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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének  
28/2008. (VIII. 27.) Kgy. 

r e n d e l e t e 
a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint 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. § 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

 
A közgyőlés – a 17/2008. (VI.30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
– 12/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.  

 
2. § 

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
 
A közgyőlés – a 27/2008. (VI.30.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
– 10/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.  

 
3. § 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet 2008. augusztus 27-én lép hatályba, mellyel egyidejőleg a 27/2008. (VI. 30.) Kgy. 
rendelet, valamint a 17/2008. (VI. 30.) Kgy. rendelet 1. § hatályát veszti. 
 
 
 
Kozárd, 2008. augusztus 19. 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt s.k. dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei fıjegyzı 
 Közgyőlésének elnöke 
 
 
 
 



 3 

A 28/2008. (VIII. 27.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete 
 

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég ium 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 
 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyőlése 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézmény ei, telephelye:  

 
2.1.  Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, 
Csokonai út 21-29.) 

2.2.  Az intézmény tagintézményei, telephelyei: 
2.2.1. Tagintézmény elnevezése: 

Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
Rövid név: BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
Tagintézmény címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 

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

 
3. Az alapítás célja : 

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 
86. § (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt – a megyei önkormányzat számára 
kötelezıen elıírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m őködési 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. 
6.1.6. Halmozottan Hátrányos Helyzet ő Tanulók Arany János Kollégiumi-

Szakiskolai Programja  
 

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. 

 
6.3.4. Az Oktatási és Kulturális Miniszter az Oktatási Köz löny LI. évfolyam 

11. számában, 2007. május 14-én közleménye szerinti  Halmozottan 
Hátrányos Helyzet ő Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 
Programja szerinti ellátás a 2008/2009. tanévt ıl kezdıdıen. A 
Tanévenként felvehet ı, a programba újonnan bekapcsolódó 
kollégiumi tagok létszáma 20 f ı. 
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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.  
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. 

 
 
Kozárd, 2008. augusztus 19. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének Elnöke 

dr. Barta László s.k. 
                 Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 28/2008. (VIII. 27.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
 

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

Nógrád Megye Közgyőlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézmény ei, 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, Patvarci út 2. 
  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 m őködési 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:    

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. 

 
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. 

 
Kozárd, 2008. augusztus 19. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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101/2008. (VIII. 19.) Kgy. Tárgy: a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert 

Kórház–Rendelıintézetnek a sürgısségi 
betegellátás fejlesztésére benyújtott pályázati 
program támogatására 

 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a balassagyarmati Dr. Kenessey 
Albert Kórház–Rendelıintézet által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-
2.2.2/08/2F) keretében a sürgısségi betegellátás fejlesztésére benyújtandó pályázati 
programot. Felhatalmazza elnökét és a fıjegyzıt a határozat mellékletét képezı nyilatkozat 
aláírására. 
Határidı: 2008. augusztus 26. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a Közgyőlés elnöke 
   dr. Barta László fıjegyzı 
 
 
Kozárd, 2008. augusztus 19. 
 
 
 
 

           Becsó Zsolt s.k.            dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke     
 
 
A közgyőlés határozatát kapják: 
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján 
2. Dr. Szabó Géza, a Dr. Kenessey Albert Kórház–Rendelıintézet fıigazgató fıorvosa - 

Balassagyarmat 
3. Irattár  
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      A 101/2008. (VIII. 19.) Kgy. határozat melléklete 

 
 
 
 

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT 
 
Alulírottak a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
nevében nyilatkozunk, hogy a Közgyőlés a TIOP 2.2.2/08/2F kódszámú, a „Sürgısségi ellátás 
fejlesztése – SO1 és SO2 támogatására” címmel kiírt pályázatra a balassagyarmati Dr. 
Kenessey Albert Kórház – Rendelıintézet által elkészített szakmai koncepciót megismerte és 
a benyújtott pályázati program megvalósítását támogatja. 
 
 
 Kozárd, 2008. augusztus 19. 
 
 
 
 Becsó Zsolt s.k. 

a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének  

Ösztöndíj kuratóriuma 
 

 egyetemi, fıiskolai hallgatók támogatására 
PÁLYÁZATOT hirdet 

 
 

A támogatás célja:  A tanulók szülıföldhöz való kötıdésének erısítése és a megye szellemi értékeinek 
gyarapítása 

 
A pályázók köre: Nógrád megye területén állandó lakóhellyel és adóazonosító jellel rendelkezı, 

államilag elismert oklevelet adó felsıfokú intézmény nappali tagozatán egyetemi, 
fıiskolai tanulmányokat folytató 

 - szociálisan hátrányos helyzető diákok, továbbá  
 - a tudomány, a mővészet vagy a sport valamely területén az elmúlt években országos-, 

vagy nemzetközi versenyen kimagasló eredményben, vagy rangos elismerésben 
részesült tanulók. 

 
Támogatás feltételei: - Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázó családjában az egy fıre 

jutó havi jövedelem ne haladja meg az elbírálás idıpontjában érvényes kötelezı 
legkisebb munkabér (minimálbér, 2008. szeptember 1-jén: 69.000.- Ft/hó) összegét. 

 - Az ösztöndíjra való jogosultság feltétele a pályázat benyújtása elıtti két félév 
egyikében elért legalább 3,51 átlagú – leckekönyvvel, elsıévesek esetében középiskolai 
bizonyítvánnyal igazolt – tanulmányi eredmény. 

 
 A kuratórium a fenti támogatási feltételek alkalmazásától eltekinthet, amennyiben a 

pályázó a tudomány, a mővészet, vagy a sport valamely területén az elmúlt években 
országos-, vagy nemzetközi versenyen kimagasló eredményt ért el, illetve egyéb rangos 
elismerésben részesült. 

 
Támogatás mértéke: 5.000 Ft és 10.000 Ft közötti összeg/hó/fı, 10 hónapra. 
 
Elınyt jelent:                   A pályázat elbírálásánál elınyt jelent, ha szakdolgozati témájuk kiválasztása során  
                                        Nógrád megyét érintı kérdések feldolgozására vállalkoznak, illetıleg szakmai        

gyakorlatukat - lehetıség szerint - Nógrád Megye Önkormányzatának valamely 
intézményében töltik. 

 
 A pályázat beadásának (postai feladásának) határideje: 2008. szeptember 30. 

 
A pályázatot hiánytalanul kitöltött adatlappal, az adatlapon részletezett mellékletekkel, 

„Ösztöndíj pályázat” megjelöléssel 
a következı címre kell benyújtani: 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala, 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

A hiányosan benyújtott pályázatokat a Kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja! 
Az adatlap letölthetı a www.nograd.hu honlapról, vagy személyesen átvehetı a Megyeháza portáján. 

 
 


