0

%

9887
10550
12275
13094
13276
14 889
15 588
14 325
13 348
14898
17 229
14 741
12 657
11 327
9 999
7 341
4 753
2 084
769
213030

4,6
5,0
5,8
6,1
6,2
7,0
7,3
6,7
6,3
7,0
8,1
6,9
5,9
5,3
4,7
3,4
2,2
1,0
0,4
100,0

Nógrád megye laksságának korfája a 2006. évi KSH adatok
alapján
-578
90–
191
-1520 85–89
564
-3367
80–84
1386
-4829
75–79
2512
-6198
70–74I.
3801
-6593
65–69
4734
-7171
60–64
5486
-7828
55–59
6913
-8957
50–54 változások
8272
Jogszabályi
Életkor
-7509
45–49
7389
-6640
40–44
6708
-6993
35–39
7332
-7300
8288
Ratkó30–34
korszakbeliek
-6966
25–29
7923
-6516
20–24
6760
-6445
15–19
6649
-5919
10–14
6356
-5183
5– 9
5367
-4789
–4
5098
Lakosok száma

Nı
Férfi

2

(forrás: statisztikai tükör 2008. március 13. II. évfolyam 29. szám Központi Statisztikai Hivatal Miskolci
Igazgatósága www.ksh.hu)
3

(forrás: Nógrád megye Statisztikai évkönyve 2006.)
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II. Jogszabályi változások
Azt eltelt több, mint kétéves idıszakban több jogszabály módosításra került sor, melyek közül
a koncepciót érintı legfontosabb – az Szt.-t 2008. január 01-jei hatállyal módosító – 2007. évi
CXXI. törvény.
Az Szt. módosítása elsısorban a szociális szolgáltatások célzottabbá tételét szolgálja. A
törvénymódosítás azokat a legszükségesebb és azonnali lépéseket kívánta megtenni, amellyel
már 2008. január 1-jével biztosítani lehet a gondozási, ápolási szükséglettel rendelkezı,
alacsony jövedelmő és legkisebb érdekérvényesítési képességgel bíró lakosok szociális
szolgáltatásokhoz történı hozzáférését. A szolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés, a
szolidaritás elvének erıteljesebb érvényesítése, valamint a legrászorultabbak elérése
érdekében a törvény több rendelkezést érintı pontosítása, valamint egyes koncepcionális
kérdésekben annak kiegészítése vált szükségessé.
Az idısotthoni ellátás és a házi segítségnyújtás terén az ellátás indokoltságát a gondozási
szükséglet vizsgálata méri. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza
majd meg, a vizsgálandó kérdések az egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás és az
önkiszolgálási képesség körét fedik le. Az adott ellátási formára elıírt gondozási szükséglet
hiányában az ellátás nem nyújtható. Ezért a törvény a gondozási szükséglet mértékét is
meghatározza, olyan módon, hogy alkalmas legyen az alapellátásban vagy szakosított
ellátásban gondozást igénylık elválasztására. Ilyen módon érvényesíthetı az az elv, hogy a
szakosított ellátás csak abban az esetben vehetı igénybe, ha az ellátást igénylı alapellátásban
nem gondozható megfelelıen.
A hatályos szabályozás szerint az önkormányzatok kötelezı feladataiknak eltérı mennyiségi
és minıségi mutatók alapján tesznek eleget. Ahhoz, hogy a meglévı forrásokkal
hatékonyabban tudjanak gazdálkodni, mozgásterük növelése szükséges. A mozgástér
növelését a módosítás egyrészt bizonyos szolgáltatások esetében a lakosságszám-határok
módosításával, másrészt az egyes alapszolgáltatások kötelezı önkormányzati feladatból
állami feladattá alakításával kívánta elérni.
Ez a változás érinti a nappali ellátást, amely csak 10.000 lakostól lesz kötelezı feladat a
jelenlegi 3.000 helyett, azzal a kivétellel, hogy az idısek nappali ellátása továbbra is kötelezı
feladat marad a 3.000 fı feletti önkormányzatok számára.
Módosul a kötelezı feladatot meghatározó létszámhatár az átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátások esetében is, 10.000 fırıl 30.000 fıre emelkedik. A támogató szolgáltatás, valamint a
közösségi ellátások nyújtásának kötelezettsége 2009. január 1-jétıl megszőnik, de mint
törvényben meghatározott tartalmú szociális szolgáltatások továbbra is megmaradnak,
finanszírozásuk valamennyi fenntartó számára egységes módon, a tényleges szükségletek
figyelembevételével, pályázat útján valósul meg.
A törvény nem érinti az elemi szükségleteket kielégítı étkeztetés és házi segítségnyújtás
feladatait, azokat továbbra is valamennyi településen biztosítani kell.
Étkeztetés, házi segítségnyújtás és bentlakásos idısotthoni ellátás esetében a törvény az
igénybe vevı jövedelmi helyzetének vizsgálatát is elıírja. A jövedelem vizsgálata alapján a
szolgáltatást nyújtó fenntartó a költségvetési törvényben meghatározott, eltérı összegő
normatív állami hozzájárulásra válik majd jogosulttá az ellátott után, illetve a jövedelem a
térítési díjak mértékét is befolyásolja. A differenciált összegő normatíva érdekeltté teszi a
fenntartót az alacsonyabb jövedelmő igénylık ellátásában, illetve az eltérı összegő
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intézményi térítési díjak lehetıséget biztosítanak arra, hogy a magasabb jövedelemmel bíró
ellátottak magasabb összeget vállaljanak át a szociális költségvetésbıl.
Az Szt. rendelkezése az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történı
szabad mozgásához és tartózkodásához való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv egyenlı
bánásmódról szóló 24. cikkébıl következı hatálykiterjesztést tartalmazza, mely szerint a
szociális törvények személyi hatálya minden, a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı személyre kiterjed, amennyiben a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a
Magyar Köztársaság területén gyakorolja.
Az Szt. 4/A. § (1) bekezdése szerint – amely 2008. január 1-jétıl hatályos - a szociális
igazgatás szervei az Szt.-ben meghatározott szociális feladat –és hatásköröket:
- a) a helyi önkormányzat képviselı-testülete,
- b) a települési önkormányzat polgármestere,
- c) a települési önkormányzat jegyzıje,
- d) a szociális hatóság gyakorolja (továbbiakban az a)-d) pontokban foglaltak együtt:
szociális hatáskört gyakorló szerv).
Az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerint a jegyzı szakmai irányítását a szociális hatóság látja el.
A szociális információs szolgáltatás a 2006. évi CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján
2007. január 1-jétıl nem tartozik a települési önkormányzatok kötelezı feladati körébe.
Az Szt. jelenleg hatályos rendelkezései alapján:
Szociális alapszolgáltatások:
- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások,
- támogató szolgáltatás,
- utcai szociális munka,
- nappali ellátás.
Szakosított ellátások:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
- rehabilitációs intézmény,
- lakóotthon,
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
- egyéb speciális szociális intézmény.
Alapszolgáltatási központ:
- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- családsegítést,
- nappali ellátást és
- gyermekjóléti szolgáltatást biztosít.
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A települési önkormányzatok kötelezı feladatai:
1.)
- a) étkeztetés,
- b) házi segítségnyújtás,
- c) állandó lakosainak számától függıen a 2. pont szerinti szolgáltatások,
- d) a fentiekben nem említett szociális szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a
családsegítéshez – való hozzáférés biztosítása.
2.)
- a) kétezer fınél több állandó lakos esetén családsegítés,
- b) háromezer fınél több állandó lakos esetén alapszolgáltatás és idısek nappali
ellátása,
- c) tízezer fınél több állandó lakos esetén alapszolgáltatás, jelzırendszeres házisegítségnyújtás és a b) pontban nem említett nappali ellátás, valamint 2008. december
31-ig támogató szolgáltatás és közösségi ellátások,
- d) harmincezer fınél több állandó lakos esetén az a) – c) pont szerinti szociális
szolgáltatások és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás,
- e) ötvenezer fınél több állandó lakos esetén az a) – d) pont szerinti szolgáltatások és
utcai szociális munka biztosítása.
Hatszáz lakosnál kisebb településen, illetve külterületi lakott helyen az egyes szociális
alapellátási feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás) falugondnoki szolgálat keretében is
elláthatók. A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása legalább 70, legfeljebb 400 lakosú helyen
szükséges.
Új szabályozás az Szt.-ben, hogy jelzırendszeres házi segítségnyújtást a házi
segítségnyújtást végzı szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat.

Nógrád megye települései lakosságszám alapján, amely az önkormányzatok ellátási
kötelezettségét az Szt.-ben szabályozottak alapján meghatározza:

Kistérség

Balassagyarmati
Bátonyterenyei
Pásztói
Rétsági
Salgótarjáni
Szécsényi
Összesen:

600-2.000
600 lakos lakos
alatti
közötti
település
település

9
4
12
8
5
2
40

17
8
8
13
15
10
71

2.0003.000
lakos
közötti
település

1
1
5
4
3
14

3.00010.000
lakos
közötti
teleülés

1
1
1
3

10.00030.000
lakos
közötti
település

1
1
2

30.00050.000
lakos
közötti
település

1
1
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Nógrád megye településeinek bemutatása lakosságszám alapján
1
1,5
2,5
11

30

-600
600-2000 közötti
2000-3000 közötti
3000-10000 közötti
10000-30000 közötti
30000-50000 közötti

54

A megyei önkormányzat kötelezı feladatai:

azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezése, amelyek biztosítására az Szt.
szerint a települési önkormányzat nem köteles,

a megyei önkormányzat gondoskodik a szakosított szociális szolgáltatások
összehangolásáról, valamint a módszertani feladatok ellátásáról. (A módszertani
feladatok 2008. június 30.-a után az Szt. szerint új rendszerben fognak mőködni)
Az Szt. alapján a megyei önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó
intézmények ellátási területe az egész megyére kiterjed.
A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti
elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat
ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idısellátás, továbbá – elızetes
igényfelmérésre alapozva – a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két
további intézménytípus feladatit biztosítani.
A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi önkormányzattal
kötött megállapodás útján is biztosíthatja.
A módszertani intézmények eddigi tapasztalatai tükrében szükségessé vált a szabályozás
felülvizsgálata. A módszertani intézmények különbözı ellátási területen – úgy földrajzi, mint
szakterületi értelemben – végezték mőködésüket. A módszertani munka megújítása és a
struktúra átláthatóságának biztosítása érdekében az Szt. szerint 2008. július 1-jétıl
megszőnik a kijelölés és mőködés jelenlegi rendszere és új módszertani intézmények
kerülnek kijelölésre.
Jelentıs változás az Szt.-ben az idısek otthonában történı elhelyezés feltétele, mely szerint
ilyen típusú intézménybe csak meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı de
rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött személy (indokolt esetben 18 év feletti személy) látható el.
A gondozási szükségletet szociális szakértıi szerv a jogszabályban meghatározottak szerint
megvizsgálja és kötelezı erejő szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékérıl,
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illetve a külön jogszabály szerinti körülményekrıl. Idısotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó,
illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási
szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Amennyiben a gondozási szükséglet
nem éri el a napi 4 órát, a települési önkormányzat házi segítségnyújtás keretében biztosítja az
ellátást.
Az Szt. hatálybalépésekor idısotthoni ellátásban részesülı személyek gondozási szükségletét
nem kell felülvizsgálni, fennállónak kell tekinteni idısotthoni ellátásuk teljes idıtartama alatt.
Idısotthoni ellátás esetében – a jövedelem vizsgálat keretében – a jegyzı megvizsgálja az
ellátást igénylı vagyoni helyzetét. Vagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének
idıpontjában az ellátást igénylı tulajdonában álló ingatlant, valamint az ıt illetı
hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékő jogot, illetve az ellátás igénylését megelızı
18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant az Szt.-ben meghatározott értékben.

III.

A megyei szociális szolgáltatások változásai, a helyi önkormányzatok
kötelezı feladatainak teljesítése (2006-2007.)

III 1. 1. Szociális alapszolgáltatások
A megyei szociális szolgáltatásokat és a helyi önkormányzatok kötelezı feladatainak
teljesítését az áttekinthetıség érdekében kistérségenként mutatjuk be. A kistérségek szociális
alapszolgáltatásokban betöltött szerepe az alábbiak szerint alakul:
Négy kistérségben (Bátonyterenye, Balassagyarmat, Salgótarján, Szécsény) több célú
kistérségi társulás keretében mőködik a szociális alapellátások egy része.
Balassagyarmati Kistérség
A balassagyarmati kistérség társulása a korábbi 28-ról - 2006. október 1-jétıl - Ipolyszög
kiválásával 29 településre bıvült.
A kistérségben a balassagyarmati kistérségi társulás mőködteti
─ a jelzırendszeres házi segítségnyújtást (2006. évtıl),
─ a támogató szolgáltatást (két szervezettel kötött ellátási szerzıdést: ÉFOÉSZ
Nógrád megyei Egyesülete (Balassagyarmat), Kolping Szövetség Kistérségi
Támogató Szolgálat (Érsekvadkert), 2007. áprilistól,
─ a szenvedélybetegek közösségi ellátását (2007. évtıl).
A kistérség településein a kötelezı szociális alapellátásokat az önkormányzatok mőködtetik,
falugondnoki szolgálat 9, házi segítségnyújtás 14 településen megoldott.
A családsegítést 4 szolgáltató látja el (Belsı-Cserhát Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
- Bercel, Gyermekjóléti és Családsegítı Társulás - İrhalom, Nyugat-Nógrád Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat - Nagyoroszi, Szociális Alapszolgáltatási Központ - Buják)
Bátonyterenyei Kistérség
Bátonyterenye városban az önkormányzat biztosítja a szociális étkeztetést, a házi
segítségnyújtást, a családsegítést, mőködteti az idısek klubját és a jelzırendszeres házi
segítségnyújtást. Idısek nappali intézménye csak bátonyterenyén mőködik két intézmény
fenntartásával. Változás, hogy 2007. december 31-ét követıen, amikor az egyik klub,
valamint 2008. május 31.-el az idısek átmeneti otthona bezárásra került.
Bátonyterenye város lakosságszáma 2006-ban 13.741 fı, amely alapján a hiányzó ellátások
körébe a támogató szolgálat és a közösségi ellátások tartoznak.
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A szociális és gyerekjóléti szolgáltatások egy részét a Bátonyterenye Kistérségi Szociális
Központ látja el 2005. december 15-tıl. A kistérségi feladatellátás kiterjed:
─ házi segítségnyújtás,
─ jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
─ családsegítés szolgáltatásokra.
Kivételt képez Nagykeresztúr és Lucfalva (a két település a salgótarjáni kistérségi társulással
kötött ellátási szerzıdést). Nagybárkány csak a házi segítségnyújtást igényli az intézménytıl.
Jelzırendszeres készülék Lucfalva kivételével minden településen mőködik, amely 830 db
kitelepített készüléket jelent. A szociális étkeztetést minden település önállóan biztosítja.
Falugondnoki szolgálat 5 településen mőködik.
A kistérségben a települések lakosságszáma nem éri el a 3000 fıt, ezért a nappali ellátások
mőködtetése nem kötelezı feladat.
Pásztói Kistérség
A pásztói kistérségben (26 település) az idısek átmeneti ellátását biztosító intézmény
mőködik kistérségi szinten, amelyben 4 település nem vesz részt (Héhalom, Kisbágyon,
Palotás, Szirák).
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás diszpécserközpontja az idısek átmeneti otthonában
van elhelyezve és további két településen (Szurdokpüspöki és Jobbágyi) mőködik.
Az alapellátást a települések többsége önállóan és a társulva látják el.
Falugondnoki szolgálat 12 településen mőködik. A házi segítségnyújtást 6 településen a
Körzeti Egészségügyi és Házi-gondozó Szolgálat látja el, 7 településen az Idısek Klubja
keretében mőködik. Önállóan 7 település mőködtet házi segítségnyújtást, 4 településen
(Erdıtarcsa, Héhalom, Kálló, Kisbágyon) nem mőködik. 7 Családsegítı és Gyermekjóléti
szolgálat lát el több településen családsegítést, egy településen (Mátraszıllıs) nem mőködik.
Rétsági Kistérség
A rétsági kistérségben (25 településbıl) 6 településen még nem mőködik házi
segítségnyújtás. A falugondnoki szolgálat 6 településen biztosítja az alapellátást.
A családsegítést a térségben két szolgáltató látja el (Nyugat-Nógrád Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat Rétság, Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálat Vác).
Támogató szolgáltatás 4 településen mőködik, melynek fenntartója Balassagyarmat Kistérségi
Társulás. Idısek klubja 4 településen mőködik.
A kistérségi tervezés szerint 2008. II. félévtıl kistérségi társulás mőködtetésével tervezik a
házi segítségnyújtást, jelzırendszeres házi segítségnyújtást és családsegítést.
Salgótarjáni Kistérség
2006. október 1-jétıl a korábban 23 települést magába foglaló kistérség 24-re bıvült
Somoskıújfalu önálló közigazgatási egységként való megjelenésével.
A kistérségi szintő szociális ellátás mőködtetéséhez 2007. januártól csatlakozott a
salgótarjáni többcélú kistérségi társulás, amely a szociális alapellátások ellátására létrehozta
a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központot.
A kistérségben a társulás látja el:
─ a házi segítségnyújtást,
─ az idısek nappali ellátását,
─ a pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátását,
─ a támogató szolgálatot,
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─ a családsegítést.
A salgótarjáni kistérségben 2007. januártól két idısek klubja nem mőködik. (Ebbıl egy klub
Somoskıújfaluban tovább mőködik). A karancsaljai klubot bezárták, a karancssági klub
mőködését szüneteltetik.
A kistérségben 2006. szeptembertıl a Dobroda-Ménesvölgyi Mikrotérségi Egyesület 14
településen mőködtetette a házi segítségnyújtást és jelzırendszeres házi segítségnyújtást,
amely várhatóan 2008. július 1-jétıl integrálódik a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ kereteibe, majd ezt követıen a jelzırendszeres készülékek kiépítése
további 10 településre történik.
A szociális étkeztetést és a falugondnoki szolgáltatást az önkormányzatok mőködtetik.
Falugondnoki szolgálat 6 településen mőködik.
Szécsényi Kistérség
A szécsényi kistérséghez 13 település tartozik. A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a kistérség 8 településén a
─ jelzırendszeres házi segítségnyújtást,
─ szenvedélybetegek közösségi ellátását,
─ családsegítést.
Nógrádszakál településen 2008. évben terveznek beindítani egy 12 férıhelyes önkormányzati
fenntartású idısek otthonát, a tárgyi feltételek biztosításához szükséges épület rendelkezésre
áll. A felsorolt szolgáltatások kiterjesztése a többi településekre folyamatban van. 2009. évben
tervezik a pszichiátriai betegek közösségi ellátását. A szociális alapellátást a többi település
önállóan látja el, 8 településen mőködik idısek klubja, falugondnoki szolgálat pedig 4
településen.
Két kistérségben (Rétság és Pásztó) eddig még nem valósult meg a szociális alapellátások
kistérségi szintő szervezése
A szociális alapszolgáltatások elemzése
Szociális alapszolgáltatások körébe az Szt. alapján a falugondnoki szolgálat, szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, közösségi
ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás tartozik, melyek az
önkormányzatok kötelezıen ellátandó feladatai.
Szociális információs
szolgáltatás:
8

8

8
településeken mőködı szolgáltatások
száma

Szociális
információs
szolgáltatást
–
mint
alapszolgáltatási formát – az
Szt. 2005. évtıl vezette be,
2007. évben azonban már
hatályon kívül helyezte. Ebbıl
adódóan csak a 2005 évre
vonatkozóan lehet elemzést
készíteni.
A
kistérségek
településszámához viszonyítva
a legkiépítettebb térség a
szécsényi és a pásztói kistérség,

Szociális információs szolgáltatások mőködése
2003-2007 évben
7

7

2003 év
6
5

4

4

2005 év

3
2007 év

3
2
1

1
0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0
Balassagyarmati
kistérség

Pásztói
kistérség

Salgótarjáni
kistérség
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ahol a települések 30%-a mőködtetett szociális információs szolgáltatást a 2005. évben. A
salgótarjáni kistérségben mindössze 4% (1 település), a balassagyarmati kistérségekben 10%
(8 település) üzemeltette ezt a típusú szolgáltatást.
Étkeztetés:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és ellátottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
A kistérségek települései
2007. év végén 100%-ban
biztosítják az étkeztetést.

A szociális étkeztetés alakulása Nógrád megye kistérségeiben
2003-2007

30

27 28

29
26 26
24

24

25 25

24

szolgáltatások száma

25
2003. óta a legnagyobb
22 23
fejlıdés
a
szécsényi
20
kistérségben mutatkozott,
ahol a kiépítettség 76.9%14 14 14
13 13
15
ról 100%-ra emelkedett.
10
A
balassagyarmati,
a
10
pásztói és a salgótarjáni
kistérségek megközelítıleg
5
azonos ütemben fejlıdtek.
A
települések
nem
0
rendelkeznek információval
2003 év
2005 év
2007 év
arra vonatkozóan, hogy
hétvégén és ünnepnapokon hány fı igényelne étkeztetést. Az Alkotmánybíróság 8/2006. (II.
22.) AB. határozata megerısíti az Szt. étkeztetésre vonatkozó azon szakaszát, amely arról
rendelkezik, hogy „legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl kell gondoskodni azon
szociális rászorultaknak, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.” A napi egyszeri étkezés biztosítása nem
korlátozódhat a munkanapokra.
Balassagyarmati
kistérség

Bátonyterenyei
kistérség

Pásztói kistérség Rétsági kistérség

Salgótarjáni
kistérség

Szécsényi
kistérség

Falugondnoki szolgáltatás:
A 600 fı alatti kistelepüléseken az Szt. értelmében az egyes alapellátási feladatok
falugondnoki szolgálat keretében is elláthatók. A rendszer kiépítését a szakminisztérium
többéves programmal pályázati rendszer keretében támogatta. A falugondnokságok többsége
egy, illetve két alapellátást biztosít (étkeztetés, házi segítségnyújtás). Ez az arány nem
változott jelentısen 2003 és 2007. között.
A megyében mőködı falugondnoki szolgálatok:
A települések lélekszámát tekintve a megye 131 településébıl 39 település 600 fı lélekszám
alatti (a települések 30%-a). Ezeken a településeken a falugondnoki szolgáltatás alapvetı
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célja, hogy reálisan elérhetı eszközökkel enyhítse, csökkentse az aprófalvak települési
hátrányait, fékezze az
Falugondnoki szolgáltatások alakulása Nógrád megyében
elsorvadást, megfordítsa a
2003-2007 év
negatív tendenciákat.
Nógrád megyében jelenleg 42
falugondnoki szolgálat mőködik, ennek a 85%-a (36 szolgáltatás) üzemel 600 fı alatti kistelepülésen.

Szécsényi kistérség

4

4
4

6

Salgótarjáni kistérség

6
6

Rétsági kistérség

6
6

6

2007 év

12
A kistérségek településeihez
Pásztói kistérség
12 2005 év
10
viszonyítva Pásztó kistérségében
5
Bátonyterenyei
2003 év
a legmagasabb a mőködı
3
kistérség
3
falugondnoki szolgálatok száma 9
Balassagyarmati
9
12 szolgálat, - ami a települések
kistérség
10
46%-át teszi ki a (2003. évrıl
0
2
4
6
8
10
12
14
2007. évre 38%-ról 46%-ra nıtt a
szolgáltatások száma
szolgálatot biztosító települések
aránya az összes településhez
viszonyítva). Legkevesebb a mőködı falugondnoki szolgálatok száma Szécsény kistérségben,
ahol összesen csak 4 szolgálat üzemel (a települések 30%-a) és ezek közül két település 600
fı lélekszám feletti. A balassagyarmati kistérségben nıtt ugyan a szolgáltatást biztosító
települések száma, de még így is csak a 31% az összes települések számának.

Házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az idıskorú személyekrıl, akik
otthonukban önmaguk ellátásáról saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
valamint azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, szenvedélybetegekrıl,
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.
Ugyancsak házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az egészségi állapotuk
miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos
intézményi
elhelyezésre
várakoznak.
Házi segítségnyújtás alakulása Nógrád megye
Nógrád megye 131 településbıl
kistérségeiben
95
helyen
üzemel
házi
2003-2007 év
segítségnyújtás,
amely
a
Szécsényi kistérség
települések 72,21%-át teszi ki.
8
11
11
A
kistérségeket
összeSalgótarjáni kistérség
15
16
24
hasonlítva, Bátonyterenye és
Rétsági kistérség
14
20
11
Salgótarján
kistérségében
legmagasabb az arány (100%)
Pásztói kistérség
19
23
21
a
házi
segítségnyújtás
Bátonyterenyei kistérség
6
6
14
mőködtetését tekintve. Ezt
Balassagyarmati kistérség
14
11
14
követi Szécsény térsége 84%
szolgáltatások száma
(13 településbıl 11 üzemelteti),
majd Pásztó térsége 80% (26
2003 év
2005 év
2007 év
településbıl 21 üzemelteti).
Legalacsonyabb arányszámú a
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szolgáltatás üzemeltetés Rétság térségében, ahol a 25 település közül mindössze csak 11
mőködteti (44%).
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás:

településen mőködı
szolgáltatások száma

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy
fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Jelzırendszeres házi segítségnyújtásra minden 10.000 fı feletti település kötelezett.
2003-ban
egyetlen
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás alakulása Nógrád
szolgálat
sem
megye kistérségeiben 2003-2007 év
mőködött, de már a
koncepciókban
tervezési
szinten
20
19
megjelentek.
200718
ben Nógrád megyé16
1414
2003 év
13
13
ben
összesen
62
14
település
mőködtet
12
2005 év
jelzırendszeres
ké10
szüléket.
8
2007 év
Kötelezettsége ugyan
6
3
csak
Balassagyar3
4
matnak, Salgótarján2
0
0 0
0 0 0
0
0
0 0
0
nak és Bátonytere0
nyének lenne, de
kistérségi társulásos
formában a települések 47,3%-án fellelhetı ez a típusú ellátási forma. A szécsényi kistérség
települései szinte kivétel nélkül, a bátonyterenyei kistérség egy település kivételével biztosítja
az ellátást. A szolgáltatás nem mőködik a rétsági kistérségben.
Balassagyarmati
kistérség

Bátonyterenyei
kistérség

Pásztói kistérség Rétsági kistérség

Salgótarjáni
kistérség

Szécsényi
kistérség

Családsegítı szolgáltatás:
A családsegítı szolgáltatás célja az Szt. szerint, hogy a települési önkormányzat mőködési
területén élı szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetbe
került személyek, családok életvezetési képességének megırzését, az ilyen helyzethez vezetı
okok megelızését, valamint a krízishelyzetek megszüntetését elısegítse.
A családsegítı szolgálat mőködése Nógrád megyében
Nógrád megyében 129 településen mőködik családsegítı szolgálat, a megye településeinek a
98%-ában. A kistérségek
Családsegítı szolgálatok számának alakulása Nógrád megye
mutatóit összehasonlítva
kistérségeiben 2003-2007 év
elmondható, hogy Pásztó
13
Szé csényi kistérség
10
10
térségében a települések
24
Salgótarjáni kistérség
19
16
92 %-ában mőködik a
25
Ré tsági kistérség
21
16
családsegítı szolgálat. A
24
Pásztói kistérség
7
20
14
2007. évben az egész
3
Bátonyterenye i kistérség
5
29
megyében csak Taron és
Balassagyarmati kistérség
15
12
nem
Mátraszıllısön
0
5
10
15
20
25
30
mőködött ez a típusú
te lepülé seken mőködı sz olgálatok sz áma
2003 év
2005 év
2007 év
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szolgáltatás. A 2003-2007. évben a legnagyobb fejlıdés a balassagyarmati kistréségben
mutatkozik, ahol 17 szolgálat alakult a 4 év alatt. Minden kistérség – a Pásztói kivételével –
100%-ban biztosítja a családsegítést vagy az ahhoz történı hozzájutást a településeken.
Közösségi szenvedélybetegek ellátása:
„Közösségi ellátások” a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
alapellátás.
Közösségi szenvedélybetegek ellátása Nógrád megyébe 2003-2007

a településeken mőködı
szolgáltatások száma

Nógrád megyében a
29
2007. évre társulási
30
2003 év
szinten
a
balassa24
gyarmati-, a salgótarjá25
ni-, valamint a szé2005 év
20
csényi kistérségek mőködtetik.
15
2007 év
A balassagyarmati és a
salgótarjáni települések
10
8
100%-át
lefedi
a
kiépítettség.
5
A szécsényi kistérség
településeinek a 61.5%00
000
00 0
00 0
00
00
0
a
(8
település)
mőködtet
közösségi
ellátást.
A 10.000 fı feletti települések közül Bátonyterenyén nem mőködik ez a típusú szolgáltatás.
Balassagyarmati
kistérség

Bátonyterenyei kistérség

Pásztói kistérség

Rétsági kistérség

Salgótarjáni kistérség

Szécsényi kistérség

Támogató szolgáltatás:

a kistérségekben mőködı
szolgáltatások száma

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történı ellátása,
elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük
önállóságának megırzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtás biztosítása révén.
Támogató szolgáltatást – az Szt. szerint – minden 10000 fı feletti településnek kötelezettsége
mőködtetni. Nógrád megyében
Támogató szolgálatok fejlıdése Nógrád megyében
ennek az elvárásnak egyedül
2003-2007
29
Bátonyterenye nem tesz eleget.
30
A 2007. évre a támogató
24
szolgáltatás a balassagyarmati és a
25
2003 év 2005 év
salgótarjáni kistérségekben 100%20
ban kiépült. Fejlıdés mutatkozott a
rétsági térségben is ahol 5 helyen –
15
a települések 20%-ában – már üzemel a szolgáltatás. A szécsényi-, a
2007 év
10
pásztói-, és a bátonyterenyei
5
5
térségekben hiányzó ellátási forma
1
a támogató szolgáltatás.
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
Balassagyarmati
kistérség

Bátonyterenyei
kistérség

Pásztói kistérség
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Nappali ellátás:
A nappali ellátást nyújtó intézmények elsısorban a saját otthonukban élık részére
biztosítanak lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint
az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére.
Az idısek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes idıskorúak napközbeni gondozását szolgálja.
Az idısek klubjába kivételesen felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, akinek
egészségi állapota a nappali ellátásban való részesítését indokolja.
Az Szt. meghatározása alapján a 3.000 lakos feletti települések ellátási kötelezettsége idısek
klubjának létrehozása.
A lakosságszám alapján 6
településnek kötelezı mőködtetni ezen ellátási formát,
azonban 34 település mőködteti
(a megye településeinek 26%ka)
A
szécsényi
kistérség
települései 53%-kal a legmagasabb arányt képviselik,
ellenben a bátonyterenyei
kistérséggel ahol csak a
Bátonyterenye város mőködteti
(az
összes
településhez
viszonyítva 7%).

Idısek klubját mőködtetı települések számának
alakulása Nógrád megyében 2003-2007
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Fogyatékosok nappali ellátása:
A fogyatékosok nappali intézményében a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra
részben képes, közoktatás keretében nem oktatható fogyatékosok napközbeni gondozását,
foglalkoztatását és nevelését biztosítják.
Rendkívül indokolt esetben gondozható a fogyatékosok nappali intézményében az a személy
is, akire nézve szülıje vagy más hozzátartozója gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási
díjban részesül.
Fogyatékos személyek nappali intézményében kivételes esetben halmozottan fogyatékos,
önellátásra részben képes személy részére is biztosítható szolgáltatás.
Fogyatékkal élık nappali intézményét 10.000 lakos feletti településnek kötelezı mőködtetni.
Nógrád megyében ez a kötelezettség Salgótarjánt, Balassagyarmatot és Bátonyterenyérét
érinti. Egyedül Salgótarján tesz eleget ezen kötelezettségének, 1 intézménye (az Egészségügyi
- Szociális Központ Félsziget Napközi Otthona) biztosítja az ellátást 20 férıhellyel.
Hajléktalanok nappali ellátása:
A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 3 éves szociális fejlesztési programja keretében
Salgótarjánban 2007-ben 20 férıhelyes nappali melegedı kialakítása történt, a mőködési
engedélyezés folyamatban van. A szolgáltatás megkezdésének várható idıpontja 2008.
október 1.
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Az alapszolgáltatások részletes bemutatását kistérségenként és településenként az 1.
számú mellélet tartalmazza.
III. 2. Szakosított szociális ellátások
III. 2. 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások
Ezt az ellátási formát 30.000 fı feletti településekre vonatkozóan teszi kötelezıvé az Szt.
a) Idıskorúak gondozóháza
Ez az ellátási forma Salgótarján Megyei Jogú Városban ez eltelt 2 évben sem valósult meg,
annak ellenére, hogy az Szt. elıírásainak megfelelıen a város számára kötelezı feladat. A
2008. március 01-tıl rendszerbe lépett „Baglyaskı” Idısek Otthonában kialakított idısek
átmeneti ellátását biztosító 10 férıhely mőködtetıje a megyei önkormányzat, az ellátást
szolgáltatási szerzıdéssel biztosítja a megyei jogú város részére. Ellátási kötelezettség nélkül
Pásztó Város Önkormányzata 50 férıhelyen biztosítja ezt a típusú szolgáltatást.
b) Fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti
otthona kialakítására a vizsgált idıszakban nem került sor, tervezési szándékot sem jeleztek
ezen szociális szolgáltatás kialakítására. Balassagyarmaton a Nógrád Megyei Alkoholellenes
Klubok Tagjainak Egyesülete mőködtetésben a Dr. Kenessey Albert Kórházban biztosított
szenvedélybetegek részére ez a típusú ellátási forma.
c) Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye
A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 3 éves szociális fejlesztési programja keretében
Salgótarjánban 2007-ben 20 férıhelyes éjjeli menedékhely kialakítása történt, a mőködési
engedélyezés folyamatban van. A szolgáltatás megkezdésének várható idıpontja 2008.
november 1.
d) Hajléktalan személyek átmeneti szállása
Nógrád megyében Balassagyarmaton és Salgótarjánban mőködik ez az ellátási forma. A
vizsgált idıszakban férıhelyek számát tekintve nem történt változás.
e) Új elemként jelenik meg 2008. január 01-tıl az Szt.-ben a bázis szállás. Jelenleg egyetlen
településen sem mőködik ez a típusú ellátási forma. (A bázis-szállás az utcán élı hajléktalon
integráció-ösztönzı ellátása, amelyet a sátras ellátás tud biztosítani, kiegészülve a higiéniai és
egyéb elemi szükségleteket biztosító blokkokkal. Ez a „fedél” a természeti hatások (esı,
hideg) és más kockázatok - az utcán élés, kiszolgáltatottsága - ellen véd, ezáltal a
reszocializáció egyik állomása.)
III. 2. 2. Tartós bentlakást nyújtó intézmények
A megyében mőködı bentlakásos intézmények köre a 2008. március 01-el rendszerbe lépett
„Baglyaskı” Idısek Otthonával bıvült, valamint a férıhelyek vonatkozásában is történtek
változások.
Salgótarján Megyei Jogú Városban a 3 éves kistérségi szociális fejlesztési program
keretében valósult meg a fogyatékos személyek lakóotthona (12 férıhely) létrehozását célzó
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beruházás. A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona várhatóan 2008. július 1jétıl kezdi meg mőködését, a mőködési engedély beszerzése folyamatban van.
A lakóotthon mőködését 10 évre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, a
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása településeinek közigazgatási területére kiterjedı
ellátási területtel, az Egészségügyi - Szociális Központ szervezeti keretein belül.
A szakosított szociális ellátások részletes bemutatását kistérségenként és településenként
a 2. számú melléklet tartalmazza.
III. 2. 3. Kistérségi társulások a szociális szolgáltatásban
A kistérségi társulásokra vonatkozó szabályozással, a társulások számára kedvezı
finanszírozási feltételekkel egyre több társulás vállalt szociális szolgáltatási feladatokat. A
kedvezı tendencia érzékelhetı megyénkben is, ahol a szociális szolgáltatások széles köre
jelenik meg társulási formában. A korábbi mikrotérségi társulások további kiterjesztésével
egyre több település vállalja a kistérségi együttmőködést.
Nógrád megye minden térségében a 2004. és 2005. év között jött létre a többcélú kistérségi
társulás. A társulásoknak 2005-ben a szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alap-és
szakellátások közül legalább egy feladatellátást kellett vállalniuk. A választott feladattól
függıen a jogszabály tovább részletezi a társulások által ellátandó feladatok körét. Az elmúlt
több mint két évben a kistérségi szociális ellátások finanszírozási feltételei tovább javultak.
III. 2. 4. A kistérségi szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalatai
Az Szt. 92. § (3) bekezdése alapján „amennyiben a települések egyes szociális feladataikat
társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a
társulás készíti el.” Az Szt.-t módosító 2005. évi CLXX. törvény 56. § (12) bekezdése alapján,
- amely 2006. január 1-jével lépett hatályba – az önkormányzati társulás a
szolgáltatástervezési koncepciót 2006. december 31-éig készíti el.
A bevezetıben már említésre került, hogy a megyei önkormányzat valamennyi kistérségtıl
megkérte szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, de a megkeresésre mindössze három
kistérségtıl érkezett véleményezésre anyag. Ebbıl egy koncepciót a Kistérség Tanácsa már
elfogadott a megyei önkormányzattal történı véleményeztetés nélkül. Mindhárom kistérség az
Szt.- ben elıírt határidın túl tett eleget ennek a koncepció készítési követelménynek. A
kistérségek elemzései és fejlesztési elképzelései a megyei szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálata során, a második fordulóban kerülnek beépítésre.

IV.

Nógrád Megye Önkormányzata szociális intézményeiben történt
változások, fejlesztések

A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények köre 2008. márciusig 01-ig
nem változott, a férıhelyek struktúrájában történt átcsoportosítás, illetve férıhely módosítás
az alábbiak szerint:
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Ápolást, gondozást nyújtó intézmények férıhelyeinek száma:
Ellátás típusa

Idısek otthona
Idısek átmeneti
otthona
Pszichiátriai
betegek otthona
Szenvedélybetegek
otthona
Fogyatékosok
otthona
Ápoló-gondozó
lakóotthona
Összesen:

2003. december 31.

2005. december 31.

2008. május 31.

425
-

440
-

580
10

175

162

210

50

50

50

498

476

441

-

-

24

1148

1128

1315

Rehabilitációs férıhelyek száma:
Ellátás típusa

Pszichiátriai
betegek lakóotthona
férıhelyszáma
Fogyatékosok
férıhelyszáma
Összesen:

2003. december 31.

2005. december 31.

2008. május 31.

3

48

28

46

46

29

49

94

57

2003. december 31.

2005. december 31.

2008. május 31.

-

-

20

1197

1222

1392

Nappali ellátást nyújtó intézmény férıhelyeinek száma:
Ellátás típusa

Nappali
ellátás
Idısek Klubja
Mindösszesen:

A táblázatból látható, hogy a 2005. december 31-ei és 2008 május 31-ei állapot szerint - az
idısek otthona férıhelyeinek száma 32%-kal, a pszichiátriai betegek otthona férıhelyeinek
száma 30%-kal a változó szükségleteknek megfelelıen emelkedett.
A szenvedélybetegek otthoni ellátására változatlanul mindössze 50 férıhely biztosított.
A fogyatékosok otthona férıhelyeinek száma 8%-kal csökkent, a felszabadult férıhelyek a
pszichiátria férıhelyek bıvítésére adtak lehetıséget.
Ápoló-gondozó célú lakóotthonban – két telephelyen – 12-12 férıhelyen történik az ellátás,
amely a kitagolási program eredménye.
A pszichiátriai lakóotthon férıhelyeinek száma 41%-kal csökkent, mert egyre kevesebb
pszichiátriai lakó alkalmas részben önálló életre. Teljes körő ellátásukra az ápoló-gondozó
otthoni részlegben van lehetıség.
A fogyatékosok rehabilitációs férıhelyeinek száma szintén 36%-kal csökkent, a
szükségleteknek megfelelıen.
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A 2003-ban készült alapkoncepció és a 2005-ben elvégzett felülvizsgálat is megfogalmazta az
idısek ellátását szolgáló férıhelyek bıvítését, melyet a várakozók számának folyamatos
növekedése indokolt.
Az Ezüstfenyı Idısek Otthonában a december 31.-ei állapot szerint 1998-ban 170, 2000-ben
333, 2003-ban 512, 2005-ben 604, 2007-ben 635 várakozó szerepelt a nyilvántartásban.
A várakozók csaknem 50 %-a Salgótarjánból illetve térségébıl került ki, ezért döntött úgy a
megyei önkormányzat közgyőlése, hogy a férıhely fejlesztést a Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata által térítésmentesen felajánlott ingatlanon valósítja meg.
A Nógrád Megye Önkormányzata által 2005-ben benyújtott pályázat sikeres
eredményeként - címzett támogatással megvalósuló - „Baglyaskı” Idısek Otthona (3102
Salgótarján, Petıfi út 92-94. ) 2008. március 01-tıl történı rendszerbe lépése jelentıs
változást jelent az idısek ellátásában.
Az Európai Unió követelményeinek megfelelı új intézmény 140 férıhelyen idısotthoni
ellátást, 10 férıhelyen átmeneti ellátást biztosít, valamint az Ezüstfenyı Idısek Otthona
telephelyeként mőködı idısek klubja (3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94) az idısek
nappali ellátását biztosítja és kiépítésre kerültek (40 készülék mőködtetésére) a
jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőszaki feltételei.
(Ez utóbbi feladat megvalósítása – a jogszabályok idıközbeni módosulása következtében – a
területfejlesztési miniszter döntésétıl függ.)
Nógrád Megye Önkormányzatának személyes
intézményeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

gondoskodást

nyújtó

szociális

Reménysugár Otthon (Balassagyarmat)
Az intézmény gyermekotthoni ellátást és ápoló-gondozó otthoni ellátást biztosít.
2006-tól mőködik az intézet területén a 12 férıhelyes ápoló-gondozó típusú lakóotthon, ahol
azok a – szakértıi bizottság által javasolt – lakók kerülnek elhelyezésre, akik kis segítséggel
képesek a részben önálló életvitelre. Az otthon fogyatékos-otthoni részlege 78 férıhelyen
ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújt az 1-35 éves korosztály tekintetében a súlyos értelmi
fogyatékosok és halmozottan sérültek számára. A gondozottak egy része állami gondoskodás
hatálya alá tartozik, egészségi állapotuk miatt igényelnek szociális ellátást. A vizsgált
idıszakban egyetlen személy sem szerepel intézményi elhelyezésre várakozóként, minden
jogos igényt ki tudtak elégíteni.
A fogyatékos-otthoni részleg és a lakóotthon határozatlan idejő mőködési engedéllyel
rendelkezik.
Az intézmény építészeti adottságai továbbra sem teszik lehetıvé a nappali és éjszakai
tartózkodásra szolgáló helyiségek leválasztását, ezek szinterei változatlanul a többfunkciós
csoportszobák. A pavilonokban a bútorzat, illetve a berendezési tárgyak rendkívül
elhasználódtak, cseréjük az elmúlt 2 évben nem valósult meg.
Az elmúlt idıszakban az intézményt érintı jelentıs változást a 2007-ben bevezetett gazdasági
integráció jelentette, melynek következtében részben önállóan gazdálkodó intézménnyé vált.
A gazdasági integráció az intézményben dolgozók létszámának csökkenésével járt. A szakmai
feladatok ellátásához a vonatkozó jogszabály szerinti szakdolgozói létszám biztosítása
szükséges, azon belül elsısorban pszichológus alkalmazása.
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A levegıztetı teraszok felújítása (burkolás, árnyékoló felújítás, udvari bútorok, játékok)
szintén szükséges. A fogyatékos otthoni részleg - járó gondozottakat elhelyezı - pavilonjában
a nappali tartózkodásra alkalmas helyiség kialakítása, valamint önálló szakmai egység
kialakítása indokolt 2010-ig a korai fejlesztés, fejlesztı felkészítés feladatainak ellátására.
Rövid idın belül szükséges a főtéskorszerősítés megoldása, fıként a biztonságos és
egészséges környezetben történı ellátás, valamint költségtakarékossági szempontok miatt.
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)
A berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon mőködési területe az
értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a súlyosan látássérült értelmi
fogyatékosok tekintetésben az ország területére és a fıvárosra terjed ki.
Az intézmény a koncepció hatályba lépése óta az elmúlt években a szakmai jogszabályok, a
végrehajtási rendeletek és az intézmény szabályzatai alapján nyújtotta szolgáltatásait, végezte
tevékenységét. Az intézményi elhelyezésre várók száma 2003. december 31-én 1 fı, 2005.
december 31-én 1 fı volt, 2008. május 31-ei állapot szerint 2 fı.
Az elmúlt idıszakban az intézményt érintı jelentıs változást ebben az intézményben is a
2007-ben bevezetett gazdasági integráció jelentette, melynek következtében a gazdálkodását
tekintve részben önállóan gazdálkodó intézménnyé vált.
A Petıfi úti székhelyen a lakószobák zsúfoltak, a lakók elhelyezése csak emeletes ágyakon
lehetséges. A tárgyi feltételek hiányosságai miatt (fıépület külsı felújítása, akadálymentes
közlekedési feltételek hiánya, emeletes ágyak) ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik,
amely 2008. december 31-ig érvényes.
A Kenderváros úti telephely határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik, mivel a
személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.
A férıhelyek számában nem történt változás, az intézmény továbbra is 110 férıhelyen látja el
a tanköteles koron túli enyhe és középsúlyos értelmi és látássérült, illetve vak értelmi
fogyatékosok ápolását – gondozását, rehabilitációját. Az intézmény Petıfi úti székhelyén (I.
Osztály) 50 fı, a Kenderváros úti telephelyen (II. Osztály) 48 fı, valamint a telekhatáron belül
kialakított ápoló gondozó típusú lakóotthonban 12 fı elhelyezésére van lehetıség.
Az ellátottak életkorának kitolódása és egészségi állapotuk romlása következtében az ápológondozó ellátást igénylık számának növekedése, a rehabilitációs elhelyezésre várók
csökkenése várható.
Forráshiány miatt nem valósult meg a lakóotthon 2005. évre tervezett kialakítása. A szakmai
munka eredményessége érdekében továbbra is szükséges a kitagolási program folytatása, ezen
belül a sürgısen megvalósításra váró tervek között szerepel 2 x 10 fı elhelyezésére alkalmas
lakóotthon tereinek elkészítése és kivitelezése. A kastélyépület külsı felújítása esztétikailag és
balesetveszély szempontjából is indokolt. A teljes körő akadálymentesítés továbbra is
megoldásra váró feladat. Az iroda főtésrendszere elavult, szakvélemény alapján
balesetveszélyes, nagyobb teljesítményő készülék beállítása szükséges. Az élelmiszer raktár,
járulékos épületek (mőhely, garázs, irattár) felújítása és a térvilágítás korszerősítése szintén
indokolt.
A Kenderváros úti telephely melegítı konyhájának rekonstrukciója 2008-ban elkészül. A régi
kúria homlokzatának felújítása, raktár helyiségek kialakítása az elkövetkezı évek feladatát
képezi. A volt szolgálati lakás teljes körő felújításával jelentıs alapterülethez juthat az
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intézmény, amely a lakók számára új foglalkoztatási lehetıséghez biztosítana teret. Az
akadálymentesítést a jogszabályban meghatározott idıkorlátot figyelembe véve kell befejezni.
A vízhálózat csırendszere elavult, a jelentıs mértékő használat indokolja a rendszer
felújítását.
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenı)
Az alapkoncepció és felülvizsgálata óta az intézményt érintıen több változás is történt.
2007. július 01-tıl:
- az ápoló-gondozó otthoni ellátásban 135 férıhelyen középsúlyos értelmi fogyatékosok, 32
férıhelyen értelmi fogyatékos hallássérültek,
- a rehabilitációs ellátásban 5 férıhelyen enyhe középsúlyos értelmi fogyatékosok és 10
férıhelyen értelmi fogyatékos hallássérültek részére biztosított.
2003. december 31-én 7 fı, 2005. december 31-én 7 fı szerepelt a nyilvántartásban
intézményi elhelyezésre várakozóként. 2008. május 31-ei állapot szerint minden jogos igényt
ki tudnak elégíteni, várakozó nincs.
2006-tól jogszabályi változás következtében megváltozott az intézményen belüli
foglalkoztatás rendszere. Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatásban, a KÉZMŐ Kht.
alkalmazásban továbbra is 60 fı kerül foglalkoztatásra. 2007. február 01-tıl a munkarehabilitációs foglalkoztatásban 30 fı vesz részt, ez a szám a Szociális-és Gyámhivatal
engedélyével 2008. március 01-tıl 74-re emelkedett.
A szociális intézményekben, 2007-ben bevezetett gazdasági integráció szintén érintette az
intézményt, melynek következtében gazdálkodását tekintve részben önállóan gazdálkodó
intézménnyé vált.
Az intézmény a koncepcióban megfogalmazott tervei közül a szakképzettségi arány javítása
megvalósult, az elmúlt két évben 84%-ról 92%-ra emelkedett a szakképzett dolgozók aránya.
Feltételek hiányában az intézmény ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik 2008.
december 31-ig.
Nem valósultak meg a lakók életkörülményeinek javítását célzó tervek és elmaradt a 2007.
évre ütemezett, a Kastély I. szintjének és a pavilon épületének teljes felújítása, a 2006. és
2007. évre tervezett, összesen 3 lakóotthon megépítése.
A jövıre vonatkozó fejlesztési elképzelések között továbbra is prioritást élvez az intézményi
modernizáció megvalósítása. A Kastély és Pavilon tózsúfoltsága újabb lakóotthonok
megépítésével csökkenthetı. Tekintettel az idıskorú, krónikus betegségben szenvedı lakók
magas számára a 12 fıs lakóotthonok helyett olyan akadálymentes lakóépület megépítése
lenne célszerő, melyben 2-3 ágyas szobák kialakításával a humanizált feltételek
biztosíthatóak, valamint az épületben kialakításra kerülne egészségügyi blokk, teakonyha és
étkezésre alkalmas közösségi helyiség is. Ezzel a megoldással 4 db 12 fıs „félintegrált”
lakóotthont lehetne kialakítani, ami szakmai szempontból indokolt, egyben költségkímélıbb
megoldás is. Második ütemben a pavilon épület modernizációját szükséges elvégezni, a 21
m2–es lakószobák ágyszámát a jelenlegi 4-5-rıl 3-ra kell csökkenteni. A hiányzó férıhelyek
pótlására 2 „félintegrált” lakóotthon építését javasolja az intézmény.
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Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)
Az intézmény férıhelyeinek száma 2006-ban 352 volt, 2007-tıl 372-re változott. Ebbıl
jelenleg pszichiátria betegek otthona 210, szenvedélybetegek otthona 50, fogyatékosok
otthona 112 férıhellyel áll rendelkezése.
A rehabilitációs férıhelyek száma 2006-ban 48 volt, 2007-tıl 28-ra változott, amely
pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátását biztosítja. Az intézményi férıhelyeket a kialakult
várakozói szükségleteknek megfelelıen csoportosítják át, illetve alakítják ki. Ennek
megfelelıen 2008-ban 136 fırıl 112 fıre csökkent a súlyos, középsúlyos értelmi
fogyatékosok és halmozottan sérült ellátottak férıhelyeinek száma, ugyanakkor 186 fırıl
210-re emelkedett az ápoló-gondozó otthoni ellátáson belül a pszichiátriai beteg ellátottak
férıhelyeinek száma.
Az intézményi elhelyezésre várók száma 2003. december 31-én 180, 2005. december 31-én
196 fı, 2008. május 31-én 119 fı volt.
A személyi feltételek vonatkozásában is változások történtek. 2007. március 01-tıl az
intézetben három részlegintézetvezetı fınıvér és egy intézet intézetvezetı fınıvér végzi
munkáját (100 férıhelyenként 1 fı) a korábbi 7 osztályvezetı fınıvér helyett. A
mentálhigiénés csoportvezetıi státusz megszőnt, a csoport közvetlenül az igazgató szakmai
helyettesének irányítása alá tartozik.
A 2007-ben megvalósult strukturális átszervezés alapján a pszichiátria három gondozási
egysége, a fogyatékos részleg két gondozási egysége, illetve az addiktológia, a lakóotthonok
és a lakóegység összevonásra került egy –egy részleggé.
A megyei önkormányzat által mőködtetett szociális intézmények vonatkozásában 2007-ben
megvalósult gazdasági integráció következtében az intézet önállóan gazdálkodó intézet
maradt, saját feladatain túl ellátja a részben önállóan gazdálkodó intézetek gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat is. (a diósjenıi, berceli és a balassagyarmati intézetben)
A 2004-ben címzett támogatásból megvalósult rekonstrukció befejezésével az ellátottak
életminısége illetve a dolgozók munkakörülményei jelentısen javultak. A rekonstrukciós
munkából kimaradt I. és II. jelő épületek felújítása továbbra is idıszerő és sürgıs feladat.
2007. augusztus 01-tıl biztonsági szolgálat tevékenykedik az intézetben, a korábbi porta
szolgálat megszőnt, helyette recepció mőködik. A vásárolt szolgáltatás kapcsán jelentısen
javult az ellátottak és a dolgozók személyi biztonsága.
2006-ban jogszabályi változások miatt a foglalkoztatás átalakult. Ezek a változások a korábbi
munkaterápiát érintették. A fejlesztı – felkészítı foglalkoztatás engedélyeztetése megtörtént.
Ebben a foglalkoztatási formában 50 ellátott vesz részt, melyet külsı foglalkoztató, a Fıkefe
Kht. valósít meg. Az intézet tervezi a közeljövıben a munka-rehabilitáció bevezetését,
elismerve, hogy a munka, mint terápiás módszer, évtizedek óta növeli az ellátottak anyagi és
mentális biztonságérzetét.
Biztonsági és prevenciós céllal az épület 2. és 3. emeleti ablakait rövid határidın belül
szükséges lenne védıráccsal felszerelni.
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Ezüstfenyı Idısek Otthona (Bátonyterenye)
Az intézmény, valamint az intézményi struktúra a koncepció felülvizsgálatától 2008. február
29-ig változatlan tartalommal és kihasználtsággal mőködött. Jelentıs strukturális változás
2008. március 1-jével történt, amikor fenntartói döntés alapján a salgótarjáni telephely az
újonnan alapított „Baglyaskı” Idısek Otthona szervezeti keretei közé került, annak
telephelyeként. Ezzel egyidejőleg a 3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94. szám alatti
intézményben az Ezüstfenyı Idısek Otthonához integráltan egy 20 férıhelyes idısek klubja
megalapítására került sor. A fenti változások következtében a jelenlegi struktúra és
férıhelyszám az alábbiak szerint módosult:
Bátonyterenye székhely
210 férıhely (ebbıl 58 férıhely fokozott ápolást nyújtó –
demens – részleg)
Mizserefai Telephely
156 férıhely (ebbıl 53 férıhely fokozott ápolást nyújtó –
demens – részleg)
Salgótarján, Petıfi út 92-94. szám alatti telephely
Idısek klubja
20 férıhely
Az intézményi elhelyezésre várók közül napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel
rendelkezı személyek száma 2008. május 31-ei állapot szerint 191 fı, további 136 fı
gondozási szükségletének megállapítása folyamatban van. A gondozási szükséglet
mértékének hiánya miatt ez idáig 17 fı került elutasításra.
A bátonyterenyei székhely és a mizserfai telephely jelenleg végleges mőködési engedéllyel
rendelkezik. A struktúra változás, valamint a belépı új szolgáltatás (nappali ellátás) miatt új
mőködési engedély kiadása szükséges, az eljárás folyamatban van.
Az intézmény módszertani feladatai az Szt. módosítása következtében 2008. június 30-tól
megszőnnek.
A tárgyi feltételek javítása érdekében jelentısebb felújítások a mizserfai telephelyen
valósultak meg, melyre a Területfejlesztési Alapból nyert pályázati forrás biztosított fedezetet.
Ennek keretében a telephely fıépületének helyiségei korszerő, hıszigetelt ablakokra lettek
kicserélve és teljes körő burkolatcsere történt a lakószobákban, közösségi helyeken,
folyosókon, valamint megvalósult az épület teljes körő festése is. Ezzel egyidejőleg a II.
emeleti lakószobák és társalgók teljes körő bútorcseréje is megtörtént. Az I. emeleti demens
részlegen új nıvérpult került kialakításra.
Az EQUAL program keretén belül (2006. február 1-tıl 2008. április 30-ig) jelentıs felújítások
valósultak meg a székhelyen és a két telephelyen.
Változatlan személyi és tárgyi feltételekkel látta el tevékenységet a módszertani osztály.
Szakmai munkájában elsısorban a megye települései szociális alapellátásának segítése és a
szakmai ellenırzések domináltak. Új feladatként jelentkezett az ápolási díjak
szakvéleményezése. A módszertani tevékenység keretein belül az intézmény részt vett a 2006.
szeptembertıl 2008. májusig tartó HEFOP 2.2.2. programban.
A mizserfai telephelyen 2006-ban csak a fıépület felújítása valósult meg, a „B” épület
rekonstrukciójához a kivitelezési tervek elkészültek. Az elkövetkezı idıszakban – a források
megléte esetén – szükséges a felújítást elvégezni. A bátonyterenyei székhelyen az épület
teljes-körő festése indokolt.
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Kiemelten fontos feladat a 3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94. szám alatti idısek klubja
beindítása, folyamatos mőködtetésének biztosítása, valamint a „Baglyaskı” Idısek
Otthonával történı gazdasági integráció megvalósítása.
„Baglyaskı” Idısek Otthona (Salgótarján)
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2007. decemberi ülésén a 41/2007. (XII. 27.)
Kgy. rendeletében döntött a „Baglyaskı” Idısek Otthona alapításáról 2008. március 1-jei
hatállyal. A rendszerbe lépı új intézmény a székhelyen 140 férıhelyen tartós bentlakásos
ellátást, 10 férıhelyen átmeneti ellátást biztosít az idıskorúak részére. Az Ezüstfenyı Idısek
Otthona Salgótarján Füleki úti telephelye 2008. március 1-jétıl az intézményi struktúra
megváltozása következtében a „Baglyaskı” Idısek Otthona telephelyeként mőködik. Ezen a
telephelyen 74 férıhelyen biztosított az ellátás. Az új intézmény elvi mőködési engedélye
2008. május 15-én kiadásra került, a végleges mőködési engedély kiadása folyamatban van, a
tényleges mőködés megkezdésének tervezett idıpontja 2008. július 01.
Az elhelyezésre várók közül 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı személyek
száma 2008. május 31-i állapot szerint 84 fı, további 47 fı gondozási szükségletének
megállapítása folyamatban van. A gondozási szükséglet mértékének hiányában ezidáig 8
személy került elutasításra.
A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben az alkalmazotti létszám
alakulása:
Intézmény

Reménysugár
Balassagyarmat
Harmónia
Bercel
Ipolypart
Ludányhalászi
Dr. Göllesz Viktor
Diósjenı
Ezüstfenyı
Bátonyterenye
„Baglyaskı”
Salgótarján

2003. dec. 31.-i
állapot szerint (fı)

2005. dec. 31.-i
állapot szerint (fı)

2008. május 31.-i
állapot szerint (fı)

102

97

89

76

76

76

196

186

164

105

110

97

224

209

167

-

-

109

A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben a szakdolgozók
szakképzettségi arányának változása:
Intézmény

Reménysugár
Balassagyarmat
Harmónia
Bercel
Ipolypart
Ludányhalászi

2003. dec. 31-i állapot
szerint (%)

2005. dec. 31.-i
állapot szerint (%)

2008. május 31.-i
állapot szerint (%)

85

89

84

98

98

98

88

93

99
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Dr. Göllesz Viktor
Diósjenı
Ezüstfenyı
Bátonyterenye
„Baglyaskı”
Salgótarján

81

84

92

98

100

100

-

-

Jelenleg nincs adat
(tervezett 100)

V. Nógrád megyei szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei
V. 1. Jogszabály módosításából adódó feladatok
Az Szt. 2007. és 2008. január 1-jén hatályba lépett módosításai valamennyi települési
önkormányzat kötelezı feladatát érintette. A jogszabály módosításon túl fontos a szociális
szolgáltatások újbóli áttekintése, megszervezése a változások tükrében.
Fentiek alapján indokolt a települési szociális szolgáltatástervezési koncepciók
felülvizsgálata, valamit a kistérségek szolgáltatástervezési koncepciójának teljes körő
elkészítése. Több kistérségi társulás rövid távú fejlesztési elképzelései között szerepel a
kistérségre vonatkozó szociális térkép, illetve átfogó felmérés készítése a közép és hosszú
távú célok meghatározása céljából. A települési és kistérségi koncepciók készítésénél indokolt
figyelembe venni az Szt. hatályos elıírásait, rendelkezéseit.
V. 2. „Kiszerzıdtetés”
A megyei önkormányzat egyes szociális intézményeiben sor került némely szolgáltatás –
takarítás, portaszolgálat, konyha üzemeltetés – kiszerzıdtetésére. A jelzések alapján a
feladatok átszervezése összességében költségkímélı, racionális intézkedésnek minısíthetı
továbbra is, a mőködés hatékonysága érdekében folyamatosan keresni kell a racionális
átszervezések lehetıségét.
V. 3. A szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásai
A fejlesztési irányok tekintetében ma is érvényesek az alapkoncepcióban meghatározottak.
Az alapszolgáltatások további fejlesztése mellett ösztönözni kell a kistérségek szerepvállalását
a szociális szolgáltatások biztosításában, javítva a területen a lakosság ellátásának minıségét.
Az egyes ellátási formák, szolgáltatások tekintetében nagyon fontos, hogy a szükségleteknek
megfelelı elérhetıség, igénybevehetıség biztosított legyen, valamint a szolgáltatások
megfeleljenek a minıségi elvárásoknak.
A határozott idejő mőködési engedéllyel rendelkezı intézmények vonatkozásában biztosítani
kell a megfelelı személyi és tárgyi feltételeket a végleges mőködési engedély kiadásához.
Az alapkoncepció két függeléke a megyei önkormányzat rekonstrukciós és fogyatékos ügyi
programját részletezi 2005-tıl 2009-ig. Az elmúlt több mint két évben történt változásokat a
jelen koncepció III. fejezete tartalmazza. Táblázatba foglalt kimutatás a megvalósult, vagy
elmaradt rekonstrukciós és fogyatékos ügyi programról a koncepció felülvizsgálatának
második fordulójában készül.
A fizikai és kommunikációs akadálymentesítés megvalósítása minden intézmény számára
kiemelt feladat.
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V. 4. A fejlesztések forrásai
Az alapkoncepcióhoz képest a források köre nem változott, csupán kisebb átrendezıdések
jellemzik.
A szociális alapszolgáltatások tekintetében az uniós források bıvültek, melyek elsısorban a
humán erıforrás gazdálkodásban jelentenek elırelépést. A megyei önkormányzat által
igénybe vehetı – szociális jellegő fejlesztéseket célzó – minisztériumi rekonstrukciós
pályázati program a 2005. évtıl sajnos nem folytatódott.
A fejlesztésekre fordítható központi vagy uniós források az esélyegyenlıség megvalósítása
érdekében az akadálymentesítésre helyezik a hangsúlyt, a fizikai akadálymentesítésen túl a
kommunikációs akadálymentesítés biztosítására.
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Mellékletek:
1. A szociális alapszolgáltatások részletes bemutatása kistérségenként és
településenként
2. A szakosított szociális ellátások részletes bemutatása kistérségenként és
településenként
3. Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményei
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Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE Lakosok Lakosok Lakosok
(fı)
2003

(fı)
2005

(fı)
2007

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Szociális
információs szolg.
2003

2005

Falu- és
tanyagondnoki szolg

2007 2003

2005

2007

Étkeztetés
2003

1/a. melléklet
Házi segítségnyújtás

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás

2005

2007

2003

2005

2007

2003

2005

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
2004
X
2004
X
X
X
X
X
2005
X
2004
X
2005
X
X
2004
2005
X

X
X
X
2006
2007
2006
X
X
X
X
X
2006
X
X
2006
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

2006
2007
2007
-

2007

Balassagyarmati kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
İrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsényke
Szügy
Terény

18 532
672
2167
418
970
354
464
103
1460
1625
3926
771
711
600
946
220
865
1245
979
752
559
1170
1005
719
734
278
1546
446

17 708 16922
673
652
2 048 2037
410
396
917
899
355
330
465
453
94
88
1 495 1466
1 635 1628
3 779 3726
756
734
711
683
581
571
948
920
185
188
646
887
886
1 227 1231
969
1008
752
712
564
536
1 154 1172
966
972
784
667
700
648
262
234
1 542 1573
442
461

-

-

X
X
X
2005
X
2006
X
X
2005
X
X

2005

-

-

-

2003 2004 X
X
X
X
X
X
2005 2005 2006
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2008
X
X
X
X
X
X
2007

Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE Lakosok Lakosok Lakosok
(fı)
2003

(fı)
2005

(fı)
2007

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Szociális
információs szolg.
2003

2005

Falu- és
tanyagondnoki szolg

2007 2003

2005

2007

Étkeztetés
2003

2005

1/a. melléklet
Házi segítségnyújtás

2007

2003

2005

2007

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás
2003

2005

2007

Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE Lakosok Lakosok Lakosok
(fı)
2003

(fı)
2005

(fı)
2007

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Szociális
információs szolg.
2003

2005

Falu- és
tanyagondnoki szolg

2007 2003

2005

2007

Étkeztetés
2003

1/a. melléklet
Házi segítségnyújtás

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás

2005

2007

2003

2005

2007

2003

2005

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
2004
X
2004
X
X
X
X
X
2005
X
2004
X
2005
X
X
2004
2005
X

X
X
X
2006
2007
2006
X
X
X
X
X
2006
X
X
2006
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

2006
2007
2007
-

2007

Balassagyarmati kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
İrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsényke
Szügy
Terény

18 532
672
2167
418
970
354
464
103
1460
1625
3926
771
711
600
946
220
865
1245
979
752
559
1170
1005
719
734
278
1546
446

17 708 16922
673
652
2 048 2037
410
396
917
899
355
330
465
453
94
88
1 495 1466
1 635 1628
3 779 3726
756
734
711
683
581
571
948
920
185
188
646
887
886
1 227 1231
969
1008
752
712
564
536
1 154 1172
966
972
784
667
700
648
262
234
1 542 1573
442
461

-

-

X
X
X
2005
X
2006
X
X
2005
X
X

2005

-

-

-

2003 2004 X
X
X
X
X
X
2005 2005 2006
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2008
X
X
X
X
X
X
2007

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2003

Lakosok
(fı)
2005

Lakosok
(fı)
2007

Szociális
információs szolg.
2003

2005

2007

Falu- és
tanyagondnoki szolg.
2003

2005

2007

1/b. sz. melléklet
Házi segítségnyújtás

Étkeztetés
2003

2005

2007

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2003

2005

2007

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás
2003

2005

2007

2006

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bátonyterenyei kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha

14704
1258
265
657
257
939
2011
2058
2196
722
305
821
288
720

14 415
1 230
248
683
254
940
1 915
2 024
2 250
691
300
808
294
716

Kistérségi társulásban mőködik a
- házi segítségnyújtás,
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás
A beírt számok a tervezéseket jelentik.

13741
1194
229
641
236
888
1941
1921
2208
697
294
781
276
673

X
X

X

X
X

X
2006
X

2006

2008
X

2004
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
2006
X
X
X
2004
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2007
2006

2006

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2007

Családsegítés
2003

2005

Közösségi szenv.bet.
ellátása
2007 2003 2005 2007

Közösségi pszich.bet.
Ellátása
2003 2005 2007

1/b. melléklet

Támogató szolgálat
2003

2005

2007

Utcai szociális munka
2003

2005

2007

Nappali ellátás
2003

2005

2007

Xi
Xi

Xi

Xi

Bátonyterenyei kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély

10.
11.
12.
13.
14.

Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha

13741
X
X
1194
229
X
641 2005
236
X
888 2005 2006
1941
2006
1921
X
2208
X
697
294
781
276
673

X
-

X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2004 2007

2004 2007

2007

2005
i

2004
i

Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE Lakosok Lakosok Lakosok
(fı)
2003

(fı)
2005

(fı)
2007

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Szociális
információs szolg.
2003

2005

Falu- és
tanyagondnoki szolg

2007 2003

2005

2007

1/a. melléklet
Házi segítségnyújtás

Étkeztetés
2003

2005

2007

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2004
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2003
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2003

2005

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás

2007

2003

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

2005

2007

Pásztói kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdıkürt
Erdıtarcsa
Felsıtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszılıs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

265
468
136
2342
1012
174
1261
532
588
656
178
79
1076
2265
1508
471
194
107
1674
1750
10071
459
1194
2051
2065
1377

262
442
134
2 308
1 019
170
1 243
526
628
665
177
79
1 052
2 265
1 550
467
194
104
1 672
1 739
9 980
453
1 191
2 044
2 013
1 388

262
428
141
2171
992
152
1244
493
579
622
168
62
2068
2353
1640
455
188
109
1638
1682
9852
449
1185
2020
2007
1357

-

2006
X
X
X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
X
2004
X
X
2004
2004
X
X
X
X
2005
2007
2004
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2003
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

X
X
2007 2007
X
X
X
X
-

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

29.

TELEPÜLÉS NEVE

Terény

Lakosok
(fı)

Családsegítés

2007

2003

2005

461

X

-

Közösségi szenv.bet.
ellátása
2007 2003 2005 2007

X

-

Közösségi pszich.bet.
ellátása
2003 2005 2007

1/a. melléklet

Támogató szolgálat
2003

2005

X

2007

Utcai szociális munka
2003

2005

2007

Nappali ellátás
2003

X

2005

2007

-

Pásztói kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdıkürt
Erdıtarcsa
Felsıtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszılıs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

262
428
141
2171
992
152
1244
493
579
622
168
62
2068
2353
1640
455
188
109
1638
1682
9852
449
1185
2020
2007
1357

X
X
2003
X
2003
X
X
X
X
X
X
2004
X
X
2003
X
X
2003
X
X
2004
X
X X
X
X
X
X
X
2003
X
X
2003
X
X
X
X
2004
X
X
X
X
X
X
X
X
2003
X
X
2003
2004
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2004
X
2006 X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X(i)
-

X(i) X(i)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X(i)

X(i) X(i)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006
2004
-

X(i) X(i)
-

2004
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X(i) X(i)
X(i) X(i)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006
2003
X (i)
2004
X(i)
2005
-

X(i) X(i)
-

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2003

Lakosok
(fı)
2005

Lakosok
(fı)
2007

Szociális
információs szolg.
2003 2005 2007

Falu- és
tanyagondnoki szolg.
2003 2005 2007

Étkeztetés
2003

1/d. melléklet
Házi segítségnyújtás

2005

2007

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2003

2005

2007

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás
2003
2005
2007

Rétsági kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenı
Felsıpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nıtincs
İsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

668
684
603
1024
2913
732
197
691
536
217
586
2217
1196
1516
975
1124
352
131
2999
2402
530
1424
381
727
780

661
699
620
1 013
2 887
694
185
684
524
207
532
2 200
1 174
1 521
984
1 149
340
135
3 017
2 440
549
1 478
365
722
762

661
699
671
1039
2944
682
183
676
515
207
532
2192
1143
1514
914
1158
344
142
2966
2284
548
1515
359
724
780

X
2005
X

X

X
X
2005

2007
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2003
X
X
X
X
X
2008
X
X
X
X
2006
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2006
2008
X
X
X
X
X
X
X

A kistérségben ellátási szerzıdéssel mőködik a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás.
(Nyugat-Nógrád Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Rétság, Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálat Vác)
Tervezés: 2008. II. félévtıl kistérségi társulásba tervezik a
- jelzırendszeres házi segítségnyújtást,
- házi segítségnyújtást,
- családsegítést.

X
X
X
2009
X
X
X
X
X
X
X
2007
X
X
2007
X
X
X
X
X
X
2004 2007
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2009

2008

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2003

Lakosok
(fı)
2005

Lakosok
(fı)
2007

Szociális
információs szolg.
2003 2005 2007

Falu- és
tanyagondnoki szolg.
2003 2005 2007

Étkeztetés
2003

2005

1/d. melléklet
Házi segítségnyújtás

2007

2003

2005

2007

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás
2003
2005
2007

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2007

Családsegítés
2003

2005

Közösségi szenv.bet.
ellátása
2007 2003 2005 2007

Közösségi pszich.bet.
Ellátása
2003 2005 2007

1.d. melléklet
Támogató szolgálat
2003

2005

2007

Utcai szociális munka
2003

2005

2007

Nappali ellátás
2003

2005

2007

Xi

Xi

Xi

Xi

Xi

Xi

Rétsági kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenı
Felsıpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nıtincs
İsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

661
699
671
1039
2944
682
183
676
515
207
532
2192

X
X
X
X
2006
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1514
914
1158
344
142
2966
2284
548
1515
359
724
780

2004
2006
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

Támogató szolgálat ellátási szerzıdéssel mőködik. Mőködtetı a Kistérségi Támogató Szolgálat Érsekvadkert, Hısök tere 2.

201
0

Xi

Xi

Xi

Xi

2008
Xi

Xi

2005

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2003

Lakosok
(fı)
2005

Lakosok
(fı)
2007

Szociális
információs szolg.
2003 2005 2007

Falu- és
tanyagondnoki szolg.
2003 2005 2007

1/e. melléklet

Házi segítségnyújtás

Étkeztetés
2005

2007

2003

2005

2007

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
2005
X

X
X

X
X
X
X

X
X
2004

X
X
X

X
X
X

X
X
2005

X
X

X
X
X

X

X

X

2006

X

X

2007

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

2003

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás
2003
2005
2007

Salgótarjáni kistérség
1.
2.
3.
4.

Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes

1144
1321
831
1497

1 152
1 291
838
1 529

1151
1274
801
1502

X

X

X

5.
6.
7.

Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény

561
1643
984

546
1 641
974

517
1652
955

X
2007
2004

X

X

8.

Karancskeszi

2029

1 998

1988

9.

Karancslapujtı

2960

2 987

2899

10.
11.
12.
13.

Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke

1195
2113
640
925

1 238
2 135
640
895

1198
2109
624
899

14.
15.

Mátraszele
Mihálygerge

1031
705

1 054
685

1045
665

X
X

X
X

X
X

2004
X

X
X

X
X

16.
17.

Rákóczibánya
Ságújfalu

664
1032

667
1 027

761
1036

X
X

X
X

X
X

X
2004

X
-

X
X

18.
19.
20.

Salgótarján
Somoskıújfalu
Sóshartyán

45170

44 414

X

X

X

972

X

X

X
X
X

X

918

40255
2541
986

X

X

X
X
X

21.

Szalmatercs

514

513

503

X

X

X

-

-

X

X

X

X

2006

X

X

X

X
X
2006
X
X
X
2006
X
20062007
X
2006
X
2007
X
X
2006
2006
X

2008
2008
X
X
2008
X
X
X
X
2008
X
2008
X
2008
X
X
2008
X
2008
2008
X

X
2006
2007 2008
2008
X
X
2006
X
X

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2003

Lakosok
(fı)
2005

Lakosok
(fı)
2007

Szociális
információs szolg.
2003 2005 2007

Falu- és
tanyagondnoki szolg.
2003 2005 2007

Étkeztetés
2003

2005

1/e. melléklet

Házi segítségnyújtás
2007

2003

2005

2007

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás
2003
2005
2007

20062007
22.
23.
24.

Szilaspogony
Vizslás
Zabar

386
1425
577

384
1 423
559

367
1426
566

Salgótarjáni kistérségben kistérségi társulásban mőködik:
- házi segítségnyújtás,
- jelzırendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások (pszichiátriai, szenvedélybeteg),
- támogató szolgálat,
- idısek klubjai,
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat.
Vastagon írt dátumok a tervezéseket jelzik.
Szürke háttér: a nem kötelezıen mőködtetett szolgáltatások.

X
2004
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
-

X
X
X

2008
2008

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2007

Családsegítés
2003

2005

Közösségi szenv.bet.
ellátása
2007 2003 2005 2007

Közösségi pszich.bet.
Ellátása
2003 2005 2007

1/e. melléklet
Támogató szolgálat
2003

2005

2007

Utcai szociális munka
2003

2005

2007

Nappali ellátás
2003

2005

2007

Xi

Xi

Xi

Xi

-

Xi
Xi

2006
Xi
Xi

Xi

Xi

Xi

Xi

Salgótarjáni kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtı
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján

1151
1274
801
1502
517
1652
955
1988
2899
1198
2109
624
899
1045
665
761
1036
40255

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2007
X
X
X
2004
X
X
X
X
2004 2006
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

19.
20.
21.
22.
23.

Somoskıújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás

24.

Zabar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2004- 2006- X
2005 2007

2541
986
503
367
1426

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
2005

566

X

X

X

X

X

X

2004- 20062005 2007

20062007

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2003
Xi
2006

Xi
Xi Xi
Xf
Xf Xf
2006 2006i
2007
h
Xi
Xi
Xi Xi
Xi
2005
i
Xi

-

-

Xi

Xi

Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE Lakosok Lakosok Lakosok
(fı)
2003

(fı)
2005

(fı)
2007

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Szociális
információs szolg.
2003

2005

Falu- és
tanyagondnoki szolg

2007 2003

2005

2007

1/a. melléklet
Házi segítségnyújtás

Étkeztetés

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás

2003

2005

2007

2003

2005

2007

2003

2005

2007

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2004
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

2006
2006
2006
2006
2006
2006
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

-

-

X
X

Szécsényi kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Endrefalva
Hollókı
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsény

1201
367
1840
880
1775
1803
770
676
666
1919
6729

1 266 1310
375
380
1 605 1599
897
925
1 720 1 678
1 774 1754
752
688
672
648
660
607
1 929 1888
6 524 6359

-

X

12.
13.

Szécsényfelfalu
Varsány

517
1823

497
1 772

-

X

474
1769

X
X
-

-

Jelmagyarázat:
A szürke háttér a nem kötelezendıen mőködtetett szolgáltatást jelenti.

X
X
X
2004
-

X
X
X
2006
-

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
2003

X
-

X
-

X
-

X

-

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok
(fı)
2007

Családsegítés
2003

2005

Közösségi szenv.bet.
ellátása
2007 2003 2005 2007

Közösségi pszich.bet.
ellátása
2003 2005 2007

1/a. melléklet

Támogató szolgálat

Utcai szociális munka

Nappali ellátás

2003

2005

2007

2003

2005

2007

2003

X(i)
X(i)

2005

2007

X(i)
X(i)

X(i)
X(i)
X(i)

Szécsényi kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Endrefalva
Hollókı
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsény

1310
380
1599
925
1 678
1754
688
648
607
1888
6359

X
2003
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12.
13.

Szécsényfelfalu
Varsány

474
1769

X
-

X
-

X
X

Balassagyarmat kistérség társulásai:

-

2006
-

-

-

-

-

-

-

X
X
X
X
X
X
X

-

X
-

-

-

-

-

-

2006
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2009

-

-

-

-

-

-

X(i)
X(i)
2006
X(i) X(i)
X(i)
X(i) X(i)
2003 X(i)

-

X(i)
X(i)

-

-

-

-

-

-

-

-

X(i)
X(i)

X(i)
X(i)
-

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézet
(fı)
2007

2003

2005

2007

Ápolást- gondozást
nyújtó intézet
2003 2005 2007

Lakóotthon
2005

Balassagyarmati kistérség
1.

Balassagyarmat

16922

2.
3.

Becske
Bercel

652
2037

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
İrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsényke

396
899
330
453
88
1466
1628
3726
734
683
571
920
188
646
646
886
1231
1008
712
536
1172
972
667
648

X (h) X(h)
X
X(sz)
(sz)

X(h
X
(sz)

2 db
X (i)
X (f)

X(p)
X(f)
2007

2 db X 2 db X
(i)
(i)
X (f)
X (f)

X(p)
X(f)

X(p)
X(f)

2007

2007

2/a. melléklet
Rehabilitációs intézmény
2003

2005

2007

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Ssz.

28.
29.

TELEPÜLÉS NEVE

Szügy
Terény

Lakosok Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézet
(fı)
2007

2003

2005

2007

234
1573

-

-

-

Ápolást- gondozást
nyújtó intézet
2003 2005 2007

X
2008

X

X

2/a. melléklet
Rehabilitációs intézmény

Lakóotthon
2005

-

2007

-

2007

-

2003

-

2005

-

2007

-

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények
(fı)
2007

2003

2005

2007

Ápolást- gondozást
nyújtó intézmény
2003 2005 2007

Rehabilitációs
intézmény
2003 2005 2007

2/b. melléklet
Lakóotthon

2003

2005

Tervezett szolgáltatások
2007

2008-2013

Bátonyterenyei kistérség
1.

Bátonyterenye

13741

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély

1194
229
641
236
888
1941
1921
2208

10.
11.
12.
13.
14.

Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha

697
294
781
276
673

Xi
2006
h

Xi

Xi

Xi
Xi

Xi

2008- ra
falugondnoki szolg.

2004

Bátonyterenyei átmeneti otthon 2008. május 31. napjával megszüntetésre került.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézet
(fı)
2007

2003

2005

2007

Ápolást- gondozást
nyújtó intézet
2003 2005 2007

Lakóotthon

2/a. melléklet
Rehabilitációs intézmény

2005

2007

2007

2003

2005

2007

Pásztói kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengele
g
Erdıkürt
Erdıtarcsa
Felsıtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszılıs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

262
428
141
2171
992
152
1244
493
579
622
168
62
2068
2353
1640
455
188
109
1638
1682
9852
449
1185
2020
2007
1357

-

2009

-

-

2009

-

-

-

-

-

-

2003

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

2006

-

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézet
(fı)
2007

2003

2005

2007

Ápolást- gondozást
nyújtó intézet
2003 2005 2003

Lakóotthon
2005

2007

2007

2/d. melléklet
Rehabilitációs
intézmény
2003 2005
2007

Tervezett szolgáltatások
2008-2013

Rétsági kistérség
1.
2.

Alsópetény
Bánk

661
699

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Berkenye
Borsosberény
Diósjenı
Felsıpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd

671
1039
2944
682
183
676
515
207
532

12. Nagyoroszi

2192

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1514
914
1158
344
142
2966

Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nıtincs
İsagárd
Pusztaberki
Rétság

20. Romhány
21. Szátok

2284
548

22. Szendehely
23. Szente
24. Tereske

1515
359
724

2009. házi
segítségnyújtás

Xé

2008. falugondnoki
szolg.
2009.
jelzırendszeres hs.
2010. nappali ell.

2008 2012

2005

2008
Xi

Xi

2008.
jelzırendsz.hs.

Xi
2008. falugondnoki
szolg.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézet
(fı)
2007

25. Tolmács

780

2003

2005

2007

Ápolást- gondozást
nyújtó intézet
2003 2005 2003

Lakóotthon
2005

2007

2007

2/d. melléklet
Rehabilitációs
intézmény
2003 2005
2007

Tervezett szolgáltatások
2008-2013

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS
Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE

Lakosok Átmeneti elhelyezést
nyújtó intézet
(fı)
2007

2003

2005

2007

Ápolást- gondozást
nyújtó intézet
2003 2005 2007

2/e. sz. melléklet

Lakóotthon
2003

2005

2007

Rehabilitációs
intézmény
2003 2005
2007

Tervezett szolgáltatások
2008-2013

Salgótarjáni kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtı
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján

1151
1274
801
1502
517
1652
955
1988
2899
1198
2109
624
899
1045
665
761
1036
40255

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Somoskıújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás
Zabar

2541
986
503
367
1426
566

Xi

Xi

2008.jelzırend.hs.
2008.jelzırend.hs.

Xi

2008. jelzırend.hs.

2005

Xi

Xi

Xi

2008.jelzırend.hs.

2008
2009. jelzırend.hs.
2008. jelzırend.hs.
2008. jelzırend.hs.
Xh

Xh Xh Xi
Xi Xi
20062006- 20072007
2007 2008
h, é
i
20072008
i,

2006
2007
f

Lakóotthon?

2008. jelzır.hs.
2008.jelzır.hs.

Ssz.

TELEPÜLÉS NEVE Lakosok Lakosok Lakosok
(fı)
2003

(fı)
2005

(fı)
2007

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Szociális
információs szolg.
2003

2005

Falu- és
tanyagondnoki szolg

2007 2003

2005

2007

1/a. melléklet
Házi segítségnyújtás

Étkeztetés

Jelzırendszeres házi
segítségnyújtás

2003

2005

2007

2003

2005

2007

2003

2005

2007

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2004
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

2006
2006
2006
2006
2006
2006
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

-

-

X
X

Szécsényi kistérség
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Endrefalva
Hollókı
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsény

1201
367
1840
880
1775
1803
770
676
666
1919
6729

1 266 1310
375
380
1 605 1599
897
925
1 720 1 678
1 774 1754
752
688
672
648
660
607
1 929 1888
6 524 6359

-

X

12.
13.

Szécsényfelfalu
Varsány

517
1823

497
1 772

-

X

474
1769

X
X
-

-

Jelmagyarázat:
A szürke háttér a nem kötelezendıen mőködtetett szolgáltatást jelenti.

X
X
X
2004
-

X
X
X
2006
-

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
2003

X
-

X
-

X
-

X

-

3. számú melléklet
Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociálist intézményei
Intézmény megnevezése
Címe
Ellátási forma
Férıhelyszám
Ezüstfenyı Idısek Otthona, Bátonyterenye
3078 Bátonyterenye,
Idıskorúak ápolása, gondozása
210
Telephelyei:
Makarenko út 24.
- Mizserfa
3147 Mizserfa, Május 1. út 82. idıskorúak ápolása, gondozása
156
- Salgótarján
3102 Salgótarján, Petıfi út 92- idıskorúak nappali ellátása
20
94
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
3188 Ludányhalászi, Rákóczi
- középsúlyos és súlyos fogyatékosok,
372
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
út 71/73.
pszichiátriai
és
szenvedélybetegek
ápolása, gondozása
- Lakóotthonai
3188 Ludányhalászi, Rákóczi
- pszichiátriai betegek rehabilitációja
28
út 158.
3188 Ludányhalászi, Kossuth
út 15/17.
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló
2687 Bercel, Petıfi út 2.
- középsúlyos értelmi fogyatékosok és vak
96
Gondozó Otthon, Bercel
értelmi fogyatékosok ápolása, gondozása
Telephelyei:
- enyhe
és
középsúlyos
értelmi
14
- Kenderváros úti telephely
2687 Bercel, Kenderváros út
fogyatékosok,
látássérült
értelmi
- Lakóotthon
23.
fogyatékosok ápolása, gondozása és
rehabilitációja
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és
2653 Diósjenı, Kastély
- középsúlyos értelmi és siket értelmi
167
Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenı
fogyatékosok ápolása, gondozása
- enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok
15
és siket értelmi fogyatékosok rehabilitációja
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
2660 Balassagyarmat,
1-35 éves korú fogyatékosok ápolása,
Szontágh P. út 44.
gondozása
78
- Lakóotthona
12
Baglyaskı Idısek Otthona, Salgótarján
3102 Salgótarján, Petıfi út 92- idıskorúak ápolása, gondozása
140
Telephely:
94
idıskorúak átmeneti ellátása
10
- Salgótarján
3100 Salgótarján, Füleki út 52. idıskorúak ápolása, gondozása
74

96/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy:
a
Nógrád
Megyei
Önkormányzat
Közgyőlésének Ösztöndíj Kuratóriuma 2007/2008-as
tanévben végzett tevékenysége

HATÁROZATA

1. A közgyőlés megtárgyalta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ösztöndíj
Kuratóriuma tevékenységérıl szóló beszámolót. A testület megállapítja, hogy a
kuratórium munkáját a rendeletben meghatározott eljárás szerint hatékonyan végezte.
2. A közgyőlés utasítja alelnökét, hogy a kuratórium tevékenységérıl és a végzett munkáról
a testület 2009. júniusi ülésén adjon tájékoztatást.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Barna János, a közgyőlés alelnöke

Salgótarján, 2008. június 26.

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke
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97/2008. (VI. 26.) Kgy.

Tárgy: a megyei közgyőlés 2006. május 1jétıl 2008. április 30-ig hozott határozatok
felülvizsgálata

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2006. május 1 – 2008. április 30. között
hozott közgyőlési határozatok felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést elfogadja, egyúttal a
következı határozatokat hatályon kívül helyezi:
Szám

Tárgy

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

A
Nógrád
Megyei
Esélyegyenlıségi
Koordinációs Iroda munkájáról, 2007. évi
programjáról

- 85/2007. (VIII.31.) Kgy.

Az Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda
mőködtetésérıl

2. a) A Közgyőlés megállapítja, hogy a következı határozatok további feladatot
tartalmaznak:
Szám

Tárgy

- 45/2006. (V. 25.) Kgy.

Salgótarján belterület 3895/A hrsz-ú ingatlan
iroda használatának biztosításáról

- 57/2006. (VI. 29.) Kgy.

A
megyei
fekvıbeteg-ellátó
struktúrájának átalakításáról

- 55/2006. (VI. 29.) Kgy.

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb
eseményekrıl és a közgyőlés ülésére készült
kapcsolódó
bizottsági
elıterjesztésekhez
véleményekrıl, javaslatokról

- 61/2006. (VI. 29.) Kgy.

A 2006. évi költségvetés I. sz. módosítása
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések

- 62/2006. (VI. 29.) Kgy.

Nógrád megye közoktatási, feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési
és
fejlesztési
tervének felülvizsgálatára, módosítására

-66/2006. (VI. 29.) Kgy.

Bérleti jogviszony létrehozása, illetve szerzıdés
idıtartamának meghosszabbítása a SZILTOP
Oktatási Kht-vel

-71/2006. (VI. 29.) Kgy.

A megyei közgyőlés 2004. január 1-tıl 2006.
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rendszer

április 30-ig hozott határozatok felülvizsgálatáról
- 78/2006. (IX. 14.) Kgy.

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb
eseményekrıl és a közgyőlés ülésére készült
elıterjesztésekhez
kapcsolódó
bizottsági
véleményekrıl, javaslatokról

- 82/2006. (IX. 14.) Kgy.

A 2006. évi költségvetés II. sz. módosítása
végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekrıl

- 147/2006. (XII. 14.) Kgy.

A Cigány Kisebbségi Konzultációs Tanács
tagjainak megválasztásáról

- 148/2006. (XII. 14.) Kgy.

Megyei Idısügyi Tanács újjáalakítása

- 5/2007. (II. 13.) Kgy.

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének végrehajtásáról

- 6/2007. (II. 13.) Kgy.

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról

- 17/2007. (II. 13.) Kgy.

Nógrád megyei fekvıbeteg-ellátás struktúrájának
áttekintésérıl

- 37/2007. (IV. 19.) Kgy.

A kelet-nógrádi térség szakképzés – fejlesztési
tervének elfogadásáról

- 45/2007. (V. 24.) Kgy.

A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyigazdasági stabilizációjának intézkedési tervérıl

- 55/2007. (V. 24.) Kgy.

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének
I. sz. módosításával összefüggı és a helyi
szervezési
intézkedésekhez
kapcsolódó
többletkiadások támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról

- 56/2007. (V. 24.) Kgy.

A megyei önkormányzat ingatlanvagyonának
elidegeníthetı elemei számbavételérıl

- 62/2007. (VI. 28.) Kgy.

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb
eseményekrıl és a közgyőlés ülésére készült
elıterjesztésekhez
kapcsolódó
bizottsági
véleményekrıl, javaslatokról

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

A 2007. évi költségvetés II. sz. módosítása
végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekrıl
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2007.

évi

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

Nógrád Megye Önkormányzata által mőködtetett
középiskolai, felsıoktatási ösztöndíj kuratórium
mőködésérıl, az odaítélt támogatásokról

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

A Szent Lázár Megyei Kórház gazdasági
helyzetét stabilizáló intézkedési és pénzügyi
tervéhez

- 86/2007. (IX. 27.) Kgy.

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb
eseményekrıl és a közgyőlés ülésére készült
elıterjesztésekhez
kapcsolódó
bizottsági
véleményekrıl, javaslatokról

- 88/2007. (IX. 27.) Kgy.

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének III. sz. módosítása

- 104/2007. (X. 20.) Kgy.

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb
eseményekrıl és a közgyőlés ülésére készült
kapcsolódó
bizottsági
elıterjesztésekhez
véleményekrıl, javaslatokról

- 124/2007. (XII. 19.) Kgy.

Nógrád
Megye
Önkormányzata
kötvénykibocsátására
vonatkozó
ajánlatok
elbírálásáról

- 125/2007. (XII. 19.) Kgy.

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb
eseményekrıl és a közgyőlés ülésére készült
kapcsolódó
bizottsági
elıterjesztésekhez
véleményekrıl, javaslatokról

- 127/2007. XII. 19.) Kgy.

A közgyőlés hivatalának köztisztviselıire
vonatkozó,
2008.
évre
szóló
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló
célok meghatározásáról

- 129/2007. XII. 19.) Kgy.

A 2007. évi költségvetés IV. sz. módosítása
végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekrıl

- 130/2007. (XII. 19.) Kgy.

A megyei önkormányzat által fenntartott
intézmények
2008.
évi
élelmezési
nyersanyagnormáinak megállapításáról

- 147/2007. (XII. 19.) Kgy.

Nórád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány alapítói jogainak átadása
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2007.

évi

- 1/2008. (II. 14.) Kgy.

Jelentés az elmúlt közgyőlésen hozott határozatok
végrehajtásáról, a két ülés között történt fıbb
eseményekrıl és a közgyőlés ülésére készült
elıterjesztésekhez
kapcsolódó
bizottsági
véleményekrıl, javaslatokról

- 15/2008. (II. 14.) Kgy.

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének végrehajtásáról

- 16/2008. (II. 14.) Kgy.

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról

- 24/2008. (II. 14.) Kgy.

A megyei önkormányzat tulajdonában lévı
víziközmő rendszerek mőködési tapasztalatairól,
illetve az elvégzett karbantartási, felújítási
munkákról

- 25/2008. (II. 14.) Kgy.

Javaslat a 2008. évi ifjúságpolitikai cselekvési
programra

- 26/2008. (II. 14.) Kgy.

Tájékoztató
a
2007.
évi
nemzetközi
kapcsolatokról és javaslat a 2008-2010. évekre
vonatkozó nemzetközi kapcsolatokra

- 27/2008. (II. 14.) Kgy.

Nógrád Megye Önkormányzatának a 2008-2010.
évekre szóló kommunikációs stratégiájáról

- 47/2008. (IV. 24.) Kgy.

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
balassagyarmati
intézményegységei
átszervezésének koncepciója

- 49/2008. (IV. 24.) Kgy.

„Az önkormányzati kórházak és bentlakásos
szociális intézmények ápolásra, gondozásra
fordított
pénzeszközei
felhasználásának
Nógrád
Megye
ellenırzésérıl
Önkormányzatánál”
tárgyú
Állami
Számvevıszéki
jelentés
tudomásulvétele,
valamint az intézkedési terv elfogadása

2008.

évi

b) A Közgyőlés utasítja az egyes határozatokban megjelölt felelısöket, hogy a végrehajtásról
gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítés állásáról tegyenek jelentést a közgyőlésnek.
Határidı: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerően
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Felelısök: eredeti határozatok szerint
Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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98/2008. (VI.26.) Kgy.

Tárgy: Beszámoló a Nógrád Megyei
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2007. évi mőködésérıl

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2007. évi mőködésérıl készített beszámolót.
Megköszöni a megye gazdasági fejlıdésének elısegítése érdekében tett munkáját, ezen belül
is elsısorban a kis- és közepes vállalkozások létrejöttének és mőködésének támogatását.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bablena Ferenc István ügyvezetı igazgató

Salgótarján, 2008. június 26.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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