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I.
SZEMÉLYI RÉSZ
14/2009. (III. 27.) Kgy.

Tárgy: magasabb vezetıi megbízás visszavonása

a Nógrád Megyei Levéltárban
HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések
rendezésérıl szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdésében foglaltaknak
megfelelıen – mint a Nógrád Megyei Levéltár fenntartója – egyetért dr. Hausel Sándor úr
igazgatóhelyettesi megbízásának 2009. március 28-ai hatállyal történı visszavonásával.
2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl az érintettet, valamint intézmény vezetıjét
tájékoztassa.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2009. március 27.

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
10/2009. (III. 30.) Kgy.
rendelete

a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
alapító okirata módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Közgyőlés – a 32/2008. (XI. 27.) Kgy. rendelet 2. §-ával módosított és egységes
szerkezetbe foglalt – 10/1992. (VI. 11.) Kgy. számú rendeletének melléklete helyébe e
rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a
32/2008. (XI. 27.) Kgy. rendelet 2. §-a. E rendelet mellékletének 2.2.5. pontja, és 6.6. pont
következı mondata: „Szátoki Gyermekotthon: enyhe értelmi fogyatékosok: 20; középsúlyos
értelmi fogyatékosok: 16; külsı férıhelyek száma: 8.” 2009. december 31-én, 2.2.3.1. pontja
2010. augusztus 20-án hatályát veszti. E rendelet mellékletének 2.2.4.2. pontja 2010.
augusztus 21-ei hatállyal a következıre módosul: „2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.”

Salgótarján, 2009. március 27.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 10/2009. (III. 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.
2.2. Intézményegységei, telephelyei:
2.2.1. Intézményegység elnevezése: Vadvirág Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon
Rövid név: Vadvirág Óvoda, Iskola és Diáko.
Intézményegység címe: 3060 Pásztó, Fı út 138.
Telephelye:
2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
2.2.2. Intézményegység elnevezése: Pásztói Gyermekotthon
Intézményegység címe: 3060 Pásztó, Fı út 138.
2.2.3. Intézményegység elnevezése: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet
Telephelyei:
2.2.3.1 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.
2.2.3.2 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
2.2.3.3 3060 Pásztó, Fı út 138.
2.2.4. Intézményegység elnevezése: Nevelési Tanácsadó
Telephelyei:
2.2.4.1 3060 Pásztó, Fı út 138.
2.2.4.2 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.
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 2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár út 25.
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
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 köre:
a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások
tekintetében: Nógrád megye.
b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében:
ba) korai fejlesztés és gondozás, valamint fejlesztı felkészítés Salgótarján Megyei
Jogú Város kivételével valamennyi Nógrád megyei településen;
bb) logopédiai szolgáltatás Balassagyarmat kistérség minden településén, valamint
Bárna községben;
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c)

bc) gyógytestnevelés és a hozzá kapcsolódó utazó szakember ellátás Salgótarján
kistérség minden településén Salgótarján megyei jogú város kivételével;
bd) nevelési tanácsadás Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény, Rétság
kistérség minden településén, valamint Bárna községben;
be) továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény,
Rétság és - Salgótarján Megyei Jogú Város kivételével - Salgótarján kistérség
valamennyi településén;
bf) a 6.3.7.1. és a 6.3.7.2. pontban foglalt ellátás Salgótarján Megyei Jogú Város
kivételével valamennyi Nógrád megyei településen.
A különleges gyermekotthon tekintetében – Salgótarján Megyei Jogú Város
illetékességi területét kivéve – Nógrád megye.

5. Az intézmény típusa, besorolása:
Többcélú, közös igazgatású közoktatási közintézmény.
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Alapfokú oktatás (Szakágazat: 852010, 851020, 889130)
6.1.1. Sajátos nevelési igényő értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek
egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes
korcsoportban (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális
Szakiskola és Diákotthon, Pásztó)
Az óvodába felvehetı maximális gyermeklétszám: 9 fı.
6.1.2.
6.1.2.1. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon, Pásztó).
6.1.2.2. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napközi otthonos ellátása) 3-8. évfolyamon, a 2009/2010. tanévtıl kezdıdıen
kifutó rendszerben (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı
Speciális Szakiskola és Diákotthon balassagyarmati telephelye).
6.1.2.3. Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása,
nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Vadvirág Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon,
Pásztó).
6.1.2.4. Az iskolába felvehetı maximális tanulólétszám:
Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon, Pásztó: 135 fı;
Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon balassagyarmati telephelye: 45 fı;
6.1.3. Autista gyermekek fejlesztése csoportban (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon, Pásztó).
A felvehetı maximális tanulólétszám: 19 fı.
6.2. Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 853200)
Középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok számára készségfejlesztı speciális
szakiskola mőködtetése 2 általánosan képzı és 2 szakképzési évfolyamon (Vadvirág
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon,
Pásztó).
A felvehetı maximális tanulólétszám 24 fı.
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6.3. Egyéb oktatás (Szakágazat: 856000)
6.3.1. Korai fejlesztés és gondozás.
6.3.2. Fejlesztı felkészítés.
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 (Szakágazat: 856000)
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 (Szakágazat: 855900),
6.4.5. Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat.
6.5. Diákotthoni ellátás (Szakágazat: 559000)
Sajátos nevelési igényő óvodás gyermekek és tanulók diákotthoni ellátása
(Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon, Pásztó).
A felvehetı maximális tanulólétszám és a férıhelyek száma: 96.
6.6. Egyéb bentlakásos ellátás (Szakágazat: 879020, 879040)
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.
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e) Azon átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıtt lakhatásának és
további ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal
elrendelte.
6.7. Az intézmény alap- és kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok
meghatározása:
a) 55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényő
gyermekek, tanulók számára
b) 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
c) 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
d) 75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
e) 80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai
nevelése, oktatása
f) 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
g) 85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás
7. Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság
hagyja jóvá.
9.

Az intézmény önállóan mőködı és 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. a) 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.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban állnak egymással.

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.
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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, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
11/2009. (III. 30.) Kgy.
rendelete

a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes nevelési-oktatási intézmények
alapító okiratának módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat fenntartásában
mőködı egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. §
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium (Szécsény)
A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelet 16. §-ával módosított, egységes szerkezetbe
foglalt – 39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

2. §
Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye)
A Közgyőlés – a 32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelet 13. §-ával módosított, egységes szerkezetbe
foglalt – 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelete mellékletének helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
3.§
Záró rendelkezés
E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a
32/2008. (XII. 4.) Kgy. rendelet 13. §-a és 16. §-a.

Salgótarján, 2008. március 27.

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

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 11/2009. (III. 30.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete

Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:
2.1. Az intézmény neve: Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium
2.2. Az intézmény székhelye: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 11.
2.3. 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 intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
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 köre:
Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, vállalkozók
megyén kívüli telephelyei.
5. Az intézmény besorolása, típusa:
Közszolgáltató költségvetési szerv, közös igazgatású
(intézményegységei: összetett iskola, kollégium)

közoktatási

közintézmény

6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 853200)
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 (Szakágazat: 853200)
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;
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.

10

6.2.4. Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi
közétkeztetés feladatát (Szakágazat: 562900).
6.2.5. 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 nevelése, oktatása.
6.3.

Diákotthoni, kollégiumi ellátás (Szakágazat: 559000)
6.3.1. Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi
elhelyezése maximum 80 férıhelyen.
6.3.2. Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt (Szakágazat: 562900).
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.

6.5.

Az intézmény alap- és kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok
meghatározása:
a) 55131-5 – Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
b) 55232-3 – Iskolai intézményi közétkeztetés
c)
55233-4 – Kollégiumi intézményi közétkeztetés
d) 75192-2 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
e) 80217-7 – Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás
f)
80221-4 – Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás
g)
80224-1 - Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai
oktatás
h) 80402-8 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

iskolai

intézményegység)

felvehetı

maximális

7. Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi
bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, amely minden elıirányzata felett
rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és
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.
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11. a) 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.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.

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.
14. Az intézmény általános jogutódja a Szécsény Város Önkormányzata Képviselıtestülete
75/1997.(V. 20.) sz. határozattal alapított Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskolának
(Szécsény, Haynald L. u. 11.).

Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 11/2009. (III. 30.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete

Váci Mihály Gimnázium
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.)
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
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 köre:
Nógrád megye
5. Az intézmény besorolása, típusa:
Közszolgáltató költségvetési szerv – közintézmény, gimnázium
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1. Általános középfokú oktatás (Szakágazat: 853100)
Alapfokú oktatás (Szakágazat: 852010)
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,
c) a többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő (testi-, érzékszervi-,
és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okokra visszavezethetı vagy organikus okokra vissza nem vezethetı
tartós és súlyos rendellenességével küzdı), és beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdı tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása.
Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi közétkeztetés
feladatát (Szakágazat: 562900).
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.

6.4.

Az intézmény alap- és kiegészítı tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok
meghatározása:
a) 55232-3 – Iskolai intézményi közétkeztetés
b) 55241-1 – Munkahelyi vendéglátás
c) 75192-2 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
d) 80214-4 – Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás

7. Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a közgyőlés oktatási, kulturális és egyházügyi
bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, amely minden elıirányzata felett
rendelkezési jogosultsággal bír (az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörő). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és
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. a) 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.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.
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 (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.).
Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
12/2009. (III. 30.) Kgy.
rendelete

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének módosításáról
(I. 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) 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. számú rendeletét
(továbbiakban: Kvr.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A Kvr. 2. § (3) bekezdésében elıirányzott, az intézmények 2009. évi alkalmazotti
létszámkeret-elıirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépı e rendelet 3/c. számú
melléklete tartalmazza.
2. §
E rendelet 2009. március 30. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)
(I.számú módosítás)

3/c.sz. melléklet

II.sz. változat

Fı
Teljes munkaidıben
foglalkoztatott

Ssz.

INTÉZMÉNY

2009.év
eredeti
elıirányzat

Részmunkaidıben
foglalkoztatott

2009.évi I.
módosított
elıirányzat

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

783

783

2. Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye

178

178

3. "Baglyaskı" Idısek Otthona, Salgótarján

101

101

4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi

163

159

5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat

88

88

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

97

97

7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

67

67

176

158

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

2009.év
eredeti
elıirányzat

Állományon kívüli

2009.évi I.
módosított
elıirányzat

19
1

19

2009.év
eredeti
elıirányzat

2009.évi I.
módosított
elıirányzat

2

1

1

2

1
1

2009.évi I. módosított
elıirányzatból

Összesen

1

1

1

2009.év
eredeti
elıirányzat

2009.évi I.
módosított
elıirányzat

Szakmai
tevékenységet
ellátó létszám

804

804

641

178

178

101

ebbıl
pedagógus

102

102

72

164

160

118

89

89

61

6

97

97

60

6

67

67

38

3

177

159

126

77

60

60

7

7

8

8

75

75

62

61

216

203

6

6

6

6

228

215

171

156

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye

30

30

2

2

1

1

33

33

25

24

12. Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény

54

54

2

2

1

1

57

57

38

35

66

66

4

4

127

118

13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján
15. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján

13

13

1

1

16. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján *

52

49

11

8

1

1

70

70

50

50

127

118

106

36
10

15

15

11

63

57

31

17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján

26

26

2

2

28

28

25

18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján

33

33

2

2

35

35

30

19. Ellátó Szervezet Salgótarján

35

35

9

9

44

44

7

7

53

53

20. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
21. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala
22. Védelmi Iroda
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
* Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet= 2 fı június 1-tıl szeptember 30-ig

1

1

2426

2379

2

68

65

22

2

22

9

9

53

53

1

1

2516

2466

1766

464

III.
A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI
13/2009. (III. 27.) 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

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 1-3.
sz., valamint az 5-17. sz. mellékletek szerint elfogadja.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút
építéséhez, a 2302 és 2303 hrsz-ú ingatlanok az utcafronton kialakított 951 m2 park jellegő
területének felhasználásához az épületek és a közforgalmi területek közötti zöld sáv csökkenésébıl
adódó por és zajvédelem megszőnése, ezzel együtt az épületek értékének csökkenése miatt nem
járul hozzá. Utasítja elnökét, hogy a közgyőlés döntésérıl Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármesterét értesítse.
Határidı: azonnal
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
4. A közgyőlés a 2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete IX/2. sorában lévı, „A megye
társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatására” elkülönített keret terhére a
Salgótarjáni Néptáncmővészetért Közalapítvány részére a Nógrád Táncegyüttes hazai valamint
külföldi fesztiválprogramokon való színvonalas részvételéhez 200.000,- Ft összegő támogatásról
dönt.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
5. A közgyőlés a 2009. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévı elnöki keret
terhére:
a) A Palóc Úszás Alapítvány (Salgótarján) részére: a World Sports Festiválon való részvételéhez
30.000 Ft-os
b) A Bátonyterenyei Képes Levelezılap Győjtemény Megmentéséért Alapítvány (Bátonyterenye)
részére: Kutató út költségeinek és írásos dokumentumok gyarapításának 40.000 Ft-os
c) A Rákóczis Diákokért Alapítvány (Salgótarján) részére: a „Rákóczi Napok” címő
rendezvénysorozat lebonyolításának 30.000 Ft-os
d) A Szécsényi Óvodásokért Alapítvány (Szécsény) részére: óvodai udvari játszóeszközök
bıvítésének, fejlesztésének 25.000 Ft-os
támogatásáról dönt.
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerzıdések elıkészítésére és aláírására.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

17

6. A közgyőlés utólagosan jóváhagyja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet és a Nógrád Megyei
Levéltár – konzorciumi szerzıdés keretében történı – részvételét a Társadalmi Megújulás
Operatív Program „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek
hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés (TÁMOP-3.2.4/08/1) c. pályázaton.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl az intézmények vezetıit tájékoztassa.
Határidı: 2009. március 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 136/2008. (XII. 18.) Kgy. határozattal jóváhagyott
2009. évi üléstervét a következıképpen módosítja:
Bizottsági ülések idıpontja:
április 21. (kedd)
Közgyőlés ülésének idıpontja: április 29. (szerda)

Salgótarján, 2009. március 27.

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

2009. január 30-tól március 18-ig

Sorszám

Határozat
száma

A személyi térítési díj fizetésére
kötelezett neve

1.

129/2009.

Rácz Zsanett

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

130/2009.
131/2009.
143/2009.
163/2009.
164/2009.
165/2009.
170/2009.
185/2009.
186-1/2009.
187/2009.
190-1/2009.
192/2009.
193-2/2009.
195/2009.
199/2009.
232/2009.

Kiss Jánosné
Pócsik Tiborné
Bíró Jánosné
Csörge József
Kukoricza Nándor Andrásné
Tóth Sándor
Andó József István
Gecse Balázsné
Gazsi Ernıné
Dénes János
Budai Antal
Pförtner Istvánné
Válóczi László
Boldogh Imréné
Varga Dénesné
Juhász Béla

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

234/2009.
262/2009.
263/2009.
267-1/2009.
285/2009.
293/2009.
294/2009.
421/2009.
422/2009.
423/2009.
471/2009.

Horváth Pálné
Pálik Ernıné
Orosz Zoltánné
Víg Sándorné
Balázs Sándorné
Sándor Ferencné
Kovács Lajosné
Danyi Zoltánné
Bacsa Gyula
Bóna Béláné
Ballai Mária
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Ellátó intézmény

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon, Bercel
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
„Baglyaskı” Idısek Otthona, Salgótarján
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

2. sz. melléklet

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2/2009. (II. 12.) B.B. számú határozata
a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel, Petıfi út 2.), a
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon (Pásztó, Fı út 138.), valamint a Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.) utólagos
akadálymentesítésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás eredményérıl

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága az
„Intézmények utólagos akadálymentesítése” megnevezéső nyílt közbeszerzési eljárás
eredménye tekintetében az alábbi döntéseket hozza:
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága az
„Intézmények utólagos akadálymentesítésére” irányuló nyílt közbeszerzési eljárás során
– a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke és a megyei fıjegyzı által – tett
intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.

2.

A bizottság megállapítja, hogy az 1. részre (Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon (Bercel, Petıfi út 2.) akadálymentesítése kivitelezési dokumentáció
készítésével) a Salgótarjáni AGROBER Kft. (3100 Salgótarján, Május 1. út 70.) által
adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati
felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján értékelt nettó 19.449.085 Ft-os
ajánlatot tevıt az 1. rész tekintetében az eljárás nyertesévé nyilvánítja.

3.a) A bizottság megállapítja, hogy a 2. részre (Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó, Fı út 138.) akadálymentesítése (I.
ütem) kivitelezési dokumentáció készítésével) az 1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1044 Budapest, Tomori utca 8/b.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés
teljesítésére alkalmas.
3.b) A bizottság megállapítja, hogy a 2. részre a Salgótarjáni AGROBER Kft. (3100
Salgótarján, Május 1. út 70.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés
teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont
alapján értékelt nettó 28.570.276 Ft-os ajánlatot tevıt a 2. rész tekintetében az eljárás
nyertesévé nyilvánítja.
4.a) A bizottság megállapítja, hogy a 3. részre (Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.) akadálymentesítése kivitelezési
dokumentáció készítésével) a Salgótarjáni AGROBER Kft. (3100 Salgótarján, Május 1.
út 70.) ajánlata érvényes, ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmas.
4.b) A bizottság megállapítja, hogy a 3. részre az 1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1044 Budapest, Tomori utca 8/b.) által adott ajánlat érvényes, ajánlattevı a szerzıdés
teljesítésére alkalmas, így mint az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont
alapján értékelt nettó 37.978.167 Ft-os ajánlatot tevıt a 3. rész tekintetében az eljárás
nyertesévé nyilvánítja.
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5. A bizottság utasítja elnökét, hogy az eljárás eredményét – e határozat mellékletét képezı
„összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezéső dokumentum szerint – hirdesse ki,
azt az ajánlattevık részére kézbesítse, valamint a megyei fıjegyzı bevonásával
gondoskodjon a Kbt. szerinti tájékoztató közzétételérıl.
Határidı: - az eredményhirdetésre: 2009. február 12., 14,00 óra
- a Közbeszerzési Értesítıben való megjelentetésre: 2009. február 19.
Felelıs :
Fazekas János, a bizottság elnöke
Dr. Barta László megyei fıjegyzı
6. A bizottság felkéri a közgyőlés elnökét, hogy – a megyei fıjegyzı bevonásával – a
szerzıdéseket
a
nyertes
ajánlattevıkkel
kösse
meg,
és
gondoskodjon
azoknak a Nógrád Megyei Önkormányzat honlapján történı közzétételérıl.
Határidı
- a szerzıdéskötésre: 2009. február 25., 10,00 óra
- a szerzıdés közzétételére: a szerzıdéskötést követıen haladéktalanul
Felelıs:
Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Dr. Barta László megyei fıjegyzı

Salgótarján, 2009. február 12.

Fazekas János s.k.
a bizottság elnöke

Errıl értesülnek:

1.) Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján
2.) Irattár
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a 2/2009. (II.12.) B.B. számú határozat melléklete

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérı neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az ajánlattételi dokumentáció alapján
elkészítendı kivitelezési dokumentációnak megfelelıen:
1. rész:

A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon fıépületének
(Bercel, Petıfi út 2.) utólagos akadálymentesítése az alábbiak szerint:
− 1 db akadálymentes parkoló és akadálymentes rámpa kiépítésével, valamint a
fıbejárati ajtó cseréjével a mőemléki védelem alatt álló fıépület
megközelítésének akadálymentesítése;
− a földszinti vizesblokk átalakítása, akadálymentes vizesblokk kialakítása;
− a folyosók falain kapaszkodó elhelyezése, a belsı lépcsı újraburkolása;
− akadálymentes használatot lehetıvé tévı személyfelvonó beépítése a
meglévı liftaknába;
− a közlekedıkben burkolati vezetısáv, szegély és lábazati burkolat
beépítésével, figyelmeztetı burkolati jelek, irányjelzı, tájékoztató táblák,
feliratok,
piktogramok
elhelyezésével
infokommunikációs
akadálymentesítés.

2. rész:

A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon (Pásztó, Fı út 138.) épületegyüttesének akadálymentesítése
(I. ütem) az alábbiak szerint:
− 1 db akadálymentes parkoló, valamint az épület fıbejáratának akadálymentes
megközelítését lehetıvé tévı rámpa kialakítása, a bejárati ajtó átalakítása, az
elılépcsı két oldalán korlát elhelyezése;
− az iskolaszárny fizikai akadálymentesítése az elıcsarnok diákotthoni
bejáratához illeszkedı részén akadálymentes használatot lehetıvé tévı
személyfelvonó kialakításával, a felvonó elıterébıl az iskolaszárny
emeletének megközelítését biztosító új összekötı folyosó kialakításával,
mindkét szinten a vizesblokk átalakításával, küszöbök eltávolításával;
− infokommunikációs akadálymentesítés a közlekedıkben vezetısávok
kialakításával, a világítótestek cseréjével, Braille feliratok elhelyezésével, az
információs pulthoz, a közösségi terekbe és 3 db tanterembe betervezett
indukciós hurokrendszer, valamint az akadálymentesített vizesblokkokban
segélyhívó jelzırendszer kialakításával.

3. rész:

A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján,
Csokonai út 21-29.) épületegyüttesének akadálymentesítése az alábbiak
szerint:
− a járda akadálymentesítése az intézmény gazdasági kapuján keresztül a
szállóépület mellett kialakított 2 db akadálymentes parkolóig;
− a szállóépület bejáratának akadálymentesítése rámpa kialakításával és a
bejárati ajtó cseréjével;
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− a földszinti belsı térben, valamint az emeleti szinteken a közlekedık
mechanikus és infokommunikációs akadálymentesítése az ajtók
átalakításával, burkolati vezetısávok, valamint tájékozódást segítı
információs jelzések, táblák beépítésével, a lépcsıfokok színezésével,
fogódzó elhelyezésével;
− a belsı udvarban a közlekedıszárnyhoz illeszkedve akadálymentes
használatot lehetıvé tévı személyfelvonó telepítése;
− az oktatási szárny 4 szintjén a vizesblokk átalakítása, továbbá a tornatermi
öltözık mellett szintén akadálymentes vizesblokk kialakítása WC, öltözı és
zuhanyzó helyiségekkel.
− A szállóépület földszintjén akadálymentesített egységek kialakítása.
3. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: c)* Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: d)* Az ellenszolgáltatás összege: 5. A benyújtott ajánlatok száma:
1. rész: 1 (egy)
2. rész: 2 (kettı)
3. rész: 2 (kettı)

6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont –
az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetıleg elemei:
1. rész: Salgótarjáni AGROBER Kft., 3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
nettó ajánlati ár: 19.449.085,- Ft
2. rész: Salgótarjáni AGROBER Kft., 3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
nettó ajánlati ár: 28.570.276,- Ft
1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
nettó ajánlati ár: 31.866.716,- Ft
3. rész: Salgótarjáni AGROBER Kft., 3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
nettó ajánlati ár: 39.857.263,- Ft
1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
nettó ajánlati ár: 37.978.167,- Ft

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva: c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot: -

7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: -
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8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
1. rész: Salgótarjáni AGROBER Kft., 3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
nettó ajánlati ár: 19.449.085,- Ft
A Kbt. 57.§ (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint
(legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb.
2. rész Salgótarjáni AGROBER Kft., 3100 Salgótarján, Május 1. út 70.
nettó ajánlati ár: 28.570.276,- Ft
A Kbt. 57.§ (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint
(legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb.
3. rész: 1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
nettó ajánlati ár: 37.978.167,- Ft
A Kbt. 57.§ (2) bek. a) pontja alapján meghatározott bírálati szempont szerint
(legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás) ajánlata a legkedvezıbb.
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 9.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe:
3. rész: Styl-Bau Kft., 3100 Salgótarján, Baglyasi út 1.
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetıleg az ıt
követı ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést köthet: 11. * Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: 12.* Egyéb információk: 13. Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és
közzétételének napja: K.É. – 17997/2008; 2008.11.12.
15. Az eredményhirdetés idıpontja: 2009. 02. 12., 1400 óra
16. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2009. 02. 12.

……………………………
Fazekas János s.k.
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke
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3. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
4/2009. (II. 25.) Okt. Biz.

Tárgy:
szakvélemény
kiadására
Salgótarján
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
fejlesztési tervérıl
HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-14. évekre szóló
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervérıl az alábbi
szakvéleményt adja:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve (a továbbiakban: Salgótarján
fejlesztési terve) nincs összhangban a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervvel a következık tekintetében:
- a 18 éves korig tartó tankötelezettség teljesítésének helyérıl történı
gondoskodás (kötelezı felvételt biztosító iskola);
- a pedagógiai-szakmai szolgáltatás, valamint a tanulási, pályaválasztási
tanácsadás biztosítása.
Aggályos a két dokumentum összhangja a megyei fejlesztési tervben szereplı
közoktatási együttmőködési alapelvek érvényesülése Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata között egyes közoktatási
feladatok ellátása tekintetében.
Indokolás:
− A megyei fejlesztési terv 4.7 pont 2. bekezdés a) és b) pontja a következıket tartalmazza:
„a) A 8. évfolyamot elvégzı tanulók mindegyike számára biztosított legyen a
továbbtanulás lehetısége.
b) A középfokú oktatási intézményekben biztosítottak legyenek a feltételek a tanulók 18
éves koráig tartó tankötelezettségének teljesítéséhez.”
A megyei fejlesztési terv 27. számú mellékletében szereplı, a kötelezı felvételt biztosító
oktatási intézményeket és azok felvételi körzetét bemutató táblázatban azzal a
megjegyzéssel szerepel a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a
salgótarjáni tanulók számára kötelezı felvételt biztosító intézményként, ha Salgótarján
Megyei Jogú Város (mint a feladatra kötelezett) és Nógrád Megye Önkormányzata (mint
fenntartó) errıl megállapodást kötnek.
Salgótarján fejlesztési terve nem tartalmazza, hogyan gondoskodik Salgótarján Megyei
Jogú Város Önkormányzata minden érintett számára a 18 éves korig tartó
tankötelezettség teljesítésének helyérıl. Az a tény, hogy a szabad iskolaválasztás
lehetıségével és a középiskolák bı kapacitásával a legtöbb esetben természetes módon
megoldódik a kérdés, nem menti fel az önkormányzatot az alól a kötelezettség alól, hogy
azok számára, akik nem nyernek felvételt egyik középfokú iskolába sem, biztosítsa a
kötelezı felvételt valamelyik intézményben. A dokumentumban ilyen iskola kijelölése
nem történt meg, és a mai napig nem született erre vonatkozó megállapodás Nógrád
Megye Önkormányzatával sem.
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A fenti hiányosságot elıször a 2/2004. (I.13.) Mőv. Biz. határozattal kiadott, Salgótarján 2004. évben elfogadott - fejlesztési tervérıl szóló szakvélemény tartalmazta. A 2005-ben
- a 46/2005. (VIII.19.) Mőv. Biz. határozattal - kiadott, módosított salgótarjáni fejlesztési
tervvel kapcsolatos szakvéleményben a következı áll: „Aggályos, hogy bár a
dokumentum megállapítja, hogy a kötelezı középiskolai felvételt biztosító középiskolai
ellátásról együttmőködési megállapodás alapján a megyei fejlesztési tervben foglaltak
szerint gondoskodnak, ilyen megállapodás egyelıre nem létezik”. A Bizottság a
határozatban kérte Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy a kötelezı
középiskolai felvételt biztosító középiskolai ellátásról kötendı együttmőködési
megállapodás tervezetét 30 napon belül küldje meg a közgyőlés elnökének. Ez nem
történt meg.
− Salgótarján fejlesztési terve 3.3.6. fejezetében szerepel a következı mondat: „A város
tanulói részére a továbbtanulási, a pályaválasztási tanácsadást, a pedagógiai szakmai
tanácsadást és a tanulási képességet vizsgáló szakértıi tevékenységet a Nógrád Megyei
Önkormányzat által fenntartott Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és
Szakszolgálati Intézet biztosítja.”
A megyei fejlesztési terv 3.4.7 fejezete szerint a gyógypedagógia területére vonatkozó
egyes pedagógiai-szakmai szolgáltatások (szaktanácsadás; pedagógiai tájékoztatás;
igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; pedagógusok képzésének, továbbképzésének és
önképzésének segítése, szervezése; tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat) a 2007/2008.
tanévtıl kezdıdıen a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon alapfeladatai közé kerültek. A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai
Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ezek
kivételével látja el.
További észrevétel, hogy továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást a Nógrád Megyei
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet nem végez. A megjelölt
szakszolgálati feladat nem azonos a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálattal, mely a
szakmai szolgáltatások körébe tartozik.
− A megyei fejlesztési terv 4.2 c) pontjában, a közoktatási együttmőködések alapelvei
között szerepel, hogy az együttmőködések a fenntartók, szolgáltatók számára a
kölcsönösen érvényesíthetı szakmai és gazdasági elınyök figyelembe vételével jöjjenek
létre.
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése szerint a megyei
jogú város területén - megfelelı eltérésekkel - saját hatásköreként ellátja a megyei
önkormányzati feladat- és hatásköröket is.
Jelenleg - amint az Salgótarján fejlesztési tervébıl kitőnik - a megyei jogú város nem látja
el a következı, kötelezı közoktatási feladatait:
- kötelezı felvétel biztosítása a tankötelezettség végéig az általános iskolát
végzettek számára,
- kollégiumi ellátás (középfokú oktatásban résztvevı tanulók számára),
- tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység,
- pedagógiai-szakmai szolgáltatás.
Ezeket a feladatokat Nógrád Megye Önkormányzata látja el Salgótarján területén is.
Tartós aránytalanság áll fenn a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrád
Megye Önkormányzata közoktatási feladatvállalása, illetve azok anyagi terheinek viselése
tekintetében a megyei önkormányzat hátrányára.
2. A Bizottság Salgótarján fejlesztési tervéhez az alábbi észrevételeket, pontosítási
javaslatokat teszi:
− Salgótarján fejlesztési terve 5. fejezet 7. pontjában a következı áll: „Elı kell készíteni,
hogy a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás közép, illetve hosszútávon
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intézményfenntartó társasággá/társulássá alakuljon. Felelıs: a polgármester.” A tervezett
intézkedés nem tartozik Salgótarján Megyei Jogú Város kizárólagos hatáskörébe,
legfeljebb annak kezdeményezésérıl lehet szó.
− A 6. táblázatban az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat adatai számszakilag hibásak. Mivel az intézmény nevelési, oktatási feladatai tekintetében - kizárólag SNI gyermekeket, tanulókat lát el, nem
lehetséges, hogy az egyes ellátásokban részesülı gyermekek, tanulók létszáma eltérjen az
ugyanazon ellátásban részesülı összes gyermek, tanuló létszámától (elsı és utolsó
oszlop).
− A 3.3.5. pontot javasoljuk kiegészíteni azzal, hogy a Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium által fenntartott kollégiumban a 2009/10. tanévtıl bevezetésre
került a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja is,
melynek célja a célcsoport tagjainak eljuttatása a sikeres szakmaszerzésig. Ebben a
programban – megállapodás alapján – közremőködik a Táncsics Mihály Közgazdasági,
Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Tagintézménye is.
3. A Bizottság kéri Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a jövıben
szakvéleménykéréskor legyen tekintettel a Bizottság ülésrendjére.
4. 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, Salgótarján jegyzıjének
kérelme, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-14. évekre szóló
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve, valamint a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított
Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési
terv alapján döntött.
5. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Salgótarján jegyzıjét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: azonnal
Salgótarján, 2009. február 25.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. dr. Kádár Zsombor, Salgótarján jegyzıje - Székhelyén
3. Irattár
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5. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a Nógrád Megyei Levéltár
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítására

4/2009. (III. 24.) 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 kapott felhatalmazás alapján –
átruházott hatáskörben – megtárgyalta és 2009. március 28-ai hatállyal jóváhagyja a
Nógrád Megyei Levéltár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (továbbiakban:
SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint:
a) Az SZMSZ 24. pontja az alábbi szövegre módosul:
„ A Levéltár egészét tekintve az igazgató közvetlen igazgatása alá tartozik az
igazgatóhelyettes, valamint az osztályvezetı és a csoportvezetık. Az igazgató a
Balassagyarmati Levéltárat vezetı osztályvezetı, valamint az osztályvezetı és a
csoportvezetık munkáját – igazgatói utasításban meghatározott módon – az általános
igazgatóhelyettes segítségével irányítja.”
b). Az SZMSZ 25. pontja az alábbi szövegre módosul:
„25. A Levéltár szervezete:
–

A salgótarjáni központban szervezett Adatszolgáltatási és könyvtári csoport feladata
elsısorban a levéltárhoz érkezı adatszolgáltatási kérelmek feldolgozása, a szükséges
irat- és adatkeresések bonyolítása, a megkeresésekkel kapcsolatos levelezés, a
kutatószolgálat mőködtetése, a tanulmányi, képzési ügyek és a szakkönyvtár
mőködtetése. A csoporthoz sorolt dolgozók részt vesznek a levéltár egyéb
feladatainak ellátásában is.

–

A Iratkezelési osztály vezetıje az általános igazgatóhelyettes. Az osztály feladatköre
elsısorban a szervellenırzésre, a megyei szintő, illetıleg a volt Szécsényi, Pásztói és
Salgótarjáni járás területén keletkezett levéltári iratok átvételére, rendezésére,
selejtezésére, segédletekkel történı ellátására és biztonságos megırzésére terjed ki. Ide
tartozik az anyakönyvi utólagos bejegyzések vezetése és az állományvédelem. Az
osztály végzi a számítástechnikai rendszer mőködtetését, a hagyományos módon,
illetve elektronikusan vezetett belsı és külsı nyilvántartások vezetését.

–

A Titkársági és Iratırzési Csoport élén csoportvezetı áll. Alapfeladata a
Bátonyterenyei Részlegben végzett kisegítı tevékenység során átvett iratok
megırzése, nyilvántartása, rendezése, és a szükséges adatszolgáltatás bonyolítása. Ide
tartoznak a titkársági, pályázati és a pénzügyi-gazdasági ügyek is.
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–

A Balassagyarmati Levéltár önálló kutatóhelyként mőködik, osztályvezetı
vezetésével. Végzi a volt Rétsági és Balassagyarmati járások területén keletkezett
levéltári iratok átvételét, rendezését, selejtezését, segédletekkel történı ellátását és
biztonságos megırzését. Mőködteti a levéltári könyvtár ott tárolt részét, önállóan
végzi a kutatószolgálat mőködtetését és a levéltári anyag alapján történı
adatszolgáltatást.

–

A Nógrád Megyei Levéltár szervezeti sémáját az SZMSZ 1. sz. melléklete
tartalmazza.”

c) Az SZMSZ 1. sz. melléklete az elıterjesztés 1. számú melléklete szerint változik.
2. A bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa.
Határidı: haladéktalanul
Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke
3. A testület utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a
módosítással foglalja egységes szerkezetbe.
Határidı: 2009. április 10.
Felelıs: az intézmény igazgatója

Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Nógrád Megyei Levéltár – Tyekvicska Árpád igazgató, székhelyén
3. Irattár
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6. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
és Közmővelıdési Intézet szervezeti és
mőködési szabályzata módosításának
jóváhagyására

5/2009. (III. 24.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága – a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 3. a) pontja szerinti átruházott hatáskörben –
jóváhagyja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet szervezeti és
mőködési szabályzata következı módosítását:
1.

A III. 1. pont az alábbiak szerint módosul:

„Az igazgató szervezi, irányítja az intézmény munkáját. Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Kialakítja és mőködteti az ellenırzés folyamatait. Az intézmény társadalmi és szakmai
környezetével, fenntartójával kapcsolatot tart és épít. Feladatát, jogkörét vezetıtársaival − az
SZMSZ alapján részükre meghatározott munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelıen −
megosztva látja el. Felelıssége azonban nem megosztható.
Gyakorolja a kötelezettségvállalás és utalványozás jogkörét, melyet a számviteli politikában
rögzített esetekben átruház az önállóan gazdálkodó intézmény vezetıjére (vagy gazdasági
vezetıjére).
Távollétében a kötelezettségvállalás és utalványozás jogkörét átadja az intézmény szakmai
igazgatóhelyettesének. Az igazgatóhelyettes távollétében az önállóan gazdálkodó intézmény
vezetıje látja el a kötelezettségvállalás és utalványozás jogkörét.
Szakmai kérdésekben az igazgató távolléte esetén a szakmai igazgatóhelyettes dönt és megteszi
a megfelelı intézkedéseket. A szakmai igazgatóhelyettes távolléte esetén a helyettesítés az alábbi
sorrend szerint alakul:
a) megyei könyvtárellátó és módszertani osztályvezetı
b) közmővelıdési osztály leghosszabb idejő szakmai tapasztalattal rendelkezı munkatársa
c) könyvtári informatikus
d) gyarapító- és feltáró részleg vezetıje
e) gyermekkönyvtári részleg vezetıje
f) helyismereti részleg vezetıje
g) olvasótermi részleg vezetıje
h) közhasznú információs részleg vezetıje
i) zenei részleg vezetıje
j) az intézményben tartózkodó, a leghosszabb idejő szakmai tapasztalattal rendelkezı
munkatárs
Az igazgató 14 napot meghaladó folyamatos távollétében halaszthatatlan munkáltatói
döntés esetén (határozott idejő munkaviszony meghosszabbításának kérdése, helyettesítés
elrendelése) a szakmai igazgató-helyettes gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az igazgatót
tartós (30 napot meghaladó) távolléte esetén a szakmai igazgató-helyettes teljes jogkörrel
helyettesíti.”
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2.

Az V. fejezet hatályát veszti. Ezzel egyidejőleg a VI. fejezet számozása V-re, a
VII. fejezet számozása VI-ra változik.

3.

E határozat 2009. március 28-án lép hatályba.

4.

A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa az intézmény
igazgatóját.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2009. március 24.
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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7. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a Nógrád Megyei Levéltár 2008.
évi beszámolójának és 2009. évi
munkatervének jóváhagyásáról

6/2009. (III. 24.) 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. d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és jóváhagyta a
Nógrád Megyei Levéltár 2008. évi munkájáról készült beszámolót, valamint a 2009. évi
munkatervet.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa.
Határidı: 2009. március 31.
Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Nógrád Megyei Levéltár – Tyekvicska Árpád igazgató, székhelyén
3. Irattár
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8. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

7/2009. (III. 24.) Okt. Biz.

Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
és Közmővelıdési Intézet valamint a
Palócföld címő folyóirat 2008. évi
beszámolójának
és
2009.
évi
munkatervének jóváhagyásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a közgyőlés 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet 3. d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és jóváhagyta
a)

a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet 2008. évi
munkájáról készült beszámolót, valamint 2009. évi munkatervét,

b)

a Palócföld címő folyóirat szerkesztıségének 2008. évi munkájáról készült
beszámolót, valamint 2009. évi munkatervét.

2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy tájékoztassa a döntésrıl az intézmény vezetıjét és a
Palócföld fıszerkesztıjét.
Határidı: 2009. március 30.
Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet igazgató-helyettese –

Molnár Éva, székhelyén
3. Palócföld fıszerkesztıje – Mizser Attila, lakhelyén
4. Irattár
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9. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi
Szervezet 2008. évi beszámolójának és
2009. évi munkatervének jóváhagyásáról

8/2009. (III. 24.) 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. d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és jóváhagyta a
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 2008. évi munkájáról készült beszámolót, valamint
2009. évi munkatervét.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa.
Határidı: 2009. március 31.
Felelıs: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet – Dr. Szirácsik Éva igazgató, székhelyén
3. Irattár
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10. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására a pásztói
általános iskolák összevonásáról

9/2009. (III. 24.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága a pásztói
általános iskolák átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja:
Pásztó Város Önkormányzata a 2009/2010. tanévtıl össze kívánja vonni a
fenntartásában lévı Dózsa György Általános Iskolát és Gárdonyi Géza Általános
Iskolát.
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatról
történı további gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon, hogy a
tanulóknak és szülıknek nem jelent aránytalan terhet.
Indokolás:
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A megyei fejlesztési tervben a közoktatás fejlesztésének fı célkitőzéseiként
fogalmazódnak meg a következık (4. fejezet bevezetés):
- az oktatási egyenlıtlenségek mérséklése;
- az oktatás minıségének fejlesztése;
- az oktatás tárgyi feltételeinek javítása;
- a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitőzések között szerepel {4.1. k)}, hogy a
költséghatékonyság javítását célzó intézkedések járjanak együtt a gyermekek, tanulók
mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével.
Az alapfokú oktatásban fontos cél {4.4.f)} az általános iskolák mőködési feltételeinek
javítása az érvényes jogszabályokban elıírtak szerint, valamint {4.4.g)}
költséghatékonyabb mőködtetésük.
A fejlesztési célokra irányuló feladatok között szerepel, hogy ({5.1. i)} a fenntartók
törekedjenek arra, hogy az akár évenként változó finanszírozási rendszerhez való
igazodási kényszert úgy kezeljék, hogy a gyermekek, tanulók számára a közoktatási
szolgáltatások megfelelıen biztosítva legyenek.
Az alapfokú oktatásban a legfontosabb feladat {5.4 a)} valamennyi gyermek számára
biztosítani a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket (iskolafenntartással,
társulással vagy szervezett tanulószállítással). Hatékony intézkedéseket kell tenni a több
iskolai feladatellátási hellyel rendelkezı településeken az intézmények közötti szegregáció
felszámolására, kialakulásának megakadályozására {5.4 d)}.
A tervezett átszervezés nem tartalmaz a megyei fejlesztési tervvel ellentétes elemet.
A feladatról történı további gondoskodás és az aránytalan teher vizsgálata
A két iskola összevonása elsısorban szervezeti, vezetésbeli változást jelent. A szakértıi
vélemény szerint az összevont iskola kapacitása, személyi feltételei továbbra is
megfelelıen biztosítják a feladatról történı gondoskodást, a tárgyi feltételekben
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valamelyest javulás várható, és növekedhetnek a feladatellátás központi költségvetésbıl
elérhetı támogatásai.
Az osztályok, évfolyamok új elhelyezésére vonatkozó javaslat a tanulók egy része
számára iskolaépület változással jár, tekintettel azonban arra, hogy a két iskola
szomszédos, aránytalan teher a mindennapos iskolába járással kapcsolatban nem merül
fel.
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, Siskák Imre polgármester
687/2009. számú levele, Pálóczi Gábor közoktatási szakértı véleménye, valamint a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított
Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési
terv alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Pásztó polgármesterét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: azonnal

Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Sisák Imre, Pásztó polgármestere - Székhelyén
3. Irattár
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11. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

10/2009. (III. 24.) Okt. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadására Romhány
közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervérıl
HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága megállapítja, hogy Romhány község önkormányzatának 2009-14. évekre szóló
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terve
összhangban van a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési tervben foglaltakkal.
2. A Bizottság nyomatékosan felhívja a képviselı-testület figyelmét arra, hogy - az
érdemben történı döntés elıkészítés érdekében - a jövıben hasonló szakvéleményt a
képviselı-testületi döntés elıtt kérjenek.
3. 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, Romhány Község
Önkormányzata 7/2009. (02. 19.) Kvt. határozattal elfogadott, 2009-14. évekre szóló
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési, 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
megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési terv
alapján döntött.

Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Terman István polgármester - Romhány
3. Irattár
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12. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
Tárgy:
szakvélemény
salgótarjáni közoktatási
átszervezésérıl

11/2009. (III. 24.) Okt. Biz.

kiadására
intézmények

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága egyes
salgótarjáni közoktatási intézmények átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja:
1.1.a)
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarjáni Központi Általános
Iskola és Diákotthonba (a továbbiakban: SKÁID) felvehetı maximális
tanulólétszámot 4496 fırıl 4128 fıre kívánja módosítani oly módon, hogy az
általános iskolába felvehetı maximális létszám 4046 fı, a diákotthonba felvehetı
létszám – változatlanul – 50 fı lesz.
A tervezett intézkedés intézményi szinten összhangban áll a megyei fejlesztési
tervvel. Szintén intézményi szinten a feladatról történı további gondoskodás
megfelelı színvonalon biztosított oly módon, hogy az a szülıknek, tanulóknak nem
okoz aránytalan terhet.
Tagintézményi szinten a tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel,
a feladatról történı további megfelelı gondoskodás – megfelelı adatok hiányában –
nem állapítható meg.
Indokolás:
A megyei fejlesztési terv 5.4 a) pontja szerint az alapfokú oktatásban a legfontosabb
feladat valamennyi gyermek számára biztosítani a tankötelezettség teljesítéséhez
szükséges feltételeket (iskolafenntartással, társulással vagy szervezett tanulószállítással).
Mivel a salgótarjáni lakcímmel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı 6-14
éves gyermekek száma 3300 fı, az intézmény 4046 fıre tervezett felvehetı maximális
tanulólétszáma elegendı a feladatellátás teljesítéséhez. Intézményi szinten a
feladatellátásról történı további gondoskodás megfelelıen biztosított. Az intézkedés nem
jár az intézményben jelenleg tanulók számára tagiskola-váltással, ezért aránytalan teher
nem merül fel.
Az alapító okirat feladatellátási helyenként is tartalmazza a felvehetı maximális
tanulólétszámot, amely több helyen csökken. Tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre
adat a feladatellátási helyek felvételi körzetéhez tartozó gyermekek számáról, nem
állapítható meg, hogy azok felvételi kapacitása elegendı-e a körzetben jelentkezı igények
kielégítésére.
1.1.b)
A SKÁID alapító okiratában az alaptevékenységek körében intézményi szinten
kerülnek megfogalmazásra az oktatás - eddig feladatellátási helyenként felsorolt speciális szakmai tartalmai. Két intézményegységhez kötıdı egy-egy feladatot
tagozatként fogalmaznak meg.
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatról
történı további megfelelı gondoskodás az esetben valósul meg, ha az egyes
feladatellátási helyeken az egyes speciális programokban jelenleg érintett tanulók
számára az általános iskolai tanulmányaik végéig biztosított az adott program
alapján történı nevelés, oktatás. Ez esetben nem merülhet fel aránytalan teher.
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Indokolás:
Az alaptevékenységek körében változatlan tartalommal, de más struktúrában jelennek
meg az oktatás speciális szakmai tartalmai. Eddig a 10 feladatellátási hely közül 9
esetében feladatellátási helyenként szerepeltek a speciális nevelési, oktatási tartalmak.
Most ezek megnevezését - kettı kivételével - intézményi szinten összefoglalva tervezik
megfogalmazni. Két intézményegységhez kötıdı egy-egy feladatot tagozatként
fogalmaznak meg.
Az egyes feladatellátási helyek specialitásainak intézményi szintő összefoglalása
összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel.
A speciális programokban jelenleg részt vevı tanulóknak joga van változatlanul, az
intézményben folytatott tanulmányaik végéig részt venni a programokban. A specialitások
megváltoztatása (bevezetése, megszüntetése) az egyes feladatellátási helyeken csak
felmenı rendszerben történhet.
1.2.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Váczi Gyula Alapfokú
Mővészetoktatási Intézményt két új telephellyel (SKÁID Petıfi Sándor Tagiskola,
valamint a SKÁID Bóna Kovács Károly Tagiskola) kívánja bıvíteni. Ezzel együtt a
feladat-ellátást szolgáló vagyont kiegészíti a tagiskolák feladatellátására szolgáló
vagyon megnevezésével. A tanszakok bıvülnek az alábbiakkal: zeneirodalom,
zeneelmélet, zeneismeret, énekkar, egyházzene; jazz-zongora; szintetizátor
keyboard.
A tervezett átszervezés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A
feladatbıvítéshez a feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre állnak,
illetve megteremthetık.
Indokolás:
A tervezett átszervezés alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:
A megyei fejlesztési terv szerint az alapfokú mővészetoktatásban a feladatok egyike {5.5.
a) pont} a mővészetoktatásban történı részvétel lehetıségének megteremtése a
tradicionális
mővészetoktatási
intézmények
bázisán,
kihelyezett
tagozatok,
intézményegységek, illetve a többcélú intézmények létrehozásával, a költséghatékonyság
szem elıtt tartásával. A feladatbıvítéshez a feltételek, valamint a költségvetési fedezet
rendelkezésre állnak, illetve megteremthetık.
1.3.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bolyai János Gimnázium és
Szakközépiskola alaptevékenységét a 2009/2010. tanévtıl bıvíti a hat évfolyamos két
tanítási nyelvő (magyar-angol) gimnáziumi képzéssel. A négy évfolyamos
gimnáziumi képzésben ezzel egyidejőleg az eddigi két párhuzamos osztály helyett egy
9. osztály indul. A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A
feladatbıvítéshez a feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre állnak,
illetve megteremthetık.
Indokolás:
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A középfokú iskolai oktatás középtávú céljai között szerepel az idegen nyelvek
tanulásának, tanításának fejlesztése. Cél továbbá az érettségivel záruló középiskolai
képzés arányának szinten tartása - többek között - a gimnáziumok képzési kapacitásának
kihasználásával (4.7 pont). A Nógrád megyei középiskolai beiskolázási tervet tartalmazó
26. számú mellékletben a Bolyai János Gimnázium évente 4 induló tanulócsoporttal
szerepel. Ez a szám az átszervezés után is változatlan marad, a képzés formája azonban –
igazodva az igényekhez – úgy változik, hogy az egyik négy évfolyamos gimnáziumi
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osztály helyett hat évfolyamos két tanítási nyelvő képzés lép be. Az intézményben eddig
is folyt magyar-angol két tanítási nyelvő oktatás, tehát a személyi és tárgyi feltételek
adottak.
1.4.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Táncsics Mihály Közgazdasági,
Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
alaptevékenységét kiegészíti azzal, hogy a szakiskola részt vesz a Halmozottan
Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában.
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A
feladatbıvítéshez a feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre állnak,
illetve megteremthetık.
Indokolás:
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitőzések egyike {4.1 d) pont} a hátrányos,
a halmozottan hátrányos tanulók esélyegyenlıségének elımozdítása. A középfokú iskolai
oktatásban és a szakképzésben minden tanuló számára biztosítani kell a helyzetébıl adódó
esetleges hátrányok csökkentésének lehetıségét {4.7 h) pont}.
A Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Programját a központi költségvetés emelt normatívával támogatja.
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, Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester 624/2009. számú levele, az átszervezésrıl Salgótarján Megyei Jogú Város
Közgyőlése számára készült elıterjesztés (benne az alapító okiratok módosításának
tervezete), Farkasné Sajbán Zsuzsanna közoktatási szakértı véleménye, valamint a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú
határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított
Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési
terv alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Salgótarján polgármesterét.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: azonnal
Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján polgármestere - Székhelyén
3. Irattár
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13. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

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

12/2009. (III. 24.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottsága a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon (a továbbiakban: EGYMI) átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja:
Az EGYMI tervezett átszervezése összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A
feladatokról történı további gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon,
hogy az a tanulóknak és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet.
Indokolás:
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az EGYMI átszervezését tervezi az
alábbiak szerint:
A szátoki Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és
Diákotthon tagintézmény 2009. június 30. napjával megszőnik, feladatait 2009.
július 1. napjától a jelenleg Pásztói Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon néven
mőködı intézményegység veszi át. A Szátokon kifutó rendszerben megszüntetés
alatt álló enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatása keretében a 2009/2010-es
tanévben 5 fı 8. osztályos tanuló számára két választási lehetıség lesz:
tanulmányaik folytatása Balassagyarmaton mindennapos bejárással, vagy Pásztón
kollégiumi elhelyezéssel.
A 2009/2010-es tanévtıl a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános
iskolai oktatását, nevelését, valamint a készségfejlesztı speciális szakiskola
mőködtetését a pásztói iskola látja el.
2010. január 1-tıl a szátoki gyermekotthon megszőnik az EGYMI
tagintézményeként, és a tiszta profilú, otthont nyújtó ellátást biztosító Nógrád
Megyei
Gyermekvédelmi
Központ
(a
továbbiakban:
MEGYEK)
intézményegysége lesz az ott élı gyermekekkel, az ıket ellátó alkalmazottakkal
együtt.
A Balassagyarmati Általános Iskolában az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek
oktatása a 2009/2010-es tanévtıl kezdıdıen kifutó rendszerben megszőnik. Ezzel
egyidejőleg megszőnik, mint önálló tagintézmény, és a pásztói iskola
telephelyeként mőködik majd tovább.
2010. július 1-tıl az EGYMI balassagyarmati nevelési tanácsadója beköltözik a
Patvarci út 2. szám alatti székhely épületbe, az Ady Endre út 27. szám alatti
telephely megszőnik.
Az intézmény pásztói székhelyén a 2009/2010. tanévben az ellátottak létszáma
növekszik, ezért a felvehetı (maximális) gyermek-, tanulólétszámot, a kollégiumi
férıhelyek számát ehhez kell igazítani:
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intézményegység

feladat

Pásztói székhely

óvoda
általános iskola
autisták fejlesztése
készségfejlesztı
speciális szakiskola
diákotthon
általános iskola

Balassagyarmati
telephely

Felvehetı maximális
gyermek/tanulólétszám (fı)
jelenlegi
módosított
9
132
135
15
19
24
80
65

96
45

A tervezett intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata:
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A megyei fejlesztési tervben a közoktatás fejlesztése egyik fı célkitőzéseként (4. fejezet
bevezetés) fogalmazódik meg a közoktatás költséghatékonyságának javítása.
A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitőzések között szerepel {4.1. k)}, hogy a
költséghatékonyság javítását célzó intézkedések járjanak együtt a gyermekek, tanulók
mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével.
A különleges gondozás, a rehabilitációs célú foglalkoztatás, a gyógypedagógiai nevelésoktatás, a pedagógiai szakszolgálatok céljai között szerepel ( 4.6 ):
- a joggyakorlás feltételeinek - az érvényes jogszabályoknak megfelelı - megteremtése,
és az ezt szolgáló intézményrendszer szakszerő mőködtetése;
- a pedagógiai szakszolgálatok szakszerő mőködtetése, személyi és tárgyi feltételeinek
jó színvonalú biztosítása;
- az igényeknek megfelelı mérető gyógypedagógiai iskolahálózat hosszú távú - az
érvényes jogszabályoknak megfelelı tárgyi feltételek közötti - mőködtetésére
megkezdıdött intézkedések befejezése.
A gyógypedagógiai neveléssel, oktatással és a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos
feladatok (5.6) - többek között -:
- a kizárólag külön nevelhetı fogyatékos gyermekek ellátására szükséges a pásztói
speciális óvoda további mőködtetése;
- a tanköteles sajátos nevelési igényő tanuló nevelése, oktatása lehetıleg a többiekkel
együtt történjen, speciális csoportban, iskolában történı ellátása csak abban az esetben
indokolt, ha számára a megfelelı fejlesztést csak ezen a módon lehet biztosítani;
- a sajátos nevelési igényő tanulók nevelésében, oktatásában résztvevı intézmények,
szakszolgálatok rendszerének alakításában az elsıdleges szempont a szakszerőség
biztosítása kell legyen;
- továbbra is indokolt a készségfejlesztı speciális szakiskola mőködtetése.
A megyei önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmények feladatai között szerepel
(II. 2.), hogy az iskolarendszerbıl kikerülı fogyatékos fiatalok elhelyezését, gondozását a szintén megyei feladatot megoldó - gyermekvédelmi, illetve felnıtt fogyatékosok
ellátását szolgáló intézményekkel együttmőködve kell biztosítani.
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A feladatról történı további gondoskodás vizsgálata:
A megszőnı szátoki tagintézmény középsúlyos értelmi fogyatékosokat nevelı, oktató
iskolai, valamint kollégiumi feladatait a pásztói székhely intézmény veszi át. A felvehetı
maximális gyermek-, tanulólétszám tervezett mértékő növelése reális az igények
kielégítésére. Az épület adottságait, kapacitását tekintve alkalmas a szátoki tanulók
fogadására. A tanulók egy részét a Pásztón már mőködı középsúlyos értelmi
fogyatékosokat nevelı, oktató osztályok befogadják, két új tanulócsoport tanterem
szükségletét az eddig kizárólag fiú- és lánymőhelyként használt szaktantermekben oldják
meg. A megnövekedett tanulólétszám ellátásához szükséges alkalmazottak a megszőnı
szátoki munkahelyrıl Pásztóra kerülnek. Utaztatásukról az intézmény gondoskodik. A
pásztói iskola és kollégium alkalmazottai az átszervezés után is rendelkeznek a megfelelı
végzettséggel, szakképesítéssel.
A jelenlegi 80 férıhely bıvítésével (a négyágyas szobák egy részében több ágy
elhelyezésével) a 2009/2010. tanévben is kollégiumot igénylı, a rendszerben jelenleg
ellátott 86 tanuló kollégiumi ellátása biztosítható. A férıhelyek számának 96-ra történı
emelése az esetlegesen jelentkezı új igények kielégítését is lehetıvé teszi. A kollégiumi
szobák tárgyi feltételeit javítani fogják a Szátokról átkerülı bútorok.
A megszőnı szátoki tagintézmény enyhe értelmi fogyatékosokat nevelı, oktató iskolai
feladatai a pásztói székhelyen és a balassagyarmati tagiskolában oldódnak meg. Mindkét
helyen mind a tárgyi, mind a személyi feltételek teljes egészében rendelkezésre állnak az
érintett 8. osztályos tanulók befogadására (összesen 5 fı).
A Balassagyarmati Általános Iskolában az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása a
2009/2010-es tanévtıl kezdıdıen kifutó rendszerben megszőnik. A jelenleg itt tanulókat
ez nem érinti. Az újonnan jelentkezı, alacsonyabb évfolyamokra szóló igényeket Nógrád
Megye Önkormányzata a jövıben az egész megyére vonatkozóan a pásztói iskolában
biztosítja mindennapos bejárással vagy kollégiumi elhelyezéssel. Az utóbbi évek
tanulólétszám csökkenési tendenciáját figyelembe véve, melynek folytatódása várható, a
pásztói iskola kapacitása elegendınek mutatkozik.
A Balassagyarmat, Ady Endre út 27. szám alatti nevelési tanácsadó beköltözése a Patvarci
út 2. szám alatti székhely épületbe nem jár a feladatellátás szőkülésével. Az eddig is
foglalkoztatott, szakképzett alkalmazotti gárda rendelkezésre áll. A megmaradó 2 iskolai
osztály mellett, a felszabaduló tantermek megosztásával kialakíthatók a nevelési
tanácsadás ellátására alkalmas helyiségek.
A szátoki gyermekotthon MEGYEK-hez történı átszervezése nem jelent változást sem a
tárgyi környezetben, sem a gyermekekkel történı közvetlen foglalkozás személyi
feltételeiben.
A gyerekekre, szülıkre háruló teher vizsgálata:
A jelenlegi szátoki tanulók egy része kollégista, ık Pásztón szintén kollégiumi ellátást
kapnak. Az intézmény már jelenleg is mőködtet olyan iskolabuszt, amely Pásztó és
Balassagyarmat viszonylatban biztosítja a kollégiumba utazást, illetve a hazautazást hét
végenként. Aránytalan teher tehát számukra nem jelentkezik.
Ugyanez az utaztatási forma biztosítható a szátoki gyermekotthonban lakó, Pásztón
iskolába járó 9 középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló számára.
Amennyiben a jövıre 8. osztályos, eddig Szátokon iskolás enyhe értelmi fogyatékos
tanulók a balassagyarmati iskolát választják, a napi bejárás tömegközlekedési eszközzel
nem meríti ki az aránytalan teher fogalmát. A tanulók kora és képességeik lehetıvé teszik
kísérı nélküli utazásukat.
Varga Attila független közoktatási szakértı véleményében az alábbi összegzést adja:
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„A tervezett átszervezés biztosítja a szolgáltatás (nevelés-oktatás) megfelelı színvonalon
történı további megvalósítását, ugyanakkor sem a gyermeknek, sem a szülınek nem jelent
aránytalan terhet, ezért az EGYMI átszervezésének fenntartói jóváhagyását javaslom.”
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról 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, Varga Attila szakértıi
véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI.
29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal
módosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
fejlesztési terv alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének elnökét, valamint az érintett intézményvezetıt.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: azonnal

Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke – Székhelyén
3. Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Gyermekotthon igazgatója - Székhelyén
4. Irattár
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14. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának
Tárgy: szakvélemény kiadására a Borbély
Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium átszervezésérıl

13/2009. (III. 24.) Okt. Biz.

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi
Bizottság a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban:
BLSZSZK) átszervezésérıl az alábbi szakvéleményt adja:
A BLSZSZK tervezett átszervezése összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A
feladatokról történı további gondoskodás megfelelı színvonalon történik oly módon,
hogy az a tanulóknak és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet.
Indokolás:
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a BLSZSZK átszervezésére készülı egyik
alternatívája Lorántffy Zsuzsanna Kollégium jelenlegi telephelyének (Salgótarján,
Kissomlyó út 2.) megszüntetése, és a kollégiumnak a Csokonai út 21-29. szám alatti, volt
kollégium épületébe történı átköltözése.
A tervezett intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata:
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A megyei fejlesztési tervben a közoktatás fejlesztése egyik fı célkitőzéseként (4. fejezet
bevezetés) fogalmazódik meg a közoktatás költséghatékonyságának javítása.
A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitőzések között szerepel {4.1. k)}, hogy a
költséghatékonyság javítását célzó intézkedések járjanak együtt a gyermekek, tanulók
mindenek felett álló érdekének figyelembe vételével.
A kollégiumi ellátás területén a célkitőzések a következık (4.8):
- A középfokú oktatásban és a szakképzésben résztvevı tanulók számára a megfelelı
színvonalú kollégiumi ellátás biztosítása.
- A tanuláshoz szükséges technikai, szakmai és személyi feltételek biztosítása.
- A hátrányos helyzetben lévı tanulók esélyeinek javítása, hátrányaik csökkentése.
- A tanulásban lemaradók megkülönböztetett támogatása.
- A kollégiumok költséghatékonyságának, kihasználtság mutatóinak javítása.
A középiskolai kollégiumokban a feladatok a következık (5.8):
- A lakhatási körülmények otthonosabbá, kultúráltabbá tétele az ellátási színvonal
javítása érdekében.
- A szükséges eszközbeszerzések, felújítások racionális tervezése, a pályázati
lehetıségek fokozottabb kihasználása.
- A hátrányos helyzetben lévı tanulókkal történı differenciált foglalkozás, szociális
helyzetüket is figyelembe vevı sokszínő programok szervezése.
- A kollégiumok kihasználtságának megırzése, javítása, racionális mőködtetése.
A tervezett átszervezés nem tartalmaz a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal
ellenétes elemet.
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A feladatról történı további gondoskodás, az aránytalan teher vizsgálata
A Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban jelenleg a kollégisták száma 157 fı. Közülük 87 fı
a hátrányos helyzető tanulók két Arany János programjának részese.
A Csokonai úti épület kollégiumi szárnyában 3 szinten 111 kollégista számára van
jelenleg hely. A jelenlegi létszám befogadása, illetve a két Arany János program teljes
felfutása esetén szükséges férıhelyszám kialakítása az utóbbi években tantermekként
hasznosított kollégiumi szobák visszaalakításával megoldható. A kollégistákkal együtt a
csoportok számának megfelelı, szakképzett pedagógusok foglalkoznak továbbra is a
kollégistákkal. A szakértıi vélemény részletesen elemzi és alátámasztja, hogy a feladatról
történı további gondoskodás megfelelı színvonalon történik a továbbiakban.
A kollégium megközelítése a BLSZSZK tanulói számára javul, hiszen helyben lesz az
iskola. A város többi iskolájában tanulók helyi járatú autóbusszal tudnak a kollégiumba
eljutni. Tekintettel a buszjáratok gyakoriságára, az utazási idıre és a tanulók
bérletkedvezményére, a változás nem meríti ki az aránytalan teher fogalmát. Ezt a
szakértıi vélemény is megállapítja.
A szakértıi vélemény összegzése a következı:
„Megállapíthatom, hogy az intézményben: 
- továbbra is biztosított a kollégiumi ellátás,
- a megfelelı színvonal és feltételrendszer továbbra is biztosított,
- a gyermekek részére aránytalan teher az átszervezéssel nem jelenik meg,
- a döntés meghozatalával, az átszervezéssel a gyermekek mindenek felett álló érdekét
vették figyelembe,
- az átszervezéssel érvényesül az egyenlı bánásmód követelménye.
Az átszervezés törvényes, szakszerő, a hatályos törvényi elıírásnak nem mond ellent.”
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról 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, Potsay Csaba szakértıi
véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által a 82/2001. (XI.
29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal
módosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
fejlesztési terv alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének elnökét, valamint az érintett intézményvezetıt.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: azonnal
Salgótarján, 2009. március 24.
Kovács Gábor s.k.
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján
2. Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke – Székhelyén
3. Csank Csaba, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója - Székhelyén
4. Irattár
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15. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának

Tárgy: szakvélemény kiadására a megyei
önkormányzat fenntartásában mőködı
egyes
nevelési-oktatási
intézmények
alapító okiratának módosításáról

14/2009. (III. 24.) Okt. Biz.

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága Lipthay
Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint a Váci Mihály Gimnázium
feladatbıvítésérıl az alábbi szakvéleményt adja:
Nógrád Megye Önkormányzata a fenntartásában mőködı Lipthay Béla
Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint a Váci Mihály Gimnázium
alapfeladatát bıvíteni tervezi a sajátos nevelési igényő tanulók nevelésével,
oktatásával.
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A feladatbıvítés
személyi, tárgyi feltételei rendelkezésre állnak. Költségvetési fedezete
megteremthetı. Az intézményben eddig ellátott feladatokról változatlanul
gondoskodnak oly módon, hogy a gyermekeknek, szülıknek semmiféle új teher nem
jelentkezik.
Indokolás:
A tervezett intézkedés összhangja a megyei fejlesztési tervvel
A tervezett intézkedés, átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen
összhangban:
A közoktatás-fejlesztés általános célkitőzései között szerepel a korszerő és szakszerő
integrált nevelés, oktatás megteremtése, a hátrányos, a halmozottan hátrányos és a sajátos
nevelési igényő gyermekek, tanulók esélyegyenlıségének elımozdítása.
A középfokú iskolai oktatásban minden tanuló számára biztosítani kell az érdeklıdésének
és képességének megfelelı tudáshoz való hozzájutást, a helyzetébıl adódó esetleges
hátrányok csökkentésének lehetıségét. A 8. évfolyamot elvégzı tanulók mindegyike
számára biztosított legyen a továbbtanulás lehetısége. (4.7)
A tervezett döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei
fejlesztési tervben foglaltakkal.
A feladatbıvítés feltételei, az eddigi feladatellátásról történı megfelelı gondoskodás és az
aránytalan teher vizsgálata
A sajátos nevelési igényő tanulók nevelését, oktatását többi tanulóval együtt folytatják,
amelyek személyi és tárgyi feltételei az iskolákban rendelkezésre állnak, költségvetési
fedezetük megteremthetı.
Az intézményekben az eddig ellátott feladatokról változatlanul gondoskodnak oly módon,
hogy a gyermekeknek, szülıknek semmiféle új teher nem jelentkezik.
47

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 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal
módosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
fejlesztési terv alapján döntött.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének elnökét, valamint az érintett intézmények igazgatóit.
Felelıs: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidı: azonnal

Salgótarján, 2009. március 24.
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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16. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 3/2009. (III. 24.) SZEB.

Tárgy: a Harmónia Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Szervezeti
és Mőködési Szabályzata 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 – a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint
2009. április 1-jei hatállyal jóváhagyja.
2. A bizottság utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a Szervezeti és Mőködési
szabályzatot a módosítással foglalja egységes szerkezetbe.
Határidı: 2009. április 1.
Felelıs: Szepes Péter igazgató
3. A bizottság utasítja elnökét, hogy döntésérıl tájékoztassa az intézmény igazgatóját.
Határidı: 2009. március 27.
Felelıs: Sisák Imre, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2009. március 24.

Sisák Imre s.k.
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. Irattár
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A 3/2009. (III. 24.) SZEB sz. határozat melléklete:

1. Az SZMSZ I. 6. pontja „Az intézmény alapfeladatai” címő rész (2. oldal) a következık
szerint módosul:
„Fogyatékosok bentlakásos elhelyezése (Szakágazat 873000)”
2. Az SZMSZ III. 1. 2. pontja „Szakmai igazgató helyettes” címő rész (9. oldal) a következık
szerint módosul:
„Tartós távolléte idején az intézményvezetı ápoló helyettesíti.”
3. Az SZMSZ III. 2. 2. pontja „Lakógyőlés” címő rész (9. oldal) a következık szerint
módosul:
„A lakógyőlésre az intézmény minden lakóját, gondozóját, munkavezetıjét,
mentálhigiénés munkatársat, szociális ügyintézıt meg kell hívni.”
4. Az SZMSZ III. 2. 3. pontja „Szülıi értekezlet” elnevezéső rész (10. oldal) a következık
szerint módosul:
„Az értekezletre meg kell hívni: az ellátottak szüleit, a gondnokait, a pedagógust, a
nevelıt, a mentálhigiénés munkatársat, az intézményvezetı ápolót.”
5. Az SZMSZ III. 2. 5. pontja „Vezetıi értekezlet” címő rész (10. oldal) a következık szerint
módosul:
„ Az igazgató által összehívott értekezlet, melynek résztvevıi: a szakmai igazgató
helyettes, az intézményvezetı ápoló, az élelmezésvezetı, a gondnok valamint a gazdasági
ügyintézık.”
6. Az SZMSZ III. 2. 8. 2. pontja „Általános orvos” elnevezéső rész (11. és 12. oldal) a
következık szerint módosul:
„Szakmai területét érintı kérdésekben önállóan dönt, ezek végrehajtására az
intézményvezetı ápolót utasítja.
Ellenırzi:
- Az általa elıírt kezelések hatékonyságát, szükség szerint módosítja azt.
- Az intézmény közegészségügyi állapotát, közalkalmazottak járványügyi
egészségügyi alkalmasságát, mőszerek helyes használatát.
- Ellenırzi és jóváhagyja a heti étrendet.
- A veszélyes hulladékok szakszerő tárolását.
- Szakmai területét érintı kérdésekben önállóan dönt, ezek végrehajtására az
intézményvezetı ápolót utasítja.
Irányítja:
A gondozási egységekben dolgozó ápolók-gondozók egészségügyi feladatait.”
7. Az SZMSZ III. 2. 8. 3. pontja „Az intézményi pszichiátriai orvos” címő rész (12. oldal) a
következık szerint módosul:
„Szakmai területét érintı kérdésekben önállóan dönt, ezek végrehajtására az
intézményvezetı ápolót utasítja.”
8. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat III. 3. fejezet a „Szakmai részleg szervezete” 1.
pontja (14. oldal) a következıkkel egészül ki:
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„Gondozási egységek
a) Petıfi Sándor 2. szám alatti székhelyen:
Gondozási egység száma:
Gondozási egység létszáma:
Ebbıl rehabilitációs ellátásban részesül:
Ápoló-gondozási ellátásban részesül:

1 gondozási egység
50 fı
10 fı
40 fı

b) Kenderváros út 23. szám alatti telephelyen:
Gondozási egység száma:
1 gondozási egység
Gondozási egység létszáma:
40 fı
Ebbıl rehabilitációs ellátásban részesül:
4 fı
Ápolás-gondozási ellátásban részesül:
36 fı

c) Kenderváros út 23. szám alatti telephelyen:
Gondozási egység száma:
1 gondozási egység
Gondozási egység létszáma:
20 fı
Ebbıl rehabilitációs ellátásban részesül:
0 fı
Ápolás-gondozási ellátásban részesül:
20 fı
Intézményi háttérrel, intézményi telekhatáron belül mőködı ápoló-gondozó célú
lakóotthonban 12 fı ellátása biztosított.”
9. Az SZMSZ III. 3. 2. 2. pontja „Mentálhigiénés csoport munkakörei” címő rész (16. oldal)
d) pontja a következık szerint módosul:
„Feladatát a szakmai igazgató helyettes közvetlen irányításával végzi.”
10. Az SZMSZ III. 3. 2. 2. pontja „Mentálhigiénés csoport munkakörei” fejezetben (16.
oldal) e) pontként került beépítésre a Szociális ügyintézı munkakör:
„e) Szociális ügyintézı- letéti pénztárkezelı
Feladatát a szakmai igazgató helyettes közvetlen irányításával végzi.
Feladata:
Az intézményben élık részére segítséget nyújt jövedelmükkel kapcsolatos ügyeik
intézésében, költıpénzeik kiadásának dokumentálása, személyes vásárlásaik bonyolítása,
pénzeszközeik kezelése, nyilvántartása.
A pénzkezelési szabályok betartásának megfelelıen vezeti a „letéti” pénztárt, mely a
vásárlásra – a letéti számláról ill. betétkönyvekbıl, postáról – felvett pénzösszegek
kezelésére szolgál. Nyilvántartja és vezeti az ellátottak letéti és betéti állományát.
Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza.”
11. Az SZMSZ III. 3. 2. 4. pontja „Egészségügyi csoport munkakörei” címő fejezet (17. és
18. oldal) a) pontjában törlésre kerül a „részlegvezetı ápoló” munkakör kifejezés, valamint
feladatköre, helyette „intézményvezetı ápoló” munkaköri megnevezés lép életbe, akinek a
feladatköre és felelıssége a következık szerint kerül beépítésre:
„Feladata:
- a szakmai irányelveknek és a belsı szabályzatoknak megfelelıen szervezi és irányítja az
intézményben élı ellátottak ápolását-gondozását, rehabilitációját,
- biztosítja a gyógyító, preventív tevékenység hatékony mőködését,
- elkészíti az ápoló-gondozó illetve takarító személyzet munkaidı beosztását,
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- részt vesz az egyéni gondozási-ápolási és egyéni fejlesztési terv jogszabályban
meghatározott megvalósításában,
- gondoskodik a szükséges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzésérıl,
tárolásáról, nyilvántartásáról,
- a hatályos jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen folyamatosan kapcsolatot tart a
mentálhigiénés csoporttal,
- részt vesz az elıgondozásban,
- kapcsolatot tart az intézmény orvosaival, egészségügyi intézményekkel, az intézményben
lakók hozzátartozóival.
Feladatköre:
Kiterjed a gondozási egységekben az ápoló-gondozó, takarító személyzet munkájának
irányítására, ellenırzésére.
Feladatkörén belül:
Javaslatot tesz: ápolási módszerek alkalmazására, ápolás, gondozás elısegítı eszközök
beszerzésére, ellátott áthelyezésére, gondozás megszüntetésére,
beosztottai jutalmazására, fegyelmi felelısségre vonására.
Felelıs:
Az általános és szakmai utasítások betartásáért, az ellátottak megfelelı egészségügyi
gondozásáért és ápolásáért.
A szakmai szabályzatokban foglalt feladatok végrehajtásáért.
Az egészségügyi dokumentáció naprakész vezetéséért
Az elhunytak végtisztességre való felkészítéséért.
A gondozási egységek tisztaságáért
Részletes feladatait munkaköri leírás tartalmazza.”
12. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat III. 3. 2. 4. pontja „Egészségügyi csoport
munkakörei” b) pontja Ápoló-gondozó (18. rész) címő rész a következıképpen módosul:
„Feladatait az intézményvezetı ápoló irányításával, utasításait betartva látja el.”
13. Az SZMSZ III. 3. 2. 4. pontja „Egészségügyi csoport munkakörei” c) pontja Takarító (18.
oldal) címő rész a következık szerint módosul:
„Feladatát az intézményvezetı ápoló irányításával látja el.”
14. Az SZMSZ VI. fejezet „Az intézmény vezetı állású dolgozói” b) pontja Vezetı (23.
oldal) címő részbıl törlésre kerül a részlegvezetı ápolók megnevezés, helyébe az
intézményvezetı ápoló kerül, így a szöveg a következık szerint módosul:
„b) Vezetı:

szakmai igazgató helyettes
intézményvezetı ápoló
mőszaki ellátási csoportvezetı
élelmezésvezetı”

15. Az intézmény SZMSZ-ának 1. számú függeléke (organogram) a melléklet szerint
módosul.
Bercel, 2009. március 10.

Szepes Péter
igazgató
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Engedélyezett létszám:
- ágazatspecifikus:
- szakmai:
- élelmezésvezetı:
- gépkocsivezetı:
- egyéb gazdasági:

67 fı
38 fı
36 fı
1 fı
1 fı
29 fı

SZMSZ 1.sz. függeléke

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Igazgató
1 fı
Szakmai ig. h.

Titkárság

Gk. vezetı

1 fı

1 fı

1 fı
Szakmunkás

Eü. csoport

Mentál hig. cs.

Gazd.csop.

Mősz.ell. csop.

Élelm.csop.

Gazd-i ügyint.
2 fı

Gondnok
1 fı

Élelmezésvez.
1 fı

Raktáros
1 fı

Szakmunkás
2 fı "A" és "B"

Szakács
3 fı

Szabadi. szerv.
1 fı

Mosodai dolg.
3 fı

Konyhalány
5 fı

Szoc. ügyint.
1 fı

Portás
6 fı

Intézményvezetı ápoló
1 fı

I. gond.egység

II. gond.egység

III. gond.egység

Pedagógus
3 fı

Ápoló-gond.
12 fı

Ápoló-gond.
9 fı

Ápoló-gond.
4 fı

Ment.hig. munkat.
2 fı

Takarító
2 fı

Takarító
2 fı

Szoc. ügyint.
- letéti pénztárkez.
1 fı

Ált. orvos
Pszich. szako.
munka eü.
közvetlen irányítás
közvetett irányítás

1 fı "C"

17. sz. melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
Pénzügyi Ellenırzı Bizottságának Elnöke

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata
intézményei és a közgyőlés hivatala 2009.
évi ellenırzési tervének módosítására

2/2009. (III.24.) PEB

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi Ellenırzı Bizottsága a
5/2008. (XI.18.) PEB sz. határozattal elfogadott 2009. évi ellenırzési tervének
módosítását a következık szerint hagyja jóvá:
a) A Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium márciusban
elvégzendı utóvizsgálatára áprilisban kerül sor.
b) Az április hónapban tervezett Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezeténél
lefolytatandó rendszerellenırzés június hónapban fog realizálódni.
2. A bizottság utasítja a megyei fıjegyzıt, hogy az ellenırzések végrehajtását a módosítások
figyelembevételével – Nógrád Megye Önkormányzata Belsı Ellenırzési Szabályzatában
foglaltak betartása mellett – biztosítsa.
Határidı: folyamatos
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı

Salgótarján, 2009. március 24.
Dr. Rozgonyi József s.k.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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15/2009. (III. 27.) Kgy.

Tárgy: a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium mőködési költségeinek csökkentése

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium (a továbbiakban: BLSZSZK) engedélyezett létszámkeretét 13 fıvel csökkenti. Az
intézmény engedélyezett létszámkeretének változását a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi
költségvetésérıl szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy. rendelet I. számú módosítása tartalmazza.
A Közgyőlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a létszámcsökkentés érdekében szükséges
munkáltatói intézkedéseket 2009. március 30. napjával kezdje meg, figyelembe véve a
feladatellátás folyamatosságának biztosítását, valamint a helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló közgyőlési döntést.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Csank István Csaba, igazgató
2. A testület utasítja a BLSZSZK igazgatóját, hogy a 4/2009. (II. 12.) Kgy. határozat 2. a) pontja
végrehajtására benyújtott intézkedési tervében foglaltakat teljesítse.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Csank István Csaba, igazgató
3. A testület utasítja a BLSZSZK igazgatóját, hogy az intézménybe történı beiratkozások
ismeretében tegyen javaslatot az intézmény alkalmazotti létszámának felülvizsgálatára.
Határidı: 2009. július 31.
Felelıs: Csank István Csaba, igazgató
4. Amennyiben az 1-3. pontokban foglalt intézkedésekkel 2009. július 31. napjáig láthatóan és
várhatóan nem érhetı el az 1. pontban hivatkozott rendeletben foglalt cél, az intézmény vezetıje
köteles a végrehajtásra újabb javaslatot tenni.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Csank István Csaba, igazgató
Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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16/2009. (III. 27.) Kgy.

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

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (a továbbiakban: EGYMI) engedélyezett
létszámkeretét 18 fıvel csökkenti. Az intézmény engedélyezett létszámkeretének változását a
Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. rendelet
I. számú módosítása tartalmazza.
A Közgyőlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a létszámcsökkentés érdekében
szükséges munkáltatói intézkedéseket azonnal kezdje meg, figyelembe véve a feladatellátás
folyamatosságának biztosítását, valamint a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló közgyőlési döntést.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
2. A közgyőlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy
a) a módosított alapító okirat szerinti új intézményi struktúrával összefüggésben 2009.
augusztus 31. napjáig tegye meg a vezetıi szintek csökkentésével kapcsolatos
intézkedéseket.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
b) tegye meg az átszervezésbıl adódó, szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
c) a 2009. július 1-jén hatályba lépı alapító okirat alapján módosított pedagógiai
programot, intézményi Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, valamint a Házirendet
terjessze be jóváhagyásra az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság júniusi
ülésére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
d) a 2010. január 1-jén hatályba lépı alapító okirat alapján módosított intézményi
Szervezeti és Mőködési Szabályzatot terjessze be jóváhagyásra az Oktatási, Kulturális
és Egyházügyi Bizottság 2009. decemberi ülésére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
e) a 2010. augusztus 21-én hatályba lépı alapító okirat alapján módosított intézményi
Szervezeti és Mőködési Szabályzatot terjessze be jóváhagyásra az Oktatási, Kulturális
és Egyházügyi Bizottság 2010. júniusi ülésére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
f) számoljon be az átszervezés tapasztalatairól.
Határidı: a közgyőlés 2010. februári ülése
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
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g) a Reménysugár Otthon igazgatójával együtt tekintse át a balassagyarmati
Reménysugár Otthon és az EGYMI balassagyarmati telephelye feladatellátásában
meglévı közös pontokat, és szükség esetén tegyen javaslatot a 2010/2011. tanévtıl
kezdıdıen ezen feladatok ellátásának legcélszerőbb szervezeti megoldására.
Határidı: a közgyőlés 2010. februári ülése
Felelıs: Koós Istvánné és Dr. Fehér Edit igazgatók
h) vizsgálja meg az EGYMI székhelyén a fejlesztı iskola kialakításának lehetıségét,
illetve indokoltságát a szakmai és gazdaságossági szempontok egyidejő figyelembe
vételével, és szükség szerint tegyen javaslatot fenntartói döntésre.
Határidı: a közgyőlés 2010. februári ülése
Felelıs: Koós Istvánné igazgató
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 EGYMI
átszervezésérıl, és küldje meg a bizottságnak a módosított alapító okiratot.
Határidı: 2009. április 10.
Felelıs: dr. Barta László fıjegyzı
4. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a legközelebbi közgyőlésen tegyen javaslatot a Nógrád
Megyei Gyermekvédelmi Központ (a továbbiakban: MEGYEK) alapító okiratának
módosítására, 2010. január 1-jei hatállyal az intézmény telephelyeinek a szátoki
gyermekotthonnal történı bıvítésére, valamint a szátoki fıépületben három gyermekotthoni
lakóegység kialakításához szükséges intézkedésekre.
Határidı: 2009. április 23.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
5. A közgyőlés utasítja az EGYMI és a MEGYEK igazgatóit, hogy keressenek megoldást a
pásztói iskolához hosszabb távon kötıdı, a szátoki gyermekotthonban élı középsúlyos értelmi
fogyatékos gyermekek számára - kollégiumi elhelyezésük kiváltása érdekében - a 2010/2011.
tanévtıl otthont nyújtó ellátás biztosítására az iskolához közelebb. Javaslatukat terjesszék be a
közgyőlés 2010. februári ülésére.
Határidı: szöveg szerint
Felelıs: Koós Istvánné és Fülöpné Gálik Erika igazgatók
6. A közgyőlés utasítja az EGYMI és a MEGYEK igazgatóit, hogy a szátoki gyermekotthon
átadása, átvétele tárgyában a szükséges egyeztetéseket végezzék el, a feladatellátáshoz
szükséges vagyon leltár szerinti átadásáról, átvételrıl gondoskodjanak.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Koós Istvánné és Fülöpné Gálik Erika igazgatók
7. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy tegyen javaslatot a szátoki gyermekotthonnal összefüggı,
az EGYMI és a MEGYEK közötti alkalmazotti létszámkeret átcsoportosítására.
Határidı: 2009. december 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
8. A közgyőlés utasítja az érintett két intézmény igazgatóját, hogy a munkáltató változásával
érintett alkalmazottak esetében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.
Határidı: 2010. január 1.
Felelıs: Koós Istvánné és Fülöpné Gálik Erika igazgatók
9. A közgyőlés utasítja elnökét, hogy kezdeményezze a megyei önkormányzat vagyonáról és a
vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályiról szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy
rendelet mellékletét képezı vagyonkódex szükséges módosítását.
Határidı: 2009. decemberi közgyőlés
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
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10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése kinyilvánítja, miszerint az intézmény
átszervezése után is nyitott arra, hogy Nyugat-Nógrád térségében – az érintett kistérségek
többcélú társulása bevonásával – biztosítsa a gyógypedagógiai ellátást. Amennyiben a
lakossági szükséglet növekedése miatt bıvíteni szükséges a szolgáltatás kapacitását, a testület
a társulások számára – a kölcsönösség elve alapján – felajánlja partnerségét.
A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl tájékoztassa az érintett társulások elnökeit.
Határidı: 2009. április 15.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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17/2009. (III. 27.) Kgy.

Tárgy:
Nógrád
Megye
Önkormányzata
költségvetésének I.sz. módosításával összefüggı
feladatok végrehajtása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi
költségvetésének I. számú módosításáról szóló 12/2009. (III. 30.) Kgy. rendeletének végrehajtásához
kapcsolódóan, – 2009. március 30. napjával kezdıdıen – a finanszírozási folyamatok biztosítása
érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartja szükségesnek:
1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 3/c.számú melléklete
tartalmazza a 2009. 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.
c) A közgyőlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhetı létszámés álláshely-átcsoportosítás lehetıségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy
rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekrıl.
2. a) A közgyőlés a 2009. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az
alábbi intézmények - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el:
aa.)
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon
Pásztó
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti elıirányzat
177 fı
szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
18 fı
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított
159 fı
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Gyógypedagógus (ebbıl: 1 üres álláshely)
3 fı
Kollégiumi nevelı (ebbıl: 1 fı üres álláshely)
2 fı
Gyógypedagógiai asszisztens
1 fı
Gyermekfelügyelı
1 fı
Ápoló
1 fı
Élelmezésvezetı
1 fı
Szakács
1 fı
Konyhai kisegítı
3 fı
Takarító
2 fı
Mosónı
1 fı
Gyermekvédelmi felügyelı ( üres álláshely)
1 fı
Kisegítı létszám (üres álláshely)
1 fı
Összesen:
18 fı
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ab.)
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Portás
Takarító
Ápoló
Karbantartó
Kézbesítı
Oktatás-technikus
Kollégiumi nevelı
Összesen:

228 fı
13 fı
215 fı

3 fı
6 fı
1 fı

1 fı
2 fı
13 fı

ac.)
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
Ludányhalászi
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Szakács
Konyhalány
Összesen:

164 fı
4 fı
160 fı

1 fı
3 fı
4 fı

ad.)
Megyei Gyermekvédelmi Központ
Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Mőszaki elıadó
Gépkocsivezetı
Gondozó
Karbantartó festı
Nevelı
Igazgatási tanácsadó
Jogász
Belsı ellenır
Összesen:
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127 fı
9 fı
118 fı

1 fı
1 fı
2 fı
1 fı
1 fı
1 fı
1 fı
1 fı
9 fı

ae.)
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
Salgótarján
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi eredeti elıirányzat
szerint:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi I.sz. módosított
elıirányzat szerint:
Létszámcsökkentéssel megszőnı munkakör
Irodalomtörténész
Mővelıdésszervezı
Takarító
Gondnok
Portás (részmunkaidıs 6 órában)
Tárlatvezetı (részmunkaidıs 6 órában)
Győjteménykezelı (részmunkaidıs 6 órában)
Összesen:

63 fı
6 fı
57 fı

1 fı
1 fı
1 fı
1 fı
0,75 fı
0,75 fı
0,75 fı
≈ 6 fı

b) 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
c) 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.
d) 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
Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

Közgyőlésének elnöke
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18/2009. (III. 27.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád megye lakosságát ellátó ivóvíz

távvezetékek
egységes
üzemeltetésének
vizsgálata,
a
lefolytatott
egyeztetések
eredménye
HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nógrád megye lakosságát ellátó
ivóvíz távvezetékek egységes üzemeltetésének vizsgálatáról, a lefolytatott
egyeztetések eredményérıl adott tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei ivóvízhálózat üzemeltetési
struktúrájának átalakítása kapcsán további egyeztetéseket folytasson és azok
eredménytıl függıen, a további mőködtetésre vagy a vizsgálat lezárására legkésıbb a
testület júniusi ülésén tegyen javaslatot. A megyei önkormányzat törekvésérıl, a
megye lakosságát megfelelı formában tájékoztassa.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza elnökét, hogy felkérés
esetén – ha a megyei önkormányzat érdekeit nem sérti – az állami vízmővek
viziközmő vagyonának önkormányzati tulajdonba vétele kapcsán a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Tanácsnál eljárjon.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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19/2009. (III. 27.) Kgy.

Tárgy: A Nógrádi Történeti Múzeum teljeskörő

rekonstrukciója,
funkcióbıvítése
kiemelt
projektként
történı
megvalósításához
kapcsolódó dokumentáció elfogadása
HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadja a Nógrádi Történeti
Múzeum épületének, szakmai kiállítóhelyének teljeskörő felújítására, funkcióbıvítésére
kiemelt projekt keretében kormányzati döntéssel történı megvalósítására vonatkozó 3.470
millió Ft költségigényő koncepciót.
A beruházás költségeihez Nógrád Megye Önkormányzata 347 millió Ft saját erıvel számol.
A közgyőlés a múzeumi fejlesztés megvalósításához szükséges saját erı pénzügyi forrásaként
a 2008. évben kibocsátott 1,5 milliárd Ft-os kötvénybevételt megjelölve utasítja elnökét a
projekt benyújtására.
Határidı: 2009. április 30.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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20/2009. (III. 27.) Kgy.

Tárgy: „a Nógrád Megyei Önkormányzatnál a
2008. március 9-én megtartott országos
ügydöntı
népszavazás
lebonyolításához
felhasznált
pénzeszközök
elszámolásának
ellenırzésérıl” szóló számvevıi jelentés
megtárgyalása,
az
abban
rögzített
megállapítások alapján készült intézkedési terv
elfogadása

HATÁROZATA

A közgyőlés megtárgyalta „a Nógrád Megyei Önkormányzatnál a 2008. március 9-én
megtartott országos ügydöntı népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök
elszámolásának ellenırzésérıl” szóló számvevıi jelentést. A testület a Számvevıszék által
jelzett javaslatokra készített – e határozat mellékletét képezı – Intézkedési tervet
elfogadja. Utasítja elnökét, hogy azt az Állami Számvevıszék részére küldje meg.
Határidı: 30 napon belül
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
Salgótarján, 2009. március 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 20/2009. (III. 27.) Kgy. határozat melléklete

Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke

Nógrád Megyei Fıjegyzı
Tel.: (32) 311-084
Fax: (32) 311-790

Tel.: (32) 310-161
Fax: (32) 311-790
Salgótarján, Rákóczi út 36.

INTÉZKEDÉSI TERV
„a Nógrád Megyei Önkormányzatnál a 2008. március 9-én megtartott országos
ügydöntı népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának
ellenırzésérıl” szóló számvevıi jelentés megállapításaira
A közgyőlés jogszabályi elıírások maradéktalan betartása érdekében az alábbiakra utasítja a
felelısöket:
1. Amennyiben a költségvetési rendelettervezet benyújtási határidejéig ismertté válnak a
választási feladatra biztosított normatívák összegei, abban az esetben, a költségvetési
rendeletben kerüljenek betervezésre a választási feladat ellátásához teljesíthetı
jóváhagyott kiadások és a teljesítendı várható bevételek.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke,
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
2. A normatív támogatásból teljesített kiadások összegével az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben elıírtakkal összhangban az
elıirányzatok határidıben módosításra kerüljenek.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke,
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
3. A kötelezettségvállalási, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás,
ellenjegyzés jogszabályi elıírásoknak való maximális megfelelés céljából kerüljön
felülvizsgálatra és módosításra a 2/2008. számú Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének Elnöke – Nógrád Megyei Fıjegyzı együttes rendelkezése.
Határidı: 2009. március 31.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke,
dr. Barta László, megyei fıjegyzı
4. A választások pénzügyi tervének elkészítése során a feladatellátásra biztosított
források összegéig kerüljenek megtervezésre a kiadások.
Határidı: értelemszerő
Felelıs: dr. Barta László, megyei fıjegyzı
Salgótarján, 2009. március 27.
Becsó Zsolt

dr. Barta László
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