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I.  

SZEMÉLYI RÉSZ  
 
12/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Területi Választási 

Bizottság, valamint a négy országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság tagjainak, 
póttagjainak megválasztása 

 
HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. 
§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság 

 

 tagjának: 
 

 - dr. Adamkó István (3100 Salgótarján, Füleki u. 84.); 
 - dr. Bálintné Hübner Judit (3060 Pásztó, Mikszáth u. 8.); 
 - Petrás László (3170 Szécsény, Varsányi út 2/e.) 
 

 póttagjának: 
 

 - dr. Molnár Arnold (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 137.) 
 - dr. Bódis Pál (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 9.) 
 

 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. 

§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 1.sz., salgótarjáni székhelyű Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

 

 tagjának: 
 

 - dr. Szénási Zsuzsanna (3100 Salgótarján, Béke krt. 7.); 
 - dr. Szabó Sándor (3100 Salgótarján, Szerpentin út 43.); 
 - dr. Zsély András (3100 Salgótarján, Sebaji út 4.); 
 

 póttagjának: 
 

 - dr. Szomszéd Károly (3100 Salgótarján, Pécskő u. 9. 2.lh. I/3.); 
 - dr. Diósiné Taracsák Judit (3100 Salgótarján, Kercseg út 4.) 
 

 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. 
§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 2.sz., pásztói székhelyű Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Bizottság 

 

 tagjának: 
 

 - Madlena József (3053 Ecseg, Arany J. u. 18.); 
 - Klimó István (3070 Bátonyterenye, Mikszáth u. 10.); 
 - Orosz Zoltán (3060 Pásztó, Tar L. u. 12.); 
 

 póttagjának: 
 

 - Robotka Róbert (3060 Pásztó, Munkácsy u. 2.); 
 - Vámos Károly (3070 Bátonyterenye, Lengyendi u. 80.) 
 szám alatti lakosokat megválasztja. 
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4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. 
§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 3.sz., szécsényi székhelyű Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

 
 tagjának: 
 
 - Reznicsek László (3170 Szécsény, Sobieski út 23.); 
 - Horváth Tibor (3170 Szécsény, Kiskert köz 1.); 
 - Miskolczi Istvánné (3170 Szécsény, Árpád út 32.); 
 
 póttagjának: 
 
 - Domszky György (3170 Szécsény, Szabadság út 25.); 
 - Lantos Sándorné (3170 Szécsény, Ságvári E. út 6.) 
 
 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. 

§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 4.sz., balassagyarmati székhelyű Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 

 

 tagjának: 
 

 - dr. Czudar Sándor (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 13.); 
 - dr. Laczó József (2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond u. 11. B.lh. IV/3.); 
 - Palik Ferenc (2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 6. I/5.); 
 

 póttagjának: 
 
 - Oroszlánné Mészáros Ágnes (2660 Balassagyarmat, Esze Tamás u. 2.); 
 - Barna László (2660 Balassagyarmat, Bem József u. 33.) 
 
 szám alatti lakosokat megválasztja. 
 
6. Amennyiben a Területi Választási Bizottság, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottságok tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból megszűnik, a 
póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak  a választási bizottságok tagjává. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
7. A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a bizottságok névsorának a közgyűlés hivatalos lapjában 
történő közzétételéről. 

 Határidő: 2010. február 28. 
 Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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II. 

A KÖZGY ŰLÉS RENDELETEI 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosításáról 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon alapító okiratának (e §-
ban a továbbiakban: alapító okirat) 6.1. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1. Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) – 852010” 

(2) Az alapító okirat 6.2. pontjának első mondata a következők szerint módosul: 
„6.2. Szakmai középfokú oktatás” 

(3) Az alapító okirat 6.3. pontja a következők szerint módosul: 
„6.3. Egyéb oktatás” 

(4) Az alapító okirat 6.4. pontja a következők szerint módosul: 
„6.4. Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
ellátása és a pedagógiai szakszolgálatok területén” 

(5) Az alapító okirat 6.4.4. pontja a következők szerint módosul: 
„6.4.4. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése” 

(6) Az alapító okirat 6.5. pontjának első mondata a következők szerint módosul: 
„6.5. Diákotthoni ellátás” 

(7) Az alapító okirat 6.6. pontjának első mondata a következők szerint módosul: 
„6.6. Egyéb bentlakásos ellátás” 

(8) Az alapító okirat 6.7.1. r) és 6.7.2. b) és e) pontjai hatályukat vesztik. 
 

2. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító 
okirat) 6.1.2. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1.2. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő oktatás:  
a) OKJ szerinti szakképzés informatikai, környezetvédelem-vízgazdálkodási, 

közlekedésgépészeti, könnyűipari, gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai, faipari, építőipari, 
valamint egyéb szolgáltatások szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési 
évfolyamon; 

b) 3 éves képzési idejű előrehozott szakiskolai szakképzés az OKJ-ben meghatározott 
szakképesítések körében.” 

(2) Az alapító okirat az alábbi 6.1.7. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1.7. Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi közétkeztetés feladatát” 

(3) Az alapító okirat 6.2. pontja a következők szerint módosul: 
„6.2. Felnőtt- és egyéb oktatás” 

(4) Az alapító okirat 6.2.1. pontja a következők szerint módosul: 
„6.2.1. Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú villamosmérnök asszisztens szakképzés 2 
évfolyamon (felsőfokú oktatás) 

(5) Az alapító okirat 6.3. pontja a következők szerint módosul: 
„6.3. Diákotthoni, kollégiumi ellátás” 
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(6) Az alapító okirat 6.3.2. pontja a következők szerint módosul: 
„6.3.2. A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít.” 

(7) Az alapító okirat 6.5.1. p), 6.5.2. a) pontjai hatályukat vesztik. 
 

3. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei 

Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet alapító okiratának (e §-ban a 
továbbiakban: alapító okirat) 6.1.5. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1.5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése” 

(2) Az alapító okirat 6.1.10. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1.10. Az intézeti saját, átvett, a megye intézményeiben létrehozott, a pedagógiai gyakorlatban 
jól hasznosítható munkák, kutatási, eredménymérési tanulmányok kiadása, terjesztése.” 

(3) Az alapító okirat 6.3.1. c) pontja hatályát veszti. 
 

4. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító 
okirat) 5.1. pontja a következők szerint módosul: 
„5.1. Könyvtári, levéltári tevékenység (szakágazat: 910100)” 

(2) Az alapító okirat 5.1.6. pontja a következők szerint módosul: 
„5.1.6. Kiadja a Palócföld című folyóiratot, illetve könyvkiadói tevékenységet folytat.” 

(3) Az alapító okirat 5.1.11. pontja a következők szerint módosul: 
„5.1.11. Pedagógiai szakkönyvtári feladatokat lát el, és tankönyvbemutató helyet működtet” 

(4) Az alapító okirat 5.2. pontja a következők szerint módosul: 
„5.2. Egyéb oktatás; kulturális képzés” 

(5) Az alapító okirat 5.3.1. g) pontja hatályát veszti. 
 

5. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei 

Levéltár alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 5.4. i) pontja a következők 
szerint módosul: 
„i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak – elsősorban a történettudománynak – a 
levéltári anyag védelmét és használatát elősegítő ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi” 

(2) Az alapító okirat 5.6.1. c) és 5.6.2 a) pontjai hatályukat vesztik. 
 

6. § 
(1) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 5. 
a) pontja a következők szerint módosul: 
„a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, könyvkiadás. 

(2) Az alapító okirat 5. bae) pontja helyébe az alábbi bae) pont, valamint a következő baf) és bag) 
pontok lépnek: 
„bae) 854221 – Alapképzés  
 baf) 854222 – Mesterképzés  
 bag) 854223 – Doktori képzés” 

(3) Az alapító okirat 5. bba) pontja hatályát veszti. 
 
 

7. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Szent Lázár Megyei 

Kórház alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 5. pontjának első-hatodik 
francia bekezdései a következő a)-f) pontokra módosulnak: 
„a) Fekvőbeteg-ellátás (szakágazat: 861000) 
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 b) Járóbeteg-ellátás  
 c) Fogorvosi szakellátás  
 d) Egyéb humán egészségügyi ellátás 
 e) Könyvtári, levéltári tevékenység 
 f) Betegszállítás” 

(2) Az alapító okirat 5.5.2 a), c)-d) pontjai hatályukat vesztik. 
 

8. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Reménysugár 

Otthon alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 5.1. pontja a következők 
szerint módosul: 
„5.1. 

a) Mentális betegek bentlakásos ellátása (Szakágazat: 872000) 
b) Fogyatékosok bentlakásos ellátása 
c) Egyéb bentlakásos ellátás” 

(2) Az alapító okirat 5.2. pontja a következők szerint módosul: 
„5.2.  

a) Alapfokú oktatás 
b) Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás” 

(3) Az alapító okirat 5.5. és 5.5.1. pontja a következők szerint módosul: 
„5.5. Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 80, fogyatékosok ápoló-gondozó célú lakóotthoni 
ellátása 12 férőhelyen: 
 5.5.1. Az intézmény azon súlyos értelmi fogyatékosok, illetve halmozottan sérültek ápolását, 
gondozását biztosítja, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak 
intézményi keretek között van lehetőség.” 

(4) Az alapító okirat 5.7.1. a), 5.7.2. a) pontjai hatályukat vesztik. 
 

9. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Ezüstfenyő Idősek 

Otthona alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 6.1.1 pontjának első mondata a 
következők szerint módosul: 
„6.1.1. A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
személyek számára teljes körű ápolását, gondozását végez 366 férőhelyen (szakágazat: 873000 – 
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása).” 

(2) Az alapító okirat 6. és 6.1. pontja közötti szöveg, valamint a 6.3.1. d) pont hatályát veszti. 
 
 
 

10. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Ipolypart Ápoló 

Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító 
okirat) 5.1. pontja a következők szerint módosul: 
„5.1. Ápoló, gondozó otthoni ellátás (Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása – 
szakágazat: 872000) az intézmény székhelyén 380 férőhelyen” 

(2) Az alapító okirat 5.1.1. pontja a következők szerint módosul: 
„5.1.1. 18 éven felüli, számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő, nem veszélyeztető állapotú, 
önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti gondoskodást nem igénylő pszichiátriai betegek (230 
férőhelyen) részére, ezen felül végzi a pszichiátriai és szenvedélybetegek határozott időre szóló 
ellátását is.” 

(3) Az alapító okirat 5.1.3. pontja a következők szerint módosul: 
„5.1.3. Súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek számára (100 
férőhelyen), akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak 
intézményi keretek között van lehetőség, ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt.” 
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(4) Az alapító okirat 5. és 5.1. pontja közötti szöveg, valamint a 5.9.1. a) pont hatályát veszti. 
 

11. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 28/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Dr. Göllesz Viktor 

Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: 
alapító okirat) 5.8.1. a) pontja helyébe a következő szöveg lép: 
„a) 890431 – Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében” 

(2) Az alapító okirat 5.8.2. b) és c) pontja hatályát veszti. 
(3) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (Szakágazat: 873000)” 
 

12. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Harmónia 

Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: 
alapító okirat) 5.1. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
„5.1. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazat: 873000)” 

(2) Az alapító okirat 5.1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.1.1.2. Típusa: integrált intézmény, melyben 
a) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása 

gondozása (41 férőhelyen), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak 
intézményi keretek között van lehetőség; 

b) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek rehabilitációs 
intézményi elhelyezése (9 férőhelyen), akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú 
foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.” 

(3) Az alapító okirat 5.1.2.2. a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.1.2.2. Típusa: integrált intézmény, melyben 
a) tanköteles koron túli látássérült értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthona (45 férőhely), 

akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetőség; 

b) tanköteles koron túli látássérült értelmi fogyatékosok rehabilitációs intézménye (3 férőhely), 
akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek 
között valósítható meg;” 

(4) Az alapító okirat 5.7.1. d), 5.7.2. b) pontjai hatályukat vesztik. 
 
 

13. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendeletével alapított Váci Mihály 

Gimnázium alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 6.1. pontja a következők 
szerint módosul: 
„6.1. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 
felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő iskolai oktatás (Általános középfokú oktatás – 
szakágazat: 853100) 
a) gimnáziumi nevelés-oktatás 4 évfolyamon, 
b) gimnáziumi nevelés-oktatás 6 évfolyamon, 
c) a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, és 

beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető vagy organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő), és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 
tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása. 
Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi közétkeztetés feladatát.” 

(2) Az alapító okirat 6.4.2. a) pontja a következők szerint módosul: 
„a) 855937 – M.n.s. egyéb felnőttoktatás”  

(3) Az alapító okirat 6.4.1. a) és 6.4.2. d) pontjai hatályukat vesztik. 
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14. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megye 

Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 
5. pontja a következők szerint módosul: 
„5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): 

5.1 A megyeháza és egyéb – a közgyűlés által átadott – ingatlanok üzemeltetése, 
működtetése, fenntartása, bérbeadása, kezelése, valamint felújítása 
(Építményüzemeltetés – szakágazat: 811000). Az ingóságok beszerzése, javítása, 
karbantartása, pótlása. 

5.2 Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatokkal összefüggő 
pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellátása (nyomdai, 
stúdió, küldemény-felvételi és kézbesítési tevékenység). 

5.3 Konyhát üzemeltet, élelmezési feladatot lát el 
5.3.1 székhelyén 
5.3.2 a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna 

tagintézményében (Salgótarján), 
5.3.3 a „Baglyaskő” Idősek Otthonában (Salgótarján), 
5.3.4 az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben (Ludányhalászi) 
5.3.5 a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat), 
5.3.6 a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (Szécsény) 
5.3.7 az Ezüstfenyő Idősek Otthonában (Bátonyterenye), 
5.3.8 a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye), 
5.3.9 a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthonban (Pásztó). 
5.4 Szállásférőhelyek működtetése 

5.4.1.  Kemping 
5.4.2.  Turista szálló 
5.4.3.  Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő] 

 
5.5. Szakfeladatok meghatározása 

5.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 552001 – Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
b) 553000 – Kempingszolgáltatás 
c) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
d) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
e) 562919 – Egyéb étkeztetés 
f) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
g) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

5.5.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
b) 561000 – Éttermi, mozgó vendéglátás” 

(2) Az alapító okirat 6. pontjának második mondata hatályát veszti. 
 

15. § 
(1) Nógrád Megye Közgyűlésének 23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendeletével alapított Megyei 

Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 5.1. pontja a 
következők szerint módosul: 
„5.1. Otthont nyújtó ellátás (Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása – szakágazat: 879040)” 

(2) Az alapító okirat 5.2. pontja a következők szerint módosul: 
„5.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat” 

(3) Az alapító okirat a következő 5.3. ponttal egészül ki: 
„5.3. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 

a) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
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b) 879013 – Speciális gyermekotthoni ellátás 
c) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
d) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás 
e) 879016 – Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
f) 889206 – Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás” 

(4) Az alapító okirat 6. pontja a következők szerint módosul: 
„6. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 

(5) Az alapító okirat 5.2.8. pontja hatályát veszti. 
 

16. § 
(1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának (e §-ban a 
továbbiakban: alapító okirat) 6.1.2. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1.2. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő szakképzés: 
a) OKJ szerinti szakképzés informatikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, valamint vendéglátás-

idegenforgalom (falusi vendéglátó, szakács) szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott 
szakképzési évfolyamon; 

b) 3 éves képzési idejű előrehozott szakiskolai szakképzés az OKJ-ben meghatározott 
szakképesítések körében.” 

(2) Az alapító okirat 6.2. pontja a következők szerint módosul: 
„6.2. Felnőtt- és egyéb oktatás” 

(3) Az alapító okirat 6.2.4. pontja a következők szerint módosul: 
„6.2.4. Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi közétkeztetés feladatát.” 

(4) Az alapító okirat 6.3. pontja a következők szerint módosul: 
„6.3. Diákotthoni, kollégiumi ellátás” 

(5) Az alapító okirat 6.3.2. pontja a következők szerint módosul: 
„6.3.2. Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt.” 

(6) Az alapító okirat 7. pontja a következők szerint módosul: 
 „7. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége: 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
(7) Az alapító okirat 6.1.3., valamint 6.5.1. o) pontja, 6.5.2. c) pontja hatályát veszti, mellyel 

egyidejűleg a 6.1.4. pont számozása 6.1.3.-ra módosul. 
 

17. § 
(1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának (e §-ban a 
továbbiakban: alapító okirat) 6.1. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1. Alapfokú művészetoktatási (szakágazat: 852020) tevékenységet folytat 12 évfolyamon.” 

(2) Az alapító okirat 6. és 6.1. pontja közötti szöveg, valamint a 6.6.1. c) pont hatályát veszti. 
 

18. § 
(1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2000. (XII. 1.) Kgy. rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratának (e §-ban a 
továbbiakban: alapító okirat) 4. a) pontja a következők szerint módosul: 
„4. a) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § és 75. §-ában meghatározott 
feladatok (szakágazat: 841105 – helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége).” 

(2) Az alapító okirat 4. ca), co), és cq) pontjai hatályukat vesztik. 
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19. § 
(1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendeletével alapított 

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának (e 
§-ban a továbbiakban: alapító okirat) 6.1. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1. Az intézményben általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai 
tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítő nevelés és oktatás folyik 
(Szakágazat: Általános középfokú oktatás – 853100), továbbá biztosítja a feltételeket az iskolai 
tanulmányok folytatásához, a szabad iskolaválasztáshoz való jogok érvényesítéséhez azoknak a 
nem pásztói lakhelyű diákoknak, akik Pásztón középfokú képesítést nyújtó szakoktatásban, 
képzésben vesznek részt:” 

(2) Az alapító okirat 6.1.7. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1.7. a középfokú képzésben és a szakképzésben résztvevő tanulók kollégiumi ellátása, a 
lakhatás feltételeinek biztosítása, étkeztetés nyújtása” 

(3) Az alapító okirat 6.1.9. pontja a következők szerint módosul: 
„6.1.9. a középfokú képzésben és az általános iskolai oktatásban résztvevő tanulók étkeztetése,” 

(4) Az alapító okirat 6.4.1. pontja az alábbi f) ponttal egészül ki: 
„f) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés” 

(5) Az alapító okirat 6.4.2. a) pontja a következők szerint módosul: 
„a) 855937 – M.n.s. egyéb felnőttoktatás”  

(6) Az alapító okirat 6. és 6.1. pontja közötti szöveg (négy francia bekezdés), valamint a 6.4.1. a) pont 
hatályát veszti. 

 
20. § 

(1) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendeletével alapított 
„Baglyaskő” Idősek Otthona alapító okiratának (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 6.1. pontja 
a következők szerint módosul: 
„6.1. Idősek otthont nyújtó ellátása (szakágazat: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása – 
873000):” 

(2) Az alapító okirat 6. és 6.1. pontja közötti szöveg, valamint a 6.7.1. d) pont hatályát veszti. 
 

21. § 
(1) Jelen rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 
(2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 

alapító okiratát az 1. §-20. §-okban foglalt módosításokkal – jelen rendelet Melléklete szerint – 
egységes szerkezetbe foglalja. 

 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



Melléklet 
Nógrád Megye Közgy űlésének 

10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 
 

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 10/2009. (III. 30.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II.22.) 
Kgy .rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv : 

Nógrád Megye Közgyűlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézmény ei, telephelyei : 

2.1. Elnevezése:   
 Hivatalos név: Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

és Gyermekotthon 
Rövid név: Nógrádi EGYMI és Gyermekotthon 
Székhelye: 3060 Pásztó, Fő út 138. 

2.2. Intézményegységei, telephelyei: 
2.2.1. Intézményegység elnevezése: Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, 
 Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon 
 Rövid név: Vadvirág Óvoda, Iskola és Diáko. 
 Intézményegység címe: 3060 Pásztó, Fő út 138. 
 Telephelye:  
  2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2. 
2.2.2. Intézményegység elnevezése: Pásztói Gyermekotthon 
 Intézményegység címe: 3060 Pásztó, Fő 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 27.1 
  2.2.3.2 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2. 

 2.2.3.3 3060 Pásztó, Fő út 138. 
 2.2.4.  Intézményegység elnevezése: Nevelési Tanácsadó 

Telephelyei:  
2.2.4.1 3060 Pásztó, Fő út 138. 
2.2.4.2 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.2 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott 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 kötelezően előírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok 
szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre:  

a)  A gyógypedagógiai nevelés-oktatás, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 
tekintetében: Nógrád megye.  

b)  A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében: 
ba)   korai fejlesztés és gondozás, valamint fejlesztő felkészítés Salgótarján Megyei 

Jogú Város kivételével valamennyi Nógrád megyei településen; 
                                                 
1 Hatályát veszti 2010. augusztus 20-án a 10/2009. (III. 30.) Kgy rendelet 2. §-a alapján. 
2 2010. augusztus 21-ei hatállyal a következőre módosul: „2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.” 



bb)  logopédiai szolgáltatás Balassagyarmat kistérség minden településén, valamint 
Bárna községben; 

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. 

c)  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 (alapfokú művészetoktatás kivételével) – 852010 3 
6.1.1. Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek 

egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes 
korcsoportban (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola és Diákotthon, Pásztó) 

  Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 9 fő.  
 

6.1.2.  
 6.1.2.1. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése 

(napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő 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. tanévtől kezdődően 
kifutó rendszerben (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
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, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon, 
Pásztó).  

 
  6.1.2.4. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám:  

Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Diákotthon, Pásztó: 135 fő;                                                                      
Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Diákotthon balassagyarmati telephelye: 45 fő;          
                 

6.1.3. Autista gyermekek fejlesztése csoportban (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon, Pásztó).  

 A felvehető maximális tanulólétszám: 19 fő. 
 

6.2.  Szakmai középfokú oktatás4 

                                                 
3 Módosította a 3/2010. (II.22) Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



 Középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok számára készségfejlesztő speciális 
szakiskola működtetése 2 általánosan képző és 2 szakképzési évfolyamon (Vadvirág 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon, 
Pásztó).  
A felvehető maximális tanulólétszám 24 fő. 
 

6.3. Egyéb oktatás5 
6.3.1. Korai fejlesztés és gondozás. 
6.3.2. Fejlesztő 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 működtetéséről: 
 6.3.7.1. Fejlesztő 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 szereplő szakszolgálati feladatot. 

6.4. Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók ellátása és a pedagógiai szakszolgálatok területén6 

 6.4.1. Szaktanácsadás, 
 6.4.2. Pedagógiai tájékoztatás, 
 6.4.3. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, 

6.4.4. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 
szervezése7, 

 6.4.5. Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat. 
6.5. Diákotthoni ellátás8 

Sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek és tanulók diákotthoni ellátása 
(Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Diákotthon, Pásztó).  
A felvehető maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: 96. 

6.6. Egyéb bentlakásos ellátás9 
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása 
az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára. A férőhelyek száma: 
Pásztói Gyermekotthon: 20  
a) Gondoskodás teljes körű ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és 

egészségügyi ellátás, lakhatás). 
b) A különleges ellátás kiterjed a fogyatékossága miatt különleges ellátást igénylő 

gyermek gondozására, habilitációjára, rehabilitációjára. 
c) Családi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése, családi kapcsolatok 

ápolása, az örökbefogadás elősegítése. 
 d) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása. 

                                                 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
8 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
9 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



 e) Azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatásának és 
további ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal 
elrendelte. 

6.7. Szakfeladatok meghatározása10 
6.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára11 
b) 562912 – Óvodai intézményi étkeztetés 
c) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
d) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
e) 851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása12 
f) 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
g) 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)13 
h) 853132 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10. évfolyam) 
i) 853212 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

j) 853222 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

k) 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
l) 855922 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 

igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése14 
m) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
n) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
o) 856012 – Korai fejlesztés, gondozás 
p) 856013 – Fejlesztő felkészítés 
q) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
r) 15 
s) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás16 

6.7.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
b) 17 
c) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
d) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
e) 18 

 
7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  
    Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:    

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 

                                                 
10 A teljes 6.7. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
11 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
12 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
13 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
14 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
15 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
16 Beillesztette a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
17 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
18 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az oktatási, kulturális és egyházügyi bizottság 
hagyja jóvá.            

                                                                                            
9.   Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 
10.  Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el.        
                                                                          
11.  a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a Közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként 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. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja: a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával 

1982. szeptember 1-jén alapított Kisegítő Iskola és Nevelőotthonnak (3060 Pásztó, 
Szabadság út 150.); a Balassagyarmat Város Önkormányzata 64/1994. (IV.14.) számú 
határozatával  alapított Általános Iskolának (2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 1.); a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 47/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 
balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatnak (2660 
Balassagyarmat Patvarci út 2.); az Oktatásügyi Minisztérium által 1958-ban Szátokon 
alapított Gyógypedagógiai Nevelő Intézetnek, melynek fenntartója 1955. január 1. óta a 
Nógrád Megyei Tanács volt; az Oktatásügyi Minisztérium által 1954-ben 
Cserhátsurányban alapított Gyógypedagógiai Nevelő Intézetnek (Cserhátsurány, Bocskai 
út 1.), melynek fenntartója 1955. január 1-től a Nógrád Megyei Tanács, 1992. június 11. 
óta Nógrád Megye Önkormányzata volt; a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
9/1999. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított szátoki Százszorszép Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonnak (2656 Szátok, 
Kossuth út 106-108).19 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
19 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég ium 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A 

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy., rendeletekkel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézmény ei, telephelye:  

2.1.    Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, 
Csokonai út 21-29.) 

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

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

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

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott 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 
kötelezően előírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre : 

Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek, 
vállalkozók megyén kívüli telephelyei.  
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Közszolgáltató költségvetési szerv, közös igazgatású közoktatási közintézmény 
(intézményegységei: összetett iskola és kollégium) 
 

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

6.1.1.    Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  
a) érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 

elektronika, elektrotechnika, informatika, közlekedésgépész, 
környezetvédelmi, faipari, ruhaipari és belügyi rendészeti 
pályára előkészítő irányultsággal; 

b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt 
szintű nyelvi érettségi vizsgára; 

c) pályaorientáló oktatás, képességkibontakoztató felkészítés 2 
évfolyamon. 



6.1.2.    Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő oktatás:1 
a) OKJ szerinti szakképzés informatikai, környezetvédelem-

vízgazdálkodási, közlekedésgépészeti, könnyűipari, gépészeti, 
elektrotechnikai-elektronikai, faipari, építőipari, valamint egyéb 
szolgáltatások szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott 
szakképzési évfolyamon; 

b) 3 éves képzési idejű előrehozott szakiskolai szakképzés az OKJ-ben 
meghatározott szakképesítések körében. 

6.1.3.   A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (testi-, 
érzékszervi-, enyhe értelmi- és beszédfogyatékos, a megismerő 
funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető, vagy organikus okokra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása az általános műveltséget megalapozó 
évfolyamokon, valamint szakmai vizsgára felkészítő szakképzése: 
OKJ szerinti szakképzés könnyűipari és gépészeti 
szakmacsoportokban a jegyzékben meghatározott szakképzési 
évfolyamon. 

6.1.4.    Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók felzárkóztató 
oktatása szakképzést előkészítő évfolyamon. 

6.1.5.      Gyakorlati képzés a tanműhelyben. 
6.1.6.   Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-

Szakiskolai Programja 
6.1.7.  Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi 

közétkeztetés feladatát2. 
 

6.2.         Felnőtt- és egyéb oktatás3 
6.2.1.  Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú villamosmérnök asszisztens 

szakképzés 2 évfolyamon (felsőfokú oktatás)4 
6.2.2. Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú 

felnőttoktatás: érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 
évfolyamon, a nappali, az esti és a levelező oktatás munkarendje 
szerint. 

6.2.3.    Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás: 
a)      felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon,  
b)     OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési        

évfolyamon. 
6.2.4.  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés. 
 

6.3          Diákotthoni, kollégiumi ellátás5 
6.3.1. Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához 

azoknak  a tanulóknak (sajátos nevelési igényű tanulóknak is),  
a)  akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



b)  akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja 
biztosítani. 

 
6.3.2.  A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít.6 

 
6.3.3.    A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) 

pontja alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében 
kiadott, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi 
Program pedagógiai rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 2005/2006. 
tanévtől kezdődően felmenő rendszerben. A tanévenként felvehető, a 
programba újonnan bekapcsolódó kollégiumi tagok létszáma 25 fő. 

 
6.3.4.     Az Oktatási és Kulturális Miniszter az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 11. 

számában, 2007. május 14-én közleménye szerinti Halmozottan 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 
Programja szerinti ellátás a 2008/2009. tanévtől kezdődően. A 
Tanévenként felvehető, a programba újonnan bekapcsolódó kollégiumi 
tagok létszáma legfeljebb 25 fő. 

 
6.4.     Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális 

tanulólétszám: 1850 fő. A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi 
elhelyezettek. A bentlakóként felvehető maximális tanulólétszám és a 
férőhelyek száma: 272. 

 
6.5. Szakfeladatok meghatározása7 

6.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
b) 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
c) 855922 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési 

igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
d) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
e) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
f) 853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
g) 853122 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
h) 853124 – Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
i) 853131 – Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
j) 853132 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
k) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
l) 853212 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

m) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

n) 853222 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

o) 869042 – Ifjúság-egészségügyi gondozás 
p) 8 

                                                 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
7 A teljes 6.5. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 



6.5.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 9 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
c) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

felnőttoktatás 
d) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 

felnőttoktatás 
e) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
f) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
g) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 
7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítő 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 Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  
Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja a gazdálkodás megszervezésének 
módja tekintetében önállóan működő  
a) Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény, Haynald L. 

út 11.), 
b) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó, 

Rákóczi u. 1.) 
c) Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) 
pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban 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, 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. 
 

                                                                                                                                                         
8 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 
9 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 



14. Az intézmény általános jogutódja a Munkaügyi Minisztérium által alapított – alapító 
okirattal nem rendelkező – 211. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetnek (3104 
Salgótarján, Csokonai út 21-29); a Nógrád Megye Közgyűlése által, a 13/1992 (VI. 11.) 
Kgy. rendelettel alapított Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumnak (3100 Salgótarján, 
Kissomlyó út 2.), valamint a 24/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelettel alapított Fáy András 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak (3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39.). 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Sza kszolgálati Intézet 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1 .  Alapító szerv:    

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

2.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézet  

2.2. Rövidített neve: Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet   
2.3. Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1993. évi 
LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban – a megyei önkormányzat 
számára kötelezően előírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4.  Az intézmény m űködési köre:   

Nógrád megye 
 

5.  Az intézmény besorolása, típusa:  
Közszolgáltató költségvetési szerv, többcélú közoktatási közintézmény 
(intézményegységei: területi pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézményegység, 
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság). 
 

6. Az intézet alaptevékenysége (feladatai):  
Pedagógiai szakmai szolgáltatás és szakszolgálat (Szakágazat: 856000) 
6.1.  Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a közoktatási intézmények és 

fenntartóik, valamint a pedagógusok, tanulók számára az igényeikhez 
alkalmazkodva. A gyógypedagógiai szakterületen az alaptevékenység csak a 
6.1.1. és 6.1.7 feladatok ellátására terjed ki. 
6.1.1.  Pedagógiai értékelés: a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- 

és oktatómunka eredményességének mérése, értékelése, a helyi, a 
térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezésének segítése. 

6.1.2. Szaktanácsadás, az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és 
terjesztése. 

6.1.3. Pedagógiai tájékoztatás: a szakmai információk, adatok és tanügyi 
dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, 
feldolgozása, és használatba adása, tájékoztatás nyújtása – kivéve a 
pedagógiai szakkönyvtár és tankönyvbemutató hely működtetését. 

6.1.4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: iskolaszerkezeti tanácsadás, 
közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, 
taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, óvodai nevelési 
programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok, tantervek 
készítésének segítése. 



6.1.5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 
segítése, szervezése1 

6.1.6. A pedagógiai intézmények, valamint a munkaerőpiac igényének 
megfelelően iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás végzése, tanfolyami 
rendszerű át- és továbbképzés keretében.  

6.1.7. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
összehangolása. 

6.1.8   A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat: a tanulók, a tanulóközösségek, 
a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges 
ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. 
információk közvetítésével. 

6.1.9  A szakmai közélet fejlesztése érdekében konferenciák, megyei pedagógiai 
napokat, pedagógus képzőművészeti kiállítások rendezése, pedagógiai 
pályázatok kiírása. 

6.1.10. Az intézeti saját, átvett, a megye intézményeiben létrehozott, a 
pedagógiai gyakorlatban jól hasznosítható munkák, kutatási, 
eredménymérési tanulmányok kiadása, terjesztése.2 

6.2.    Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység. 
6.2.1.    A fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, 

tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás 
módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai 
szakszolgálatra. 

6.2.2.   A különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétének 
vizsgálata. 

6.3. Szakfeladatok meghatározása3 
6.3.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
b) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
c) 4 

6.3.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat:5 
a) 855935 – Szakmai továbbképzések 
b) 581400 – Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
c) 749031 - Módszertani szakirányítás 
d) 823000 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
e) 581900 - Egyéb kiadói tevékenység 
f) 855931 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
g) 855932 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
h) 856000 - Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
i) 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 
7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
3 A teljes 6.3. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 
5 A c)-i) pontokat beiktatta a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 



8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:   
a)  Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett 

rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján, 
Ruhagyári út 9.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
11.     a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban 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. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja az 1986. március 26-án, a Nógrád Megyei Tanács által 

alapított Nógrád Megyei Pedagógiai Intézetnek (3100 Salgótarján, Május 1. út 77.).6 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
6 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm űvelődési Intézet 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

  
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet  
3100 Salgótarján, Kassai sor 2. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1997. évi CXL. törvény 
64.§, 66.§, 84-85.§-ában, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (2) bekezdés c) 
pontjában kötelezően előírt megyei könyvtári, közművelődési és pedagógiai tájékoztatási 
feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre:   

Nógrád megye  
 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

5.1.      Könyvtári, levéltári tevékenység (szakágazat: 910100)1 
5.1.1.     A Balassi Bálint Megyei Könyvtár ellátja az 1997. évi CXL. törvényben 

előírt nyilvános könyvtári alapfeladatokat a megye egész területére 
vonatkozóan. 

5.1.2.      A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt. 
   Könyvtári ellátórendszert működtet, betölti a rendszer központi 

könyvtári feladatát. 
5.1.3.    Végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez 

tartozó lakosainak könyvtári ellátását. 
5.1.4.   Salgótarján Megyei Jogú Város lakosai részére az önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján nyilvános városi könyvtári ellátást végez. 
5.1.5.   Nevelő, illetőleg önművelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységet 

végez az általános és a szakmai műveltség növelése céljából.  
5.1.6.   Kiadja a Palócföld c. folyóiratot, illetve könyvkiadói tevékenységet 

folytat2. 
5.1.7.  Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai 

adatszolgáltatását. 
5.1.8.   Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, a 

nyilvános könyvtári ellátást végző intézmények, valamint a 
munkaerőpiac igényeinek megfelelően iskolarendszeren kívüli 
felnőttoktatást végez tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés 
keretében. 

5.1.9.  Ellátja a köteles-példányokkal és a könyvtárközi dokumentum-
ellátással kapcsolatos feladatokat. 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



5.1.10.    Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését. 
5.1.11.   Pedagógiai szakkönyvtári feladatokat lát el és tankönyvbemutató 

helyet működtet3. 
 

5.2.      Egyéb oktatás; kulturális képzés4 
5.2.1.    Közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenységet 

folytat a helyi közművelődési intézmények, helyi és kisebbségi 
önkormányzatok, egyesületek, közösségek és a művelődési életben 
aktívan részt vevő polgárok számára. 

5.2.2.       Szaktanácsadói tevékenységet végez a közművelődési intézmények 
munkatársai, intézmény nélküli művelődésszervezők és helyi 
önkormányzatok részére, mindenekelőtt az alábbi szakterületeken: 
a) elősegíti a területén működő települési önkormányzatok, nemzeti 

és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén 
működő közművelődési szervezetek művelődési céljainak 
megvalósulását, 

b) együttműködik a Magyar Művelődési Intézettel, az országos 
szakmai   érdek-képviseleti szervezetekkel. 

c) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és 
fejlesztő programokat készít és hasznosít, 

d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei 
közművelődési rendezvényeinek szervezésében, gondozza a 
kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális 
kapcsolatokat, 

e) gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, megyei 
adattárat kezel, 

f) elősegíti a megye környezeti, művészeti, közművelődési 
értékeinek, sajátosságainak bemutatását, 

g) végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek 
szakmai képzését és továbbképzését, 

5.2.3.       Megbízás alapján előkészíti és megszervezi a megyei önkormányzat 
programjait, rendezvényeit. 

5.2.4.   Közreműködik a megyei közgyűlés (illetve annak bizottságai) 
szakirányú döntéseinek előkészítésében. 

 
5.3. Szakfeladatok meghatározása5 

5.3.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
b) 910122 – Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
c) 910123 – Könyvtári szolgáltatások 
d) 581400 – Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
e) 581100 – Könyvkiadás 
f) 910501 – Közművelődési tevékenység és támogatásuk 
g) 6 

5.3.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 855200 – Kulturális képzés 
b) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 
6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  
                                                 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
5 A teljes 5.3. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
6 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 



Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
7. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:   

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, amely 

minden előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait 
ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet (Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. A könyvtár városi feladatainak költségvetési 
fedezetét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, a két önkormányzat 
által kötött megállapodás szerint.  

 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a Közgyűlés nyilvános 

pályázat útján – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának véleményét 
kikérve – határozott időre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása 
tekintetében a Közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja az 1949. májusában a Vallási és Közoktatási 

Minisztérium és Salgótarján megyei város által alapított Körzeti Könyvtárnak, illetve 
2.042-13/1952. (V. 14.) MT számú határozat alapján a Nógrád Megyei Tanács által 1952. 
augusztus 30-án alapított Megyei Könyvtárnak (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.).  
A közművelődési feladatok tekintetében jogutódja a Nógrád Megyei Tanács 
19/1989.(IV.27.) Th. számú határozatával alapított Nógrád Megyei Közművelődési 
Központnak, illetve a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató 
és Szakszolgálati Intézetnek.7 

 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
7 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Nógrád Megyei Levéltár 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:   
Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, intézményegy sége, telephelyei:  

2.1. Székhelye: Nógrád Megyei Levéltár, 3100 Salgótarján, Bem út 18. 
 

2.2. Intézményegysége: Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Levéltára, 2660 
Balassagyarmat, Hétvezér út 26. 

 
2.3. Telephelyek: 

a) Nógrád Megyei Levéltár bátonyterenyei részlege, 3070 Bátonyterenye, Bolyoki u. 8, 
b) Nógrád Megyei Levéltár salgótarjáni raktára (Pártarchívum), 3100 Salgótarján,  

Május 1. út 41. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az 1997. évi CXL. 
törvénnyel módosított 1995. évi LXVI. törvényben – a megyei önkormányzat számára 
kötelezően – előírt levéltári feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre, gy űjtőköre:   

a) Nógrád megye, 
b) az egész ország. 

 
5. A levéltár alaptevékenysége (feladatai):     

Könyvtári, levéltári tevékenység (Szakágazat: 910100) 
A történeti értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények 
felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése, 
kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat működtetése. 

 
5.1 A Nógrád Megyei Levéltár illetékes a megye területén működött és működő  

a) megyei szintű államigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek, 
b) megyei szintű gazdasági szervek, 
c) megyei szintű intézmények és intézetek, valamint 
d) megyei szintű egyesületek, testületek  
levéltári anyagának átvételére.  

5.2.   A Nógrád Megyei Levéltár illetékes 
a) a megye területén működő vagy működött megyei, városi, járási és községi 

önkormányzatok, valamint ezek irányítása alatt működő szervek, intézetek és 
intézmények, továbbá 

b) az 5. 1. bekezdés b) - d) pontjában felsorolt szervek irányítása alatt működő 
egyéb szervek levéltári anyagának átvételére. 

5.3.   A Nógrád Megyei Levéltár gyűjti 
a) az illetékességi területén élt vagy ott jelentős szerepet játszott, illetőleg más, a 

területtel kapcsolatos jelentős személyek, családok levéltári anyagát;  



b) az illetékességi területén keletkezett, vagy arra vonatkozó egyes történeti értékű 
iratokat, kép- és hangfelvételeket. 

5.4.  A levéltári anyag védelme és használatának elősegítése érdekében a Nógrád 
Megyei Levéltár 
a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát; 
b) közreműködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési 

szabályzatainak véleményezésében;          
c) ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és 

irattári selejtezését; 
d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelőinek szakmai 

továbbképzésében; 
e) átveszi, illetőleg gyűjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az 

illetékességi, illetőleg gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagot; 
f) gondoskodik az őrizetében lévő levéltári anyag biztonságos őrzéséről, 

szakszerű kezeléséről, restaurálásáról, biztonsági célú lemásolásáról, illetve 
hang- és egyéb elektronikus rögzítéssel, valamint fototechnikai úton előállított 
levéltári anyagnak a szükségeshez képest rendszeres felújításáról. 

g) elősegíti az őrizetében lévő levéltári anyag használatát az anyag tudományos 
igényű rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése 
és azok közzététele útján; 

h) nyilvántartja az őrizetében lévő levéltári anyagot meghatározott nyilvántartások 
készítése és folyamatos vezetése útján; 

i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak - elsősorban a 
történettudománynak - a levéltári anyag védelmét és használatát elősegítő 
ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi1; 

j) felvilágosítást ad az őrizetében lévő levéltári anyagról, de a tájékoztatás 
érdekében kutatást csak irányító szerveik utasítására végez; 

k) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az őrizetében lévő levéltári 
anyagból; 

l) biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit; 
m) közművelődési munkát végez, illetőleg azt az őrizetében lévő levéltári anyag 

felhasználásával támogatja; 
n) reprodukciót készít az őrizetében lévő levéltári anyagról, vagy ilyennek 

készítését engedélyezi; 
o) kölcsönzi az őrizetében lévő levéltári anyagot; 
p) filmcserét és kiadványcserét folytat; 
q) közreműködik a személyi tulajdonban lévő történeti értékű levéltári anyag 

felderítésében, védetté nyilvánításában, és az ágazati miniszter kijelölése 
alapján szakfelügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett; 

r) ellátja az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó, de általa a levéltárra átruházott 
egyes igazgatási feladatokat;                      

s) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
5.5. Az 1991. évi IL. törvény 53. §-ában foglaltak alapján átveszi a csődeljárás során 

felszámolásra kerülő gazdasági egységek maradandó értékű iratait. 
5.6. Szakfeladatok meghatározása2 

5.6.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 910131 – Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
b) 910132 – Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és 

információközvetítő tevékenység 
c) 3 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 A teljes 5.6. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 



5.6.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 4 
b) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 

6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, 

amely minden előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági 
feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Nógrád Megyei 
Múzeumi Szervezet (Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános 
pályázat útján - meghatározott időtartamra bíz meg.  Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Vármegye Nemesi Közgyűlés által 1794-

ben alapított Törvényhatósági Levéltárnak, illetve a 2045/1967. (VIII. 8.) számú 
határozattal a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága hatáskörébe utalt Nógrád 
Megyei Levéltárnak (3100 Salgótarján, Bem út 6.).5 

 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
4 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 
5 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
18/1992. (VI.11.) Kgy.  
rendeletével alapított 

 
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: 

- Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.] 
- Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.] 
- Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady E. út 7.] 
- Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.] 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi 
CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. A Múzeumi Szervezet m űködési köre:   

Nógrád megye – a 18.2 pontban meghatározott eltérésekkel. 
 

5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  
a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 

könyvkiadás.1 
b) Szakfeladatok meghatározása2 

ba) Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
baa) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
bab) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bac) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
bad) 910204 – Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
bae) 854221 – Alapképzés3 
baf) 854222 – Mesterképzés4 
bag) 854223 – Doktori képzés5 

bb) Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
bba) 6 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 A teljes 5. b) pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
4 Beillesztette a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
5 Beillesztette a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
6 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 



bbb) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 
6. A Múzeumi Szervezet kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  

A Múzeumi Szervezet és intézményei kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 
folytathatnak.  
 

7. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).  
Szervezeti és Működési Szabályzatát a Közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá.  

 
8. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. Alaptevékenységét a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. Pénzügyi-
gazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum látja 
el. További intézményei szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységek, 
amelyek – a kiemelt előirányzatokon belül – a szakmai feladatok előirányzatai feletti 
rendelkezési jogosultsággal bírnak. 

c) A Múzeumi Szervezet (a Nógrádi Történeti Múzeum) a b) pontban foglalt feladatai 
mellett ellátja az önállóan működő 
ca) Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet (Salgótarján, Kassai 

sor 2.) és  
cb) Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján, Bem út 18.) pénzügyi-gazdasági 

feladatait. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

9. A Múzeumi Szervezet jogel ődei:  
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 

-  az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati 
Múzeumnak; 

-  az 1959-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei 
Munkásmozgalmi Múzeumnak; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi Helytörténeti 
Gyűjteménynek; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti 
Kiállítóhelynek és Romkertnek; 

-  az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyűlése által – a 18/1992. (VI.11.) Kgy. 
rendelettel alapított – Nógrádi Múzeumoknak; 

-  a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által – a 19/2000. 
(XII.1.) Kgy. sz. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumnak (3100 
Salgótarján, Múzeum tér 2.).7 

 
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei 

 
II. 

Nógrádi Történeti Múzeum 
 

10. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Nógrádi Történeti Múzeum 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

                                                 
7 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 
11. Az intézmény feladatai:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL. 
törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára 
meghatározott feladatokat. 

 
12. Az intézmény gy űjtőköre, gy űjtőterülete:  

12.1. Gyűjtőkörök: történeti muzeológia, műszaki-technikatörténet és  
művészettörténet, numizmatika. 

12.2. Gyűjtőterület: Nógrád megye. 
 

13. Az intézményhez tartozó kiállítóhely, küls ő raktár:  
a) NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
b) Az intézmény telephelye (külső raktára): a Nógrádi Történeti Múzeum 

raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 3893/A/13.) 
 

14. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi 
szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter 
véleményének kikérésével - határozott időtartamra bízza meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. 
 

15. Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény önállóan gazdálkodó az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Saját pénzügyi-
gazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek – 
mint szakmailag önálló, részjogkörű költségvetési egységeknek – a pénzügyi-
gazdasági feladatait is. 

 
III. 

Palóc Múzeum 
 

16. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Palóc Múzeum 
2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 

 
17. Az intézmény feladatai:  

Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum) 

 
18. Az intézmény gy űjtőköre, gy űjtőterülete:  

18.1. Gyűjtőköre: néprajz, első sorban a palóc néprajzi egység anyaga, valamint 
irodalomtörténet. 

18.2. Gyűjtőterülete: a néprajz tekintetében Nógrád megye, illetve jogszabályokban 
meghatározott módon és megállapodások alapján a palóc néprajzi egység 
területe; a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország. 

 
19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, telephe lyek, küls ő raktárak:  

19.1   Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
19.2   Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
19.3   Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
19.4   Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 



19.5   Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
19.6 Irodalomtörténeti gyűjtemény: 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 6.  

(Vármegyeháza). 
19.7   Az intézmény telephelye (külső raktára): 

a) Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.); 
b) Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, 

hrsz.: 526); 
c) Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.). 

 
20. Az intézmény vezet ője:  

Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 
szervezet vezetője – nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével 
– meghatározott időtartamra bíz meg. 

 
21. Az intézmény gazdálkodása:  

Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely – a kiemelt előirányzatokon 
belül – a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.  

 
 

IV. 
Kubinyi Ferenc Múzeum 

 
22. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Kubinyi Ferenc Múzeum 
3170 Szécsény, Ady E. út 7. 
 

23. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(területi múzeum). 
 

24. Az intézmény vezet ője:  
       Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 

szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - 
meghatározott időtartamra bíz meg. 

 
25. Az intézmény gy űjtőköre, gy űjtőterülete:  

25.1  Gyűjtőköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája 
a XIX. század közepéig terjedően; 

25.2  Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
 

26. Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon 
belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.  

 
V. 

Pásztói Múzeum 
 

27. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Pásztói Múzeum 
3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
 



28. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum). 
 

29. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 
szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével - 
meghatározott időtartamra bíz meg. 
 

30. Az intézmény gy űjtőköre, gy űjtőterülete:  
30.1. Gyűjtőköre: természettudomány; 
30.2. Gyűjtőterülete: Nógrád megye. 
 

31. Az intézményhez tartozó kiállítóhely:  
Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 
 

32. Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon 
belül - a szakmai feladatok előirányzatai felett önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági feladatait a Nógrádi Történeti Múzeum, mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el. 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

Szent Lázár Megyei Kórház 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  
 2.1.     Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.  
 2.2.     Az intézmény telephelyei: 

 Tüdőgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) 
 Orvosi rendelő (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.) 

3. Az intézmény m űködési köre :  
Nógrád megye 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontjában előírt alapellátást meghaladó 
egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) 
bekezdésben előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.  
 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
a) Fekvőbeteg-ellátás (szakágazat: 861000)1 
b) Járóbeteg-ellátás  
c) Fogorvosi szakellátás  
d) Egyéb humán egészségügyi ellátás 
e) Könyvtári, levéltári tevékenység 
f) Betegszállítás  
5.1 A kórház megelőző, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási 
területén 

a) az egészségbiztosítási pénztárral megkötött finanszírozási szerződésben rögzített 
ágyszámon aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást biztosít, valamint járóbeteg és 
fogászati szakellátást végez;2 

b) Egészségügyi Szűrő- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat 
működtet, 

c) A működési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának 
tüdőszűrését és kiegészítő szűrését, 

d) A működési engedélyben meghatározott területen közreműködik a TBC-s betegek 
környezete fokozott védelmének megteremtésében, 

e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdőbetegek 
felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns 
gyógyításáról, gondozásáról. 

f) A szécsényi kistérség körzetében járóbeteg szakellátásokat biztosít. 
5.2  A kórház a fekvőbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat 

biztosít. 
5.3  Az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerződésben foglaltak 

szerinti kapacitás mértékéig betegszállítási tevékenységet folytat. 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



5.4   A kórház nyilvános szakkönyvtárat működtet. 
5.5. Szakfeladatok meghatározása3 

5.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
b) 861001 – Fekvőbeteg aktív ellátás 
c) 861002 – Fekvőbeteg krónikus ellátása 
d) 862211 – Járóbetegek gyógyító szakellátása 
e) 862212 – Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
f) 862213 – Járóbetegek gyógyító gondozása 
g) 862231 – Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
h) 862232 – Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
i) 862240 – Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
j) 862303 – Fogorvosi szakellátás 
k) 869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
l) 869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
m) 869035 – Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 
n) 869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás 
o) 869039 – Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 
p) 869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

5.5.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 4 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
c) 5 
d) 6 
e) 813000 – Zöldterület-kezelés 
f) 910123 – Könyvtári szolgáltatások 

6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenységei:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a Közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá.  
 

8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézet. 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást 
biztosít. 

 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős főigazgató vezeti, akit a Közgyűlés - nyilvános 

pályázat útján – a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott időtartamra bíz 
meg.  A főigazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, 
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Közgyűlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

                                                 
3 A teljes 5.5. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 
6 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 



 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai az egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. §-ában meghatározott 
jogviszonyokban állhatnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya RT. 

Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a 
Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmű RT. Társpénztára által alapított Acélgyári 
Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi 
rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-től a jelenlegi székhelyén 
működő Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. 
által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdőbeteg Gyógyintézetének, 
amely 1992-től Megyei Tüdőgyógyintézetként (2673 Nógrádgárdony, Kórház út 1.) 
működött.7 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
7 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Reménysugár Otthon 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthona:  

2.1. Reménysugár Otthon 
 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
2.2. Lakóotthon (ápoló-gondozó célú) 
 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 

 
3. Az intézmény m űködési köre:   

Nógrád megye 
A gyermekvédelmi szakellátást illetően – Salgótarján Megyei Jogú Város területének 
kivételével – Nógrád megye.1 

 
4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja, az 1993. évi III. törvény 88. § (1) 
bekezdés, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. § (1) bekezdés és a hatályos 
végrehajtási rendeletekben meghatározott szociális és gyermekvédelmi ellátások 
biztosítása. 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

5.1.2 
a) Mentális betegek bentlakásos ellátása (Szakágazat: 872000) 
b) Fogyatékosok bentlakásos ellátása 
c) Egyéb bentlakásos ellátás 

 
5.2. 3 

a) Alapfokú oktatás 
b) Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 

 
5.3. Gyermekotthoni feladatok ellátása 16 férőhelyen: 

 
5.3.1.Az intézmény gyermekotthoni részlege két csoportban otthont nyújtó ellátás 

keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett 10 éven aluli gyermekek teljes körű ellátását  
 5.3.1.1. A gyermekotthon egy csoportban biztosítja a kora miatt sajátos 

szükséglettel bíró három év alatti gyermekek számára az 
állapotukhoz és korukhoz igazodó különleges ellátást. 

 5.3.1.2. A különleges ellátást nem igénylő gyermekek csoportjában legfeljebb  
4 fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermek helyezhető el. 

 

                                                 
1 Az utolsó mondatot beiktatta a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



5.3.2.Biztosítja a fogyatékos, és a részterületen fejlődési elmaradást mutató 
gyermekek korai fejlesztését, gondozását, a képzési kötelezett gyermekek 
gondozását, fejlesztő felkészítését, valamint az iskolai tanulmányok 
folytatásának segítését. 

 
5.3.3.Előkészíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, ápolja a családi 

kapcsolatokat, segíti az örökbefogadást és az utógondozást.  
 

5.3.4.Befogadja a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylő 
első életévét be nem töltött gyermeket. 

 
5.3.5.Átmeneti gondozást biztosít szabad férőhelyei terhére azon települési 

önkormányzatok számára – 0-10 éves korosztály tekintetében -, amelyek a 
megyei önkormányzattal a feladat ellátása érdekében megállapodást kötöttek. 

 
5.3.6.Átmeneti gondozásra befogadhatja a 3 éven aluli, egészségügyi okok miatt 

ellátást igénylő gyermeket, amennyiben rendelkezik az ellátásukhoz 
szükséges feltételekkel. 

 
5.3.7.Az intézmény befogadja a rendőrség által bekísért 10 éven aluli 

gyermekeket, éjszakai bentlakást és átmeneti gondozást biztosít azon 0-10 
éves gyermekek számára, akik lakóhelyükről felügyelet nélkül távoztak el, 
illetve ellátásuk, felügyeletük, törvényes képviseletük átmenetileg nem 
biztosított. 

 
5.4 Az intézmény 10 férőhelyen befogadja gyermekével együtt az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket, valamint az utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőttet és gyermekét. A települési önkormányzatokkal 
kötött megállapodás alapján befogadja gyermekükkel az otthontalanná vált szülőket 
és a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat. 

 
5.5 Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 80, fogyatékosok ápoló-gondozó célú 

lakóotthoni ellátása 12 férőhelyen:4 
  

5.5.1. Az intézmény azon súlyos értelmi fogyatékosok, illetve halmozottan 
sérültek ápolását, gondozását biztosítja, akiknek oktatására, képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetőség.5 

 
5.5.2. Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő 

környezetet, elhelyezést, élelmezést, ruházatot.  
 

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

 
5.5.4. A fogyatékos gyermekek esetében az ápolás-gondozás mellett biztosítja a 

korai fejlesztést és gondozást, a képzési kötelezett gyermekek 
gondozását, fejlesztő felkészítését. 

 

                                                 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



5.5.5. A nagykorú fogyatékosok számára biztosítja – a fogyatékosságának 
megfelelő – szinten tartó, képességfejlesztő, munkajellegű foglalkoztatást, 
továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését. 

 
5.6  6 

 
5.7. Szakfeladatok meghatározása7 

5.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 8 
b) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
c) 873022 – Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
d) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
e) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
f) 879019 – Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
g) 856012 – Korai fejlesztés, gondozás 
h) 856013 – Fejlesztő felkészítés 
i) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás9 

5.7.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 10 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 

 
6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenységei:  

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá. 
 

8. Az intézmény önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, amely 
minden előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait 
ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Ipolypart Ápoló Gondozó 
Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73). 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
10) a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – határozatlan időre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
                                                 
6 Hatályon kívül helyezte a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009. december 4. napjától. 
7 A teljes 5.7. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
8 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 
9 Beillesztette a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
10 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács V.B. által 1974-ben alapított 

Nógrád Megyei Tanács Csecsemőotthonának(2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 
44.).11 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
11 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

Ezüstfeny ő Idősek Otthona 
A L A P Í T Ó   O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:  

Székhelye: Ezüstfenyő Idősek Otthona 
 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. (férőhelyszám: 210) 

 
Intézmény telephelyei: 
a) 3147 Mizserfa, Május 1. út 82. (Idősek otthont nyújtó ellátása: férőhelyszám 156) 
b) 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. (Idősek Klubja, férőhelyszám: 20) 

 
3. Az intézmény m űködési köre :  

Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 57. § (1) 
bekezdés f) és j) pontja, a 68. § (1) bekezdés és a hatályos végrehajtási rendeletekben 
előírt ellátások biztosítása.  

5. Az intézmény formája, típusa, besorolása : 
5.1    Formája: ápolás-gondozást, nappali ellátást nyújtó intézmény. 
5.2    Típusa: 

a) Idősek otthont nyújtó ellátása, 
b) Idősek Klubja 

5.3    Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
 6.1   Idősek otthont nyújtó ellátása 

6.1.1 A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de 
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára teljes körű ápolását, 
gondozását végez 366 férőhelyen (szakágazat: 873000 – Idősek, 
fogyatékosok bentlakásos ellátása).1 Ebből:  

   Bátonyterenyén     58 férőhelyen 
mizserfai telephelyen    53 férőhelyen 
összesen    111 férőhelyen  

intenzív gondozást (demens ellátást) biztosít. 
6.1.2 Felvehető az idősek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban 

meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is, aki betegsége 
miatt nem tud önmagáról gondoskodni.  

6.1.3 Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 

6.1.4 Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, 
kórházi beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz ellátásukat.  

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



6.1.5. Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató 
foglalkozásukat. 

6.2  Idősek Klubja 
A nappali ellátás keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak napközbeni étkeztetését. 

6.3. Szakfeladatok meghatározása2 
6.3.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 873011 – Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
b) 873013 – Demens betegek bentlakásos ellátása 
c) 881011 – Idősek nappali ellátása 
d) 3 

6.3.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
562917 - Munkahelyi étkeztetés 

 

7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  
Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve :  
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 
és működési szabályzatát a közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága hagyja jóvá. 

 

9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Saját 
pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja az önállóan működő „Baglyaskő” Idősek 
Otthona (3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.) pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 
megállapított költségvetésből látja el. 

 
 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – határozatlan időre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, 
az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári 
jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szervnek a 
megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete 
az irányadó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 A teljes 6.3. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 



 
 

13. Az intézmény jogi személy. 
 

14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
1960. szeptember 1-jén alapított szentkúti szociális otthonnak (3147 Mizserfa, Május 1. 
út 82.)4 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
4 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 8. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy.,25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) 
Kgy. rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthonai : 

2.1. Székhelye: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 
Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73.) 

2.2. Telephelye: 3188 Ludányhalászi, Kossuth út 15/17. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) bek., 
71. §, 71/A.§, és 85/A.§, valamint a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított 
ellátások biztosítása.  
 

4. Az intézmény m űködési köre : 
Nógrád megye 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége, (feladatai):  

5.1. Ápoló, gondozó otthoni ellátás (Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása – 
szakágazat: 872000) az intézmény székhelyén 380 férőhelyen1 
5.1.1. 18 éven felüli, számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő, nem 

veszélyeztető állapotú, önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti 
gondoskodást nem igénylő pszichiátriai betegek (230 férőhelyen) részére, 
ezen felül végzi a pszichiátriai és szenvedélybetegek határozott időre szóló 
ellátását is.2 

5.1.2. Szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem 
igénylő, önálló életvitelre időlegesen nem képes, kötelező intézeti 
gyógykezelésre nem szoruló szenvedélybetegek (50 férőhelyen) számára, 

5.1.3. Súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek számára 
(100 férőhelyen), akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, ápoló gondozó 
otthoni ellátást nyújt.3 

5.2. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása az intézmény 
lakóotthonaiban 10, 10, összesen 20 férőhelyen. Azt a 18. életévét betöltött 
pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre 
nem szorul és utógondozására nincs más mód. 

5.3. Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



5.4. Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi 
elhelyezésükről, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat. 

5.5. Segíti közösségi kapcsolataik kialakítását. Elősegíti a lakók önálló életvezetési 
képességének helyreállítását. 

5.6. Biztosítja az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartását és fejlesztésük 
érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. Külső foglalkoztató által 
működtetett fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást biztosít az intézet területén. 

5.7. Előkészíti a lakók családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését. 
5.8. Az Észak-magyarországi régió területén szociális módszertani tevékenység ellátása 

konzorciumi szerződés alapján 2008. július 1-jétől 5 éven át. 
5.9. Szakfeladatok meghatározása4 

5.9.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 5 
b) 872001 – Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
c) 872002 – Szenvedélybetegek tartós ellátása 
d) 872003 – Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 
e) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

5.9.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 890431 – Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 
b) 890432 – Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 
c) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 

 
6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja az önállóan működő 
a) Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2643 Diósjenő, 

Kastély) 
b) Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel, Petőfi Sándor út 

2.),  
c) Reménysugár Otthon (Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.) 
pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – határozatlan időre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, 
kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
                                                 
4 A teljes 5.9. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja a Szécsényi Járási Tanács által 1950-ben alapított 

Ludányhalászi Szociális Otthonnak (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73.).6 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
6 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
28/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) 
Kgy. rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:   
Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
2643 Diósjenő, Kastély 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) bek., 
74. § (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátások 
biztosítása. 

 
4. Az intézmény m űködési köre : 

Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a siket értelmi fogyatékosok 
vonatkozásában valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki. 
 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (Szakágazat: 873000)1 
5.1 Tanköteles koron túli, középsúlyos értelmi fogyatékosok (125 férőhelyen) és értelmi 

fogyatékos hallássérültek számára (42 férőhelyen) ápoló-gondozó otthoni ellátást 
nyújt, akinek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi 
keretek között van lehetőség. 

5.2 Tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok (5 férőhelyen) és 
értelmi fogyatékos hallássérültek számára (10 férőhelyen) rehabilitációs intézeti 
ellátást biztosít, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása 
csak intézményi keretek között valósítható meg. 

5.3 Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 

5.4 Megszervezi a lakók intézeti életrendjét. 
5.5 Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de 

legalább szinten tartását, rendszeres munkavégzésüket, rehabilitációs célú 
foglalkoztatásukat, valamint szabadidejük célszerű felhasználását. 

5.6 Gondoskodik az orvosi, szakorvosi, kórházi gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukról és ápolásukról. 

5.7 Előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

5.8 Szakfeladatok meghatározása2 
5.8.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 890431 – Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében3  
b) 873021 - Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 A teljes 5.8. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 11. §-a. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



c) 873024 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 873029 - Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás 

5.8.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 562917 - Munkahelyi étkeztetés 
b) 4 
c) 5 
d) 890432 - Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében 

 
6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 Ludányhalászi, 
Rákóczi út 71/73). 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – határozatlan időre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, 
kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 

1981-ben alapított diósjenői szociális foglalkoztató intézetnek (2643 Diósjenő, Kastély).6 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
4 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
6 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

  
HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Ot thon 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  

2.1. Székhelye: Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, 
Petőfi S. u. 2. 

2.2. Az intézmény telephelye: 2687 Bercel, Kenderváros út 23. 
  
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) bek., 
74. § (1) bek. és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátások 
biztosítása. 

 
4. Az intézmény m űködési köre:  

Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a súlyosan látássérült értelmi 
fogyatékosok vonatkozásában valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki. 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

5.1 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazat: 873000)1 
5.1.1 Bercel, Petőfi S. út 2. (székhely) 

5.1.1.1. Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt nyújtó tartós bentlakásos 
intézmény. 

5.1.1.2. Típusa: integrált intézmény, melyben 
a) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos 

személyek ápolása gondozása (41 férőhelyen), akiknek képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek 
között van lehetőség;2 

b) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos 
személyek rehabilitációs intézményi elhelyezése (9 férőhelyen), 
akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak 
intézményi keretek között valósítható meg.3 

5.1.1.3. Engedélyezett férőhelyek száma: 50 fő. 
5.1.2 Bercel, Kenderváros út 23. (telephely) 

5.1.2.1. Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt és lakóotthoni elhelyezést 
nyújtó tartós bentlakásos intézmény. 

5.1.2.2. Típusa: integrált intézmény, melyben 
a) tanköteles koron túli látássérült értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó 

otthona (45 férőhely), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség;4 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



b) tanköteles koron túli látássérült értelmi fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye (3 férőhely), akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs 
célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg;5 

c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása történik 
12 férőhelyen. 

5.1.2.3. Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő. 
5.2  Az intézmény biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő 

környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 
5.3  Megszervezi a lakók intézeti életrendjét. 
5.4 Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de 

legalább szinten tartását, munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatásukat, valamint szabadidejük célszerű felhasználását. 

5.5 Gondoskodik az orvosi, szakorvosi, kórházi gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz ellátásukról és ápolásukról. 

5.6 Előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

5.7. Szakfeladatok meghatározása6 
5.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
b) 873022 – Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni 

ellátása 
c) 873024 – Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 7 

5.7.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
b) 8 

 
6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 Ludányhalászi, 
Rákóczi út 71/73). 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – határozatlan időre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

                                                 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
6 A teljes 5.7. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
7 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
8 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 

1981-ben alapított berceli szociális foglalkoztató intézetnek (2687 Bercel, Petőfi S. u. 
2.).9 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
9 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Váci Mihály Gimnázium 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 11/2009. (III. 30.) Kgy., 17/2009. (VI. 5) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyűlése (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 me ghatározott 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 kötelezően előírt középiskolai feladatok ellátása, a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre :  

Nógrád megye 
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Közszolgáltató költségvetési szerv – közintézmény, gimnázium  

 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

6.1.  Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára 
és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő iskolai oktatás (Általános 
középfokú oktatás – szakágazat: 853100) 
a) gimnáziumi nevelés – oktatás 4 évfolyamon, 
b) gimnáziumi nevelés – oktatás 6 évfolyamon, 
c) a többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, 
és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okokra visszavezethető vagy organikus okokra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő), és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása. 
Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi közétkeztetés 
feladatát.1 

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 
Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti, 
középiskolai tanulmányokra felkészítő nevelés, oktatás az előkészítő 9. évfolyamon 
a 2005/2006. tanévtől kezdődően. A felvehető tanulók létszáma évente 25 fő. 

6.3. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 330 fő. 
6.4. Szakfeladatok meghatározása2 

6.4.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 3 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 A teljes 6.4. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5.) Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



b) 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
c) 853112 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
d) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
e) 852021 – Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
f) 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
6.4.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 855937 – M.n.s. egyéb felnőttoktatás4 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
c) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
d) 5 

 
7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége : 

Az intézmény kisegítő 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 Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett 

rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének 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. 

 

                                                 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-
testülete által 16/1994. (II. 24.) Öh. számú határozattal alapított Váci Mihály 
Gimnáziumnak (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.). 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 19/2009. (VII. 3.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 

 
3. Az intézmény m űködési köre : 

Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési helye.   
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
A közgyűlés, annak szervei gazdasági, műszaki és szolgáltatási szükségleteinek kielégítése, 
a használatában lévő önkormányzati vagyon üzemeltetése. 
A közgyűlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti hasznosítása. 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): 1 

5.1. A megyeháza és egyéb – a közgyűlés által átadott – ingatlanok üzemeltetése, 
működtetése, fenntartása, bérbeadása, kezelése, valamint felújítása 
(Építményüzemeltetés – szakágazat: 811000). Az ingóságok beszerzése, javítása, 
karbantartása, pótlása. 

5.2. Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatokkal összefüggő 
pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellátása (nyomdai, 
stúdió, küldemény-felvételi és kézbesítési tevékenység). 

5.3. Konyhát üzemeltet, élelmezési feladatot lát el 
5.3.1. székhelyén 
5.3.2. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna 

tagintézményében (Salgótarján), 
5.3.3. a „Baglyaskő” Idősek Otthonában (Salgótarján), 
5.3.4. az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben (Ludányhalászi) 
5.3.5. a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat), 
5.3.6. a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (Szécsény) 
5.3.7. az Ezüstfenyő Idősek Otthonában (Bátonyterenye), 
5.3.8. a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye), 
5.3.9. a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthonban (Pásztó), 
5.3.10. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (Salgótarján, 

Csokonai út 21-29).2 
5.4. Szállásférőhelyek működtetése 

5.4.1. Kemping 
5.4.2. Turista szálló 
5.4.3. Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő] 
 

5.5. Szakfeladatok meghatározása 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
2 Beiktatta a 19/2009. (VII. 3.) Kgy. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. július 1. napjától. 



5.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 552001 – Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
b) 553000 – Kempingszolgáltatás 
c) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
d) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
e) 562919 – Egyéb étkeztetés 
f) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
g) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

5.5.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
b) 561000 – Éttermi, mozgó vendéglátás 

 
6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége :3 

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés költségvetési, gazdasági, területfejlesztési 
és EU bizottsága hagyja jóvá. 
 

8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

10.  a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Az igazgatót a 
közgyűlés nyilvános pályázat útján, határozatlan időtartamra bízza meg. 

 b)  Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 
 

12. Az intézmény jogi személy. 
 

13. Az intézmény általános jogutódja az 1984. január 5-én, a 8/1984. (I. 5.) sz. határozattal, a 
Nógrád Megyei Tanács V. B. által alapított Nógrád Megyei Tanács VB. Ellátó Szervezetének 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).4  

 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
3 A második mondat hatályon kívül helyezésével módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. 
március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
4 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Közgy űlésének 
23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Megyei Gyermekvédelmi Központ 

  
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

  
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5) Kgy.,25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 
22.) Kgy. rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:   
     Megyei Gyermekvédelmi Központ 

2.1 Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
2.2 Intézményegységei, telephelyei: 

2.2.1. Otthont nyújtó ellátás (Összesen 164 férőhelyen) 
2.2.1.1. „Margaréta” Gyermekotthon 2611 Felsőpetény, Petőfi út 37. (36 

férőhely)  
2.2.1.2. „Jövőért” Lakásotthon 3100 Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2. (12 

férőhely)  
2.2.1.3. „Ábel” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai út 7. (12 férőhely) 
2.2.1.4. „Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Határ út 7. (12 

férőhely) 
2.2.1.5. „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 2660 Balassagyarmat, Munkás út 2. 

(12 férőhely) 
2.2.1.6. „Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi György út 140. (12 

férőhely) 
2.2.1.7. Nevelőszülői Hálózat (aktuális lakcímet és férőhelyszámot a 

működési engedély tartalmazza) 
2.2.1.8. „Fészek” Gyermekotthon 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 

férőhely) 
2.2.1.9. „Biztos Kiút” Gyermekotthon: 

2.2.1.9.1. Speciális Csoport 3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. (8 
férőhely) 

2.2.1.9.2. Utógondozó Csoport 3142 Mátraszele, Gáborvölgy út 31. 
(12 férőhely) 

2.2.1.10. Külső férőhelyek (aktuális címet és férőhelyszámot működési 
engedélyük tartalmazza) 

2.2.1.11. „Százszorszép” Gyermekotthon:1 
2.2.1.11.1. 2656 Szátok, Kossuth út 106-108. (20 férőhely) 
2.2.1.11.2. 2656 Szátok, Kossuth út 70. (16 férőhely) 
2.2.1.11.3. 2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár út 25. (Külső 

férőhely) 
2.2.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

és annak Területi Irodája (2660 Balassagyarmat, Munkás út 2.). 
 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 70. § (1) bekezdés b) pontjában, 
valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
(Gyvt.) 95. §-ában előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 

                                                 
1 A 2.2.1.11. pontot módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 



4. Az intézmény m űködési köre:   
A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást érintően: Nógrád megye. A gyermekvédelmi 
szakellátáson belüli otthont nyújtó-, illetve utógondozói ellátást vonatkozásában – 
Salgótarján Megyei Jogú Város területének kivételével – Nógrád megye.2 
 

5. Az intézmény alaptevékenységei:  
5.1. Otthont nyújtó ellátás (Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása – szakágazat: 

879040)3 
 
5.1.1 Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a nevelőszülői 

hálózat és a külső férőhelyek igénybevételével – biztosítja az ideiglenes 
hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes 
körű ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket 
és a gyermek helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges 
intézkedéseket. A gyámhivatal által elrendelt szükséglethez igazodó 
utógondozói ellátásról gondoskodik a fiatal felnőttek számára. Önálló életük 
megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba 
való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást – utógondozást – 
biztosít. 

 
5.1.2 Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok 

ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást. 
 

5.1.3 A(z)  
– „Margaréta” Gyermekotthon 
– „Jövőért” Lakásotthon 
– „Ábel” Lakásotthon 
– „Szivárvány” Lakásotthon  
– „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 
– „Vadvirág” Lakásotthon 
– Nevelőszülői Hálózat  
intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják az átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek teljes körű ellátását, a különleges szükségletűnek minősített 
ellátottak számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, 
egészségi állapotnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást. A 
szakmai egységek utógondozást biztosítanak a volt átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett gyermekeknek, továbbá utógondozói ellátást biztosítanak az 
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek, szükség esetén átmeneti 
ellátást a fiatal felnőtt gyermekei számára. 

 
5.1.4 A „Biztos Kiút” Gyermekotthon speciális csoportja biztosítja az átmeneti, vagy 

tartós nevelésbe vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket 
mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét - kivételesen indokolt 
esetben 10. életévét - betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást. 

 
5.1.5 A „Fészek” Gyermekotthon  

a)  befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett 3-18 éves 
gyermekeket, fiatalokat, testvérpár esetén a 3 év alatti gyermekeket. 

b)  átmeneti gondozás keretében - ideiglenes jelleggel - állapotának megfelelő 
gondozást biztosít azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről 
önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak. 

 
                                                 
2 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



5.1.6 A „Biztos Kiút” Utógondozó Csoportja a gyámhivatal által elrendelt 
szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodik a fiatal felnőttek 
számára. Az egység az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre 
szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében 
segítségnyújtást - utógondozást is biztosít. Szükség esetén átmeneti ellátást 
nyújt a fiatal felnőttek gyermekei számára. 

 
5.1.7 A „Margaréta” Gyermekotthon biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett 

gyermekek és szükség esetén az átmeneti és tartós nevelésbe vett 
gyermekek – 0-3 éves korú – gyermekvédelmi szakellátásba vett gyermeke 
számára is a teljeskörű ellátást. 

 
5.1.8 A „Százszorszép” Gyermekotthon 2.2.1.11.1.szám alatti egysége az enyhe 

fokban értelmi sérült fogyatékosok számára, a 2.2.1.11.2 szám alatti egysége 
a középsúlyos értelmi fogyatékosok számára nyújt különleges ellátást.4 

 
5.1.9 A nevelőszülői hálózat – a működési engedély szerint – biztosítja az 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek teljes körű ellátását is. 
 

5.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat5 
 
5.2.1 A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási 
helyének meghatározása érdekében: 

a)  a gyámhivatal megkeresésére – a megyei szakértő bizottság útján – 
elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre 
vonatkozó szak-véleményt és elhelyezési javaslatokat, 

b)  a gyámhivatal megkeresésére elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési 
tervét. 

 
5.2.2 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat: 

a)  gyámi hálózatot működtet, hivatásos gyámot, vagyonkezelő eseti 
gondnokokat foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti gondnok 
személyére,  

b)  nevelőszülői hálózatot működtet, 
c)  javaslatot tesz az ideiglenes elhelyezést biztosító otthonok, nevelőszülők 

kijelölésére, 
d)  gyámi tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában, 
e)  család- és utógondozást biztosít, 
f)  külső férőhelyet működtet. 

 
5.2.3 A nevelőszülői hálózat működtetője  

a)  a nevelőszülőt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi, 
b)  szakmai tanácsadást biztosít, 
c)  folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelőszülőt a nevelési díj és az 

ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában. 
 

5.2.4 Ellátja a gyermek örökbefogadásának szakmai előkészítését, közreműködik 
az örökbefogadási eljárások lebonyolításában. Ennek érdekében:   

a)  tájékoztatja és felkészíti az örökbe fogadni szándékozó személyeket, 
b)  elkészítteti az örökbe fogadni szándékozók egészségügyi és pszichológiai 

alkalmasságának vizsgálatát. 
                                                 
4 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



 
5.2.5 Szaktanácsadás keretében  

a)  szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra 
irányuló szakfeladatok ellátásához, szervezi a szakmai képzést, 
továbbképzést, 

b)  javaslatokat készít a szakellátás fejlesztésére, feladata a tudományos 
kutatómunka gyakorlati alkalmazásának elősegítése. 

 
5.2.6 Nyilvántartást vezet 

a)  a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekről, gondozási 
napjaikról, az üres férőhelyekről, 

b)  az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító 
nevelőszülőkről, gyermekotthonokról, 

c)  az örökbe fogadhatónak nyilvánított, ill. örökbe fogadható gyermekekről, 
valamint az örökbe fogadásra váró szülőkről, 

d)  a vagyonkezelő eseti gondnoki, az eseti gondnoki és hivatásos gyámi 
feladatokra kirendelhető személyekről. 

 
5.2.7 Ügyeleti szolgálatot működtet. 

 
5.3 Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:6 

a) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
b) 879013 – Speciális gyermekotthoni ellátás 
c) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
d) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás 
e) 879016 – Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
f) 889206 – Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

 
6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége :7 

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. 
Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja az önállóan működő Nógrád Megyei 
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (3100 Salgótarján, Ruhagyári 
út 9.) pénzügyi-gazdasági feladatait. 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – határozatlan időre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

                                                 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, nevelőszülői, kivételesen 
polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács által 1969. január 1-jével 

alapított Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetnek (Salgóbánya, Vár u. 4.), a 
Nógrád Megyei Tanács által 1957-ben alapított felsőpetényi Óvoda és Nevelőotthonnak 
(Felsőpetény Petőfi u. 37.), továbbá a Nógrád Megyei Tanács által 1977-ben alapított 
Ádám Zsigmond Nevelőotthonnak (Kisterenye, Makarenkó u. 24.), valamint a Nógrád 
Megye Közgyűlése 43/1993. (V. 27.) Kgy. számú határozatával 1993. szeptember 1-
jével megszűnt horpácsi Nevelőotthon és Általános Iskolának.8 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
8 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított  

 
Lipthay Béla Mez őgazdasági Szakképz ő Iskola és Kollégium 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A 

 
[A 11/2009. (III. 30.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege.] 
 

1. Alapító szerv :  
 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei : 
2.1.  Az intézmény neve: Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző 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 – Tanműhely 
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 me ghatározott 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 kötelezően 
előírt – közoktatási és szakképzési feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre : 
 Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek, vállalkozók 

megyén kívüli telephelyei.  
  

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Közszolgáltató költségvetési szerv, közös igazgatású közoktatási közintézmény 
(intézményegységei: összetett iskola, kollégium) 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége:  

6.1. Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 853200) 
6.1.1. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  

a) érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 
mezőgazdasági és agrárinformatikus irányultsággal; 

b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintű 
nyelvi érettségi vizsgára; 

c) felzárkóztató oktatás a szakképzés megkezdéséhez; 
d) pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon. 

6.1.2. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő szakképzés1 
a) OKJ szerinti szakképzés informatikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, 

valamint vendéglátás-idegenforgalom (falusi vendéglátó, szakács) 
szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési 
évfolyamon 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



b) 3 éves képzési idejű előrehozott szakiskolai szakképzés az OKJ-ben 
meghatározott szakképesítések körében. 

6.1.3. Gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyben, az iskolai tangazdaságban, és a 
vállalkozások gazdaságaiban.2 

6.2. Felnőtt- és egyéb oktatás3 
6.2.1. Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú 

felnőttoktatás: érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, 
a nappali és az esti oktatás munkarendje szerint. 

6.2.2. Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 
a) felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon; 
b) OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési 

évfolyamon. 
6.2.3. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerőpiaci 

igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzések. 
6.2.4. Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi 

közétkeztetés feladatát4. 
6.2.5. A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (testi-, 

érzékszervi-, enyhe értelmi- és beszédfogyatékos, a megismerő funkció 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, vagy 
organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő) tanulók nevelése, oktatása. 

 
6.3. Diákotthoni, kollégiumi ellátás5 

6.3.1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi 
elhelyezése maximum 80 férőhelyen. 

6.3.2 Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt6. 
6.3.3 Kollégiumi felvétellel illetve externátusi ellátással megteremti a feltételeket a 

középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak: 
a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 
b) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja 

biztosítani. 
 

6.4. Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális 
tanulólétszám: 480 fő. 

 
6.5. Szakfeladatok meghatározása7 
6.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
b) 855921 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
c) 855922 – Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
d) 562913 – I skolai intézményi étkeztetés 
e) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
f) 853121 – Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 

                                                 
2 Számozását módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
4 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
5 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
7 A teljes 6.5. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5.) Kgy. rendelet 15. §-a. Hatályos 2010. január 1. napjától. 



g) 853122 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai 
oktatása (9–12/13. évfolyam) 

h) 853124 – Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
i) 853131 – Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
j) 853132 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 

(9–10. évfolyam) 
k) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
l) 853212 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

m) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

n) 853222 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

o) 8 
6.5.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati 
felnőttoktatás  

b) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
c) 9 
d) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
e) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

felnőttoktatás 
f) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
g) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 
7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége: 10 

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett 

rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 
pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 

                                                 
8 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
9 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
10 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 
21. § (1) bekezdését. 



visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a 
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
12. Az intézmény vagyonának és a vagyon feletti rendelkezés jogára Szécsény Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat illetően Szécsény Város Önkormányzatának, 
a többi ingatlan vagyont és az ingatlanon felüli vagyont illetően a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 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 Képviselőtestülete 

75/1997.(V. 20.) sz. határozattal alapított Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskolának 
(Szécsény, Haynald L. u. 11.). 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
 

45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény 

A L A P Í T Ó   O K I R A T A 
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

 
1. Alapító szerv : 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, szervezeti e gységei (telephelyei) : 

Hivatalos neve: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Rövidített neve: Rózsavölgyi Márk AMI 
Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

 
2.1   Kihelyezett osztályai: 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
a) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Kiss Árpád Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.) 
 

b) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Szabó Lőrinc Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5.) 

 
c) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Dózsa György Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.) 
 

d) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
Balassi Bálint Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 17.) 

 
e) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Szent-Györgyi Albert Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

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

 
g) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

5. számú óvoda (Játékvár) (2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12.) 
 

h) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
3. számú óvoda (Gézengúz) (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 19.) 

 
i) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

Mikszáth K. Művelődési Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.) 
 

j) Diósjenői kihelyezett osztálya (2643 Diósjenő, Kossuth út 21.) 
 

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

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



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

n) Nógrádi kihelyezett osztálya  (2642 Nógrád, Vasút sor 9.) 
o) Pataki kihelyezett osztálya  (2648 Patak, Rákóczi út 4.) 

 
p) Rétsági kihelyezett osztálya  (2651 Rétság, Iskola tér) 

 
q) Romhányi kihelyezett osztálya  (2654 Romhány, Köztársaság tér 1.) 

 
r) Szurdokpüspöki kihelyezett osztálya 

Szurdokpüspöki Általános Iskola (3064 Szurdokpüspöki, Árpád út 2.)  
 

s) Szügyi kihelyezett osztálya  (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.) 
 

t) Nógrádsápi kihelyezett osztálya (2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7.) 
 

u) Nézsai kihelyezett osztálya  (2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99.) 
 

v) Berceli kihelyezett osztálya  (2687 Bercel, Széchenyi út 3.) 
 

2.2.  Tagintézményei: 
2.2.1.   Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szécsényi  

Tagintézménye (3170 Szécsény, Ady Endre út 12.) 
2.2.2.  Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rajeczky 

Benjamin Tagintézménye (3060 Pásztó, Fő út 54/A.) 
 

2.3   A 2.2.1. szerinti tagintézmény kihelyezett osztálya: 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szécsényi Tagintézménye 
kihelyezett osztálya 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3170 Szécsény, Magyar út 15.) 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1993. évi LXXIX. törvény 31.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 86.§ (3) bekezdés e) 
pontjában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt, - a megyei önkormányzat számára 
kötelezően előírt – alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása, a hatályos 
jogszabályok szerint. 
 

4. Az intézmény m űködési köre : 
Nógrád megye 

 
5. Az intézmény típusa, besorolása : 

Alapfokú művészetoktatási intézmény, közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

6.1 Alapfokú művészetoktatási (szakágazat: 852020) tevékenységet folytat 12 
évfolyamon.1 

 
6.2 Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel. 
 
6.3 Tevékenységét az „Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” 

szerint készült pedagógiai programja alapján végzi a következő művészeti ágak 
tanszakain és feladatellátási helyeken: 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



 
6.3.1  Zeneművészeti ág; furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, 

trombita, harsona, gitár, zongora, orgona, hegedű, gordonka, magánének, 
szintetizátor, számítógépes zene, kamarazene, szolfézs, harmonika, népi 
hegedű, népi furulya, népi ének, jazz-basszusgitár tanszak. 
Feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
2646 Drégelypalánk, Felszabadulás út 7. 
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149. 
2694 Magyarnándor, Iskola út 1. 
2642 Nógrád, Vasút sor 9. 
2648 Patak, Rákóczi út 4. 
2651 Rétság, Iskola tér 
2654 Romhány, Köztársaság tér 1. 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 
3170 Szécsény, Magyar út 15. 
3060 Pásztó, Fő út 54/A. 
2687 Bercel, Széchenyi út 3. 
2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99. 
2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7. 

 
6.3.2 Táncművészeti ág; modern-kortárs tánc tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. 
2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. 

 
6.3.3 Képző- és iparművészeti ág; grafika, festészet tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
3060 Pásztó, Fő út 54/A. 

 
6.3.4 Színművészet-bábművészet ág; színjáték tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2643 Diósjenő, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 

 
6.4 Az oktatást kiegészítő tevékenységeket folytat (pedagógus továbbképzés; 

hangversenyek, zenei táborok és zenei versenyek szervezése). 
 
6.5. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1400 fő. 
 
6.6. Szakfeladatok meghatározása2 

6.6.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

                                                 
2 A teljes 6.6. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5.) Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 



b) 852032 – Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban 

c) 3 
6.6.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
b) 855931 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
c) 855935 – Szakmai továbbképzések 
d) 855937 – Máshová nem sorolt egyéb felnőtt oktatás 
e) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
f) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 
7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége : 

Az intézmény kisegítő 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 Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 
9. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 

jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz 
meg.  Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, 
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Balassagyarmat, Pásztó, és Szécsény városok önkormányzataival 
kötött megállapodások az irányadóak. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és az 
egyes városi önkormányzatok közötti megállapodások, az ingó vagyont az intézmény 
mindenkori leltára tartalmazza. 

13. Az intézmény jogi személy. 

14. Az intézmény általános jogutóda  
a) az 1963-1968. között működő Salgótarjáni Állami Zeneiskola Balassagyarmati 

Fiókjának, a Balassagyarmat Város Tanácsa által 1968-ban alapított Állami 
Zeneiskolának, az 1973-ban alapított Rózsavölgyi Márk Állami Zeneiskolának, az 
1994-ben Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Rózsavölgyi Márk 
Zeneiskolának (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.);4 

 
 

                                                 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
4 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 16. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



b) a Pásztói Városi Tanács által 1988-ban, illetve Pásztó Város Képviselő-testülete 
által 1992-ben alapított Rajeczky Benjamin Művészeti Iskolának; 

c) Szécsény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 1998-ban alapított 
Művelődési és Művészetoktatási Központnak. 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének  
19/2000. (XII. 1.) Kgy. 

rendelete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének Hivatala 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. 
rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. A költségvetési szerv neve: 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
 

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

3. A költségvetési szerv jogállása, besorolása: 
Önálló jogi személy, közhatalmi költségvetési szerv 
 

4. aaaa    a) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott k özfeladata: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § és 75. §-ában 
meghatározott feladatok (szakágazat: 841105 – helyi önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége).1 

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

 c) A költségvetési szerv alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat:2 
ca) 3 
cb) 422100 – Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
cc) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
cd) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
ce) 841112 – Önkormányzati jogalkotás 
cf) 841114 – Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
cg) 841115 – Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
ch) 841116 – Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
ci) 841117 – Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
cj) 841118 – Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
ck) 841125 – Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
cl) 841126 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 A teljes c) pontot módosította a 17/2009. (VI. 5.) Kgy. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



cm) 841191 – Nemzeti ünnepek programjai 
cn) 841192 – Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
co) 4 
cp) 842155 – Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi 

kapcsolatai 
cq) 5 
cr) 890214 – A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, 

támogatások 
cs) 890216 – Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk 
ct) 890301 – Civil szervezetek működési támogatása 
cu) 890302 – Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
cv) 890509 – Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek 

támogatása 
cw) 931901 – Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 

támogatása 
cx) 861001 – Fekvőbeteg aktív ellátás 
cy) 873011 – Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
cz) 872001 – Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
caa) 873021 – Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
cbb) 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
ccc) 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
cdd) 853132 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai 

oktatása (9-10. évfolyam) 
cee) 853212 – Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

cff) 852031 – Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
cgg) 853124 – Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
chh) 853131 – Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
cii) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
cjj) 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
ckk) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
cll) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
cmm) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
cnn) 910131 – Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
coo) 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása6 

 
5. A költségvetési szerv illetékessége: 

Nógrád megye 
 

6. A költségvetési szerv feladatellátáshoz gyakorol t funkciója 7 
Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó 
 

7. A költségvetési szerv irányító (felügyeleti) sze rve: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

                                                                                                                                                         
4 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
6 Módosította a 25/2009. (XII. 4) Kgy. rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
7 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



8. Az alapító szerv neve: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

9. A költségvetési szerv vezet őjének kinevezési rendje, foglalkoztatottjainak 
jogviszonya: 
a) A szerv vezetőjét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki pályázat 

útján, határozatlan időre. A szerv vezetőjének elnevezése: megyei főjegyző. 
b) A költségvetési szerv és foglalkoztatottjai főként közszolgálati, kivételesen polgári jogi 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az ellátható kisegít ő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 
Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

11. A költségvetési szerv létrejöttének id őpontja: 
1990. december 19. 
 

12. Jogel őd költségvetési szerv: 
Nógrád Megyei Tanács VB. Szakigazgatási Szerve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)8 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
8 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendeletével alapított  

 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépi skola és Kollégium 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:   

 
2.1.   Az intézmény elnevezése, székhelye:  

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

 
2.2.   Az intézmény telephelyei:  

2.2.1. Magyar-francia kéttannyelvű tagozat (3060 Pásztó, Fő út 58.) 
2.2.2. Tittel Pál Középiskolai Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 5.) 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott 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 
kötelezően előírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m űködési köre:  

Országos beiskolázású intézmény 
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  Közszolgáltató költségvetési szerv, közös igazgatású 
közoktatási közintézmény (intézményegységei: összetett iskola, kéttannyelvű gimnáziumi 
tagozat, kollégium) 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

6.1.   Az intézményben általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és 
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra 
felkészítő nevelés és oktatás folyik (Szakágazat: Általános középfokú oktatás – 
853100), továbbá biztosítja a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához, a 
szabad iskolaválasztáshoz való jogok érvényesítéséhez azoknak a nem pásztói 
lakhelyű diákoknak, akik Pásztón középfokú képesítést nyújtó szakoktatásban, 
képzésben vesznek részt:1 
6.1.1. öt évfolyamos, magyar tanítási nyelvű általános gimnáziumi tantervű 

oktatás, az első évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további 
évfolyamokon emelt szintű idegen nyelvoktatással.  

6.1.2.  öt évfolyamos, magyar-francia két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás (a 
66.259/1991. és a 286/1993. sz. MKM közleményekkel módosított 
29.207/1987. sz. egyedi engedély alapján).  

6.1.3.  öt évfolyamos magyar tanítási nyelvű szakközépiskolai oktatás az első 
évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további évfolyamokon emelt 
szintű idegen nyelvoktatással. 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 



6.1.4.   két évfolyamos gazdasági informatikus szakképzés 
6.1.5.  egy évfolyamos középszintű postai ügyintéző szakképzés, 
6.1.6.  iskolarendszerű általános gimnáziumi tantervű felnőtt oktatás, 
6.1.7.  a középfokú képzésben és a szakképzésben résztvevő tanulók kollégiumi 

ellátása, a lakhatás feltételeinek biztosítása, étkeztetés nyújtása2,  
6.1.8. a közoktatási törvényben meghatározott kollégiumi foglalkozások 

szervezése, a kollégiumba felvett tanulók tanulmányi munkájának 
segítése, 

6.1.9.  a középfokú képzésben és az általános iskolai oktatásban résztvevő 
tanulók étkeztetése3 

6.1.10. sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a 
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető, vagy organikus okokra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő) gyermekek integrált oktatása, 
szakvélemény alapján történő gyógypedagógiai ellátás. 

 
6.2.     Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 570 fő 
6.3.  Kollégiumi férőhelyek száma (felvehető tanulólétszám): 120 fő 
6.4.  Szakfeladatok meghatározása4 

6.4.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 5 
b) 853111 – Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
c) 853112 – Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
d) 853113 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók (két tanítási nyelvű oktatás, 

nevelés) nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam) 
e) 853114 – Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
f) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés6 

6.4.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
a) 855937 – M.n.s. egyéb felnőttoktatás7 
b) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
c) 856000 – Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
d) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
e) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások8 

 
7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:   

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a Közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi 
bizottsága hagyja jóvá. 

 

                                                 
2 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
3 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
4 A teljes 6.4. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
5 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 
a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
6 Beiktatta a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
8 Beillesztette a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 



9. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett 
rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium (Salgótarján, Csokonai út 21-29.). 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Pásztó város önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az 
ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti 
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.  

 
13. Az intézmény jogi személy. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

123/2002. /VII.30./, 154/2000. /VIII.1./ számú, a 112/2003. /V.26./ számú, a 192/2003. 
/IX.18./ számú, a 113/2004. /VI.24./ számú, valamint a 204/2005. /IX.22./ számú 
határozatában szereplő (az 1. pont szerinti székhellyel rendelkező) intézményeknek.9 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
9 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendeletével alapított 

 
„Baglyask ő” Id ősek Otthona 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., valamint a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendeletekkel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  

2.1    Székhelye: „Baglyaskő” Idősek Otthona 
 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.  
 Férőhelyszáma: 140 (idősek otthont nyújtó ellátása) 

       10 (idősek átmeneti elhelyezése) 
2.2    Intézmény telephelye: 

  3100 Salgótarján, Füleki út 52.  
  Férőhelyszáma: 74 (idősek otthont nyújtó ellátása) 

 
3. Az intézmény m űködési köre :  

Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 68. § (1) bek., a 80. 
§ (3) bekezdés a) pontja és a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátások 
biztosítása.  

5. Az intézmény formája, típusa :  
5.1  Formája: Ápolás-gondozást, és átmeneti elhelyezést nyújtó tartós bentlakásos intézmény. 
5.2    Típusa: 

a) Idősek otthont nyújtó ellátása, 
b) Idősek átmeneti elhelyezése. 

5.3    Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. 
 

6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai) :  
6.1 Idősek otthont nyújtó ellátása (szakágazat: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása – 

873000):1 
6.1.1  A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de 

rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára. 

6.1.2  Felvehető az idősek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban 
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is, aki betegsége 
miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 

6.2. Szükség szerint biztosít intenzív gondozást (demens ellátást). 
6.3      Idősek átmeneti elhelyezése 

6.3.1  Ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít azon 
időskorúaknak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik 
önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem 
képesek gondoskodni. 

6.3.2  Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény 
orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel 
meghosszabbítható. 

 
                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 
bekezdését. 



6.4  Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 

6.5  Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi 
beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat.  

6.6  Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató 
foglalkozásukat. 

6.7  Szakfeladatok meghatározása2 
6.7.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 873011 – Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
b) 873012 – Időskorúak átmeneti ellátása 
c) 873013 – Demens betegek bentlakásos ellátása 
d) 3 

6.7.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
562917 - Munkahelyi étkeztetés 

 
7. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége:  

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve :  
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és 
működési szabályzatát a közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága hagyja jóvá. 

 
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett rendelkezési 
jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű). 
Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az 
Ezüstfenyő Idősek Otthona (3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24.).  
 

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 
megállapított költségvetésből látja el. 

 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat 
útján – határozatlan időre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, kinevezés, 
felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a 
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szervnek a 

megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 

13. Az intézmény jogi személy. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

                                                 
2 A teljes 6.7. pontot módosította a 17/2009. (VI. 5.) Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 
rendelet 21. § (1) bekezdését. 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
4/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2009. évi költségvetésének módosításáról 

(VII. számú módosítás) 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint 
az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67.§ (1) bekezdése 
alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről 
szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

1. § 
 

(1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
 

kiadási főösszegét  14.625.335 E Ft-ban 
bevételi főösszegét 13.984.982 E Ft-ban 
hiányának összegét 640.353 E Ft-ban 

  
állapítja meg.” 

 

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e 
rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e 
rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. 
sz. melléklete tartalmazza. 

 
 

2. § 
 

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt 
előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 
1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. 

 

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok 
szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 
1/2.,  3/b., 3/d.,  4.,  sz. mellékletei tartalmazzák.  

 
 

3. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen 2009. 
december 31. napjával kell alkalmazni.  

 
 

Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

 Becsó Zsolt s.k.     dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke



Nógrád Megye Önkormányzatának
 2009. évi tervezett mérlege  1.sz. melléklet

E Ft

 2009. évi  2009. évi 
Ssz. Bevételek  terv Ssz. Kiadások  terv 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Intézményi működési bevételek 2 075 595            1. Személyi juttatások 5 384 690            

2. Társadalombizt. Alaptól  átvett pénzeszköz 3 945 935            2. Munkaadót terhelő járulékok 1 635 227            

3. Állami támogatás 3 039 830            3. Dologi kiadások 4 906 377            

4. Átengedett SZJA bevétel 567 252               4. Ellátottak pénzbeli juttatása 29 583                 

5. Egyéb önkormányzati bevételek 1 849 359            5. Működési célú kamatok 66 899                 

6. Működési célú pénzmaradvány 424 895               6. Egyéb működési célú kiadások 91 343                 

7. Általános tartalék 20 000                 

Müködési bevételek 11 902 866          Müködési kiadások 12 134 119          

7. Működési hitelműveletek bevételei 8. Működési hitelműveletek kiadásai 409 100               

I. Müködési bevételek összesen 11 902 866          I. Működési kiadások összesen 12 543 219          

8. Intézményi fejlesztési bevételek 44 503                 9. Felújítások 130 160               

9. Címzett támogatás 133 327               10. Felhalmozási kiadások 775 075               

10. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 170 638               11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 56 234                 

11. Egyéb fejlesztési célú bevételek 188 325               12. Fejlesztési tartalék 970 735               

12. Fejlesztési célú pénzmaradvány 1 545 323            

Fejlesztési bevételek 2 082 116            Fejlesztési kiadások 1 932 204            

13. Fejlesztési célú hitelműveletek 13. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai 149 912               

II. Fejlesztési bevételek összesen 2 082 116            II. Fejlesztési kiadások összesen 2 082 11 6            

III. Bevételek összesen 13 984 982          III. Kiadások összesen 14 625 335          

IV. Hiány összesen 640 353               

Bevételek mindösszesen 14 625 335          Kiadások mindösszesen 14 625 335          



Nógrád Megye Önkormányzatának
2009.  évi tervezett működési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                      

Cím - alcím

 2009. évi V.(VI.) 
módosított 
előirányzat 

 Módosítás 
 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

1. 2. 3. 4. 5.

I. BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek 1 787 071            36 540              1 823 611            
2. Intézményi műk.c.átvett pénz 151 091               96 322              247 413               
3. Illetékbevétel 1 300 000            156 745            1 456 745            
4. Önkormányzati kamat bevétel 132 000               17 397              149 397               
5. Intézményi kamat bevételek 1 542                   3 029                4 571                   
6. Egyéb önkormányzati bevétel 24 285                 1 549                25 834                 
7. Normatív állami támogatás 2 717 978            2 717 978            
8. Átengedett SZJA bevétel 567 252               567 252               
9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 4 321 558            375 623 -           3 945 935            
10. Támogatási értékű működési bevétel 210 872               3 411                214 283               
11. Működési célú átvett pénzeszköz 3 100                   3 100                   
12. Központosított előirányzat 285 391               36 461              321 852               
13. Pénzmaradvány  - intézményi 137 015               137 015               
14. Pénzmaradvány -  Közgyűlés Hivatala 287 880               287 880               
15. Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása -                           

I/A Működési bevételek összesen 11 927 035          24 169 -             11 902 866          
16. Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel -                           
I/B Működési hitelm űveletek bevételei összesen -                           -                        -                           
  

11 927 035          24 169 -             11 902 866          

II. KIADÁSOK
1. Intézményi működési kiadások 11 111 238          209 412 -           10 901 826          
2. Egyéb kiadások 731 638               27 311 -             704 327               
3. Igazgatási kiadások 528 558               592 -                  527 966               

II/A Működési kiadások összesen 12 371 434          237 315 -           12 134 119          
4. Hitelműveletek kiadásai 409 100               409 100               
II/B Működési hitelm űveletek kiadásai 409 100               -                        409 100               

12 780 534          237 315 -           12 543 219          

I/A-II/A Működési bevételek és kiadások egyenlege 444 399 -              213 146            231 253 -              
I/B-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege 409 100 -              -                        409 100 -              
III. Egyenleg (M űködési c.hitel) 853 499 -              213 146            640 353 -              

Bevételek összesen

Kiadások összesen



Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. évi tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                      

Cím - alcím

 2009. évi V.(VI.) 
módosított 
előirányzat 

 Módosítás 
 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

1. 2. 3. 4. 5.

I. BEVÉTELEK
1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek 46 141               1 638 -              44 503               
2. Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel 4 072                 4 072                 
3. Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása 133 327             133 327             
4. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja 80 156               158                  80 314               
5. Támogatási értékű felhalmozási bevétel 225 763             55 125 -            170 638             
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 28 878             28 878               
7. Pénzmaradvány  - intézményi 30 305               30 305               
8. Pénzmaradvány -  Közgyűlés Hivatala 1 515 018          1 515 018          
9. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel 25 371               5 986               31 357               
10. Munkáltatói lakáskölcsön alap 13 000               13 000               
11. Központosított előirányzatból fejlesztés 4 557                 7 300               11 857               
12. TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró II.ütem 18 847             18 847               

I/A Fejlesztési bevételek összesen 2 077 710          4 406               2 082 116          
13. Fejlesztési célú hitelfelvétel -                         
14. Belföldi értékpapírok bevételei -                         
I/B. Fejlesztési hitelm űveletek bevételei összesen -                        -                      -                        

2 077 710          4 406               2 082 116          

II. KIADÁSOK
1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások 171 905             1 615               173 520             
2. Egyéb kiadások 1 752 125          2 791               1 754 916          
3. Igazgatási kiadások 3 768                 3 768                 

II/A Fejlesztési kiadások összesen 1 927 798          4 406               1 932 204          
4. Hitelműveletek kiadásai 149 912             149 912             
II/B Fejlesztési hitelm űveletek kiadásai összesen 149 912             -                      149 912             

2 077 710          4 406               2 082 116          

I/A-II/A Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege 149 912             -                      149 912             
I/B-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege 149 912 -            -                      149 912 -            
III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) -                        -                      -                        

Bevételek összesen

Kiadások összesen



Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 
2009. évi bevételi előirányzatai

 3/a.sz. melléklet

E Ft

Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen

működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú

bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv.

    1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 267 358 2 282 651 72 099 13 332 3 942 544 58 302 3 367 2 407 24 557 4 386 899

2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 459 298 36 0 524 048 0 0 1 867 215 0 0 6 462 456 992 382

 2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 272 720 36 304 270 1 570 215 2 414 581 225

 2.2          - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján 186 578 219 778 297 4 048 456 411 157

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 501 457 747 0 873 708 10 876 0 12 771 737 0 587 7 947 0 1 408 830

 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 232 218 747 336 373 3 298 11 269 2 272 586 177

 3.2          -  Reménysugár Otthon Balassagyarmat 45 034 232 011 96 102 754 277 997

 3.3          -  Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő 126 298 196 014 5 249 1 152 737 587 2 773 332 810

 3.4          -  Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 97 907 109 310 2 233 248 2 148 211 846

4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 9 750 535 415 595 7 440 261 3 042 30 556 533

5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 30 205 8 218 870 2 849 4 990 2 240 875 503 260 540

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 64 957 485 1 846 1 492 530 14 340 3 391 18 812 36 491 7 211 18 811 52 621 28 883 1 740 378

 6.1 ebből  - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 24 560 202 909 976 10 781 3 391 8 358 11 603 3 000 3 290 18 664 16 011 1 009 836

 6.1.1                    = ebből Arany János Kollégiumi Program 81 427 8 681 11 446 9 646 111 200

 6.2           -  Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1 587 11 121 664 1 040 2 991 1 361 2 394 131 048

 6.2.1                     = ebből Arany János Kollégiumi Program 6 990 1 040 8 030

 6.3            - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 23 482 46 1 846 218 267 575 3 006 9 227 2 575 9 263 3 536 2 263 274 086

 6.4            - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 15 328 226 242 623 1 944 4 457 14 300 1 636 6 258 28 027 10 609 325 408

7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 52 866 31 0 553 295 3 539 0 8 087 2 700 378 0 7 599 0 628 495

 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 5 383 496 508 2 539 4 912 2 700 378 3 778 516 198

 7.2         - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján 47 483 31 56 787 1 000 3 175 3 821 112 297

 7.2.1                   = ebből Szakszolgálati Intézményegység 21 31 25 008 1 000 26 060

8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 57 234 856 0 421 232 27 468 0 69 772 7 239 6 764 1 412 29 528 936 622 441

 8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 35 216 394 184 444 26 605 17 797 6 059 5 554 1 412 14 604 936 293 021

 8.2            - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 7 050 341 91 664 10 030 1 210 8 026 118 321

 8.3            - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 14 968 121 145 124 863 41 945 1 180 6 898 211 099

 8.3.3                célfeladat:Palócföld működése 256 5 800 1 600 70 2 084 9 810

 8.3.4                               Közművelődési feladatok 1 387 33 419 50 34 856

9. Ellátó Szervezet Salgótarján 380 486 35 82 923 4 868 6 000 4 536 478 848

I.  INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 1 823 611 4 480 2 497 4 774 120 77 867 3 945 935 180 601 60 429 15 228 23 478 136 795 30 305 11 075 346

10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 0

11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 28 100 133 261

12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 63 1 283 87 1 433

13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 0

14. Védelmi Iroda 5 000 3 300 8 300

II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 91 0 0 0 0 5 100 1 283 3 300 0 220 0 9 994

III. MINDÖSSZESEN 1 823 611 4 571 2 497 4 774 120 77 867 3 945 935 185 701 61 712 18 528 23 478 137 015 30 305 11 085 340

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 1.319 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 1.214 E Ft

Kiemelt előirányzatok

Ssz.
MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                         

(cím-alcím)



Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 
2009. évi kiadási előirányzatai

 3/b.sz. melléklet

E Ft

Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen

juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás

járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása

    1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 618 504 515 623 2 221 369 28 968 2 435 4 386 899

2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 459 825 139 195 392 796 0 0 0 0 36 530 0 992 382

 2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 281 140 87 079 212 970 36 581 225

 2.2          - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján 178 685 52 116 179 826 530 411 157

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 743 768 219 787 432 549 0 0 0 0 663 5 178 6 885 1 408 830

 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 281 750 86 092 214 391 46 600 3 298 586 177

 3.2          -  Reménysugár Otthon Balassagyarmat 153 406 46 740 77 738 17 96 277 997

 3.3          -  Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő 191 282 50 229 84 863 600 2 249 3 587 332 810

 3.4          -  Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 117 330 36 726 55 557 2 233 211 846

4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 340 698 107 186 105 643 2 120 323 563 556 533

5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 170 472 52 015 33 092 1 237 3 724 260 540

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 900 342 271 779 463 197 0 24 865 0 0 8 604 53 963 17 628 1 740 378

 6.1 ebből  - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 536 567 162 167 272 486 5 034 17 430 16 152 1 009 836

 6.1.1                    = ebből Arany János Kollégiumi Program 26 904 7 860 57 065 1 189 3 975 14 207 111 200

 6.2           -  Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 80 361 23 203 26 444 1 040 131 048

 6.2.1                     = ebből Arany János Kollégiumi Program 3 510 1 026 2 454 1 040 8 030

 6.3            - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 130 711 39 063 86 089 1 701 15 590 932 274 086

 6.4            - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 152 703 47 346 78 178 24 865 1 869 19 903 544 325 408

7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 361 193 89 730 155 219 0 0 0 0 18 160 2 176 2 017 628 495

 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 319 257 76 672 99 192 18 160 900 2 017 516 198

 7.2         - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján 41 936 13 058 56 027 1 276 112 297

 7.2.1                   = ebből Szakszolgálati Intézményegység 16 659 5 373 3 703 325 26 060

8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 276 495 84 656 219 517 3 368 0 0 0 0 38 067 338 622 441

 8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 131 105 39 849 87 470 34 259 338 293 021

 8.2            - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 60 177 18 417 35 714 1 343 2 670 118 321

 8.3             - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 85 213 26 390 96 333 2 025 1 138 211 099

 8.3.3                célfeladat:Palócföld működése 5 645 1 513 2 652 9 810

 8.3.4                               Közművelődési feladatok 11 399 3 556 19 901 34 856

9. Ellátó Szervezet Salgótarján 112 477 35 933 319 713 4 341 6 384 478 848

I.  INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 4 983 774 1 515 904 4 343 095 4 605 24 865 0 0 29 583 137 270 36 250 11 075 346

10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 136 092 41 620 31 054 300 100 209 166

11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2 1 278 270 30 1 580

12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 20 2 2 206 149 270 2 647

13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 216 269 64 856 20 750 301 875

14. Védelmi Iroda 3 648 1 017 3 733 4 300 3 768 16 466

II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 356 029 107 497 59 021 5 019 400 0 0 0 3 768 0 531 734

III. MINDÖSSZESEN 5 339 803 1 623 401 4 402 116 9 624 25 265 0 0 29 583 141 038 36 250 11 607 080

Ssz.
MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                  

(cím-alcím)

Kiemelt előirányzatok



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

 3/d. sz. melléklet

Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg

E Ft E Ft

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen 2 435     Összesen 28 968     

Egyes épületrészekkel kapcs.felújítások 2 435     Kisteherautó beszerzés 2 070       

Jármű 825          

Orvosi labor eszközök, berendezések 11 412     

Igazgatási és egyéb berendezések 19            

Sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújt.pályázat előkész.terv.stb.ktg 11 241     

Diagnosztikai gép 3 401       

"Baglyask ő" Idősek Otthona, Salgótarján Összesen 530          

Szellemi termék vásárlás 114          

Számítástechnikai eszközök 416          

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, 
Ludányhalászi

Összesen 3 298     Összesen 600          

Kazán javítás 298        Számítástechnikai eszközök 600          

Fürdőszobák felújítása 3 000     

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Összesen 96            

Tervezési feladat 96            

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, 
Diósjen ő

Összesen 3 587     Összesen 2 249       

Lakószobák 3 000     Szövőszék 220          

Épület felújítás 587        Tervezési feladatok 2 029       

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen 2 233       

Fogl.utólagos akadálymentesításe tervezés 269          

Mikrobusz beszerzés 1 200       

Gázkazán beszerzés 428          

Tervezési feladat 336          

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszeretani Intézmény 
és Gyermekotthon, Pásztó

Összesen 563        Összesen 323          

Padlóburkolat 563        Oktatási eszközök 261          

Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés 32            

Számítástechnikai eszközök 30            

1



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

 3/d. sz. melléklet

Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg

E Ft E Ft

Rózsavölgyi Márk Alapfok ű Művészetoktatási Intézmény, 
Balassagyarmat

Összesen 3 724       

KÖZOKA pályázat - Hangszerek, mikrofon 875          

Szakmai eszközök, hangszerek 2 849       

Összesen 16 152   Összesen 17 430     

Kollégium (AJK Programhoz kapcsolódó) 14 206   Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok 3 482       

Csavarkompreszor felújítás 160        Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés 2 100       

Főépület felújítás-Stúdió 1 786     AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 3 975       

Szellemi termék 186          

Számítástechnikai eszközök 7 687       

Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen 1 040       

AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 1 040       

Lipthay Béla Mez őgazdasági Szakképz ő Iskola és Kollégium, 
Szécsény

Összesen 932        Összesen 15 590     

Főépület felújítása 362        Informatikai fejlesztés 6 351       

Kollégium felújítása 570        Egyéb gépek beszerzése 1 230       

Talalókonyha kialakítása 500          

Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés 75            

Tenyészállatok vásárlása 551          

Egyéb építmény vásárlás 341          

Szellemi termék vásárlás 242          

Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz. 6 300       

Összesen 544        Összesen 19 903     

Mennyezet felújítása 544        Számítástechnikai eszközök 14 867     

Kompetencia alapú okt.eszközfejlesztés 3 261       

Szellemi termék vásárlás 375          

Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés 1 400       

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen 2 017     Összesen 900          

Felsőpetény szolgálati lakás fűtés felújítás 117        Központi épület fűtés átalakítás 522          

Központi épület fűtés átalakítás 650        Nevelőszülőknek eszköz beszerzések 378          

Felsőpetény villamos és villámvédelmi rendszer 1 250     

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium, Pásztó
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RÉSZLETEZÉS
a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

 3/d. sz. melléklet

Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg

E Ft E Ft

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, Salgótarján Összesen 1 276       

Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés 325          

Számítástechnikai eszközök 951          

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen 338        Összesen 34 259     

Épület felújítás- Palóc Múzeum Gázkazán felújítás 338        Riasztó berendezés Balassagyarmat 387          

Tároló polcok régészet 19            

Palóc Múzeum műtárgykörnyezetét javító berendezések 227          

Tervezési feladatok 16 085     

Tervezési feladatok 8 955       

Tervezési feladatok 900          

Múzeum TDM törzsbetétjéhez támogatás 100          

Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat 530          

Objektív vaku OTKA kutatás Salgótarján 454          

Klímaberendezés Salgótarján 3 590       

Archiváló anyagtároló szekrény Salgótarján 1 600       

Számítástechnikai  és informatikai eszközök TÁMOP pályázathoz 1 412       

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján Összesen 2 670       

Szoftver vásárlás 300          

Számítógép vásárlás 910          

Raktári polcok vásárlása 1 460       

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm űvelődési Intézet, Salgótarján Összesen 1 138       

Vágógép 275          

Ruhatári szekrények 863          

Ellátó Szervezet Salgótarján, Összesen 6 384     Összesen 4 341       

Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások 5 628     Számítógépek vásárlása (2db) 213          

Salgótarjáni Kemping rekonstrukció - tervezés 756        Élelmezési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése 4 128       

Védelmi Iroda Összesen 3 768       

Eszközbeszerzés 468          

Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint 3 300       

3



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

 3/d. sz. melléklet

Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg

E Ft E Ft

36 250   141 038   ÖSSZESEN:
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok
 2009. évi V.(VI.) 

módosított el őirányzat 
 Módosítás 

 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

I. Intézményi támogatások 4 818 377                   33 610               4 851 987               

II/A. Önkormányzati szint ű, intézményeket érint ő feladatok

1.
Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból.eredő
kiadások fedezetére 19 126                        3 849 -                15 277                    
     Személyi juttatás 13 449                        2 921 -                10 528                    
     Munkaadót terhelő járulék 5 677                          928 -                    4 749                      
     Dologi kiadás -                              
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                              
  Működési kiadások összesen 19 126                        3 849 -                15 277                    

2.
Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések 
részbeni kompenzálása 73 988                        1 456 -                72 532                    
     Dologi kiadás 73 988                        1 456 -                72 532                    
  Működési kiadások összesen 73 988                        1 456 -                72 532                    

3. Intézményi vezetők többlettelj. elismerése 6 460                          3 953 -                2 507                      
     Személyi juttatás 3 000                          3 000 -                -                              
     Munkaadót terhelő járulék 960                             953 -                    7                              
     Dologi kiadás 2 500                          2 500                      
  Működési kiadások összesen 6 460                          3 953 -                2 507                      

4. Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma 3 425                          185 -                    3 240                      
     Személyi juttatás 1 848                          1 848                      
     Munkaadót terhelő járulék 632                             632                          
     Dologi kiadás 945                             185 -                    760                          
  Működési kiadások összesen 3 425                          185 -                   3 240                      

5. VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) 69 641                        36                       69 677                    
     Dologi kiadás 69 566                        21 573 -              47 993                    
  Működési kiadások összesen 69 566                        21 573 -              47 993                    
     Felújítás 75                               196                     271                          
     Felhalmozás 21 413               21 413                    
  Fejlesztési kiadások összesen 75                               21 609               21 684                    

6. Normatív és kötött felhasználású támogatások 36 127                        -                         36 127                    
     Személyi juttatás -                              
     Munkaadót terhelő járulék -                              
     Dologi kiadás 24 710                        24 710                    
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 11 417                        11 417                    
  Működési kiadások összesen 36 127                        -                         36 127                    
     Felhalmozás -                              
  Fejlesztési kiadások összesen -                                  -                         -                              

7. Érettségi és vizsga díjak -                                  -                         -                              
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                              
  Működési kiadások összesen -                                  -                         -                              

8.
Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés 
(Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.) 40 000                        -                         40 000                    
     Felhalmozás 40 000                        40 000                    
     Egyéb kiadások -                              
Fejlesztési kiadások összesen 40 000                        -                         40 000                    

9. Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás 2 676                          -                         2 676                      
     Dologi kiadás 2 676                          2 676                      
  Működési kiadások összesen 2 676                          -                         2 676                      
     Felújítás -                              
Fejlesztési kiadások összesen -                                  -                         -                              

10. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés 4 937                          -                         4 937                      
     Dologi kiadás 4 937                          4 937                      
  Működési kiadások összesen 4 937                          -                         4 937                      
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok
 2009. évi V.(VI.) 

módosított el őirányzat 
 Módosítás 

 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

11. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása 8 500                          -                         8 500                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 8 500                          8 500                      
  Működési kiadások összesen 8 500                          -                         8 500                      

12. 150 fh szociális otthon építés 147 142                      -                         147 142                  
     Felhalmozás 147 142                      147 142                  
Fejlesztési kiadások összesen 147 142                      -                         147 142                  

13. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám. 24 546                        -                         24 546                    
     Dologi kiadás -                                  -                              
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 12 920                        12 920                    
  Működési kiadások összesen 12 920                        -                         12 920                    
     Felhalmozás 11 626                        11 626                    
Fejlesztési kiadások összesen 11 626                        -                         11 626                    

14. Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok 5 000                          -                         5 000                      
     Dologi kiadás 5 000                          5 000                      
  Működési kiadások összesen 5 000                          -                         5 000                      

15. Múzeumi korszerűsítés, fejlesztés 11 185                        -                         11 185                    
     Dologi kiadás -                                  9                         9                              
  Működési kiadások összesen -                                  9                         9                             
     Felhalmozás 11 185                        9 -                        11 176                    
Fejlesztési kiadások összesen 11 185                        9 -                       11 176                    

16. Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) 29 186                        -                         29 186                    
     Felhalmozás 29 186                        29 186                    
Fejlesztési kiadások összesen 29 186                        -                         29 186                    

17. Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése 23 699                        91                       23 790                    
     Felhalmozás 23 699                        91                       23 790                    
Fejlesztési kiadások összesen 23 699                        91                      23 790                    

18. Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése 46 075                        120                     46 195                    
     Felhalmozás 46 075                        120                     46 195                    
Fejlesztési kiadások összesen 46 075                        120                    46 195                    

19. N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés 34 831                        151                     34 982                    
     Felhalmozás 34 831                        151                     34 982                    
Fejlesztési kiadások összesen 34 831                        151                    34 982                    

20. Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása 5 752                          -                         5 752                      
     Felújítás 5 752                          5 752                      
Fejlesztési kiadások összesen 5 752                          -                         5 752                      

21. Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése 1 000                          3 700                 4 700                      
     Egyéb kiadás 1 000                          3 700                 4 700                      
  Fejlesztési kiadások összesen 1 000                          3 700                 4 700                      

22. Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja 4 868                          -                         4 868                      
     Egyéb kiadás 4 868                          4 868                      
  Fejlesztési kiadások összesen 4 868                          -                         4 868                      

23. N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés 46 310                        -                         46 310                    
     Felhalmozás 46 310                        46 310                    
Fejlesztési kiadások összesen 46 310                        -                         46 310                    

24. Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés 27 052                        -                         27 052                    
     Felhalmozás 27 052                        27 052                    
Fejlesztési kiadások összesen 27 052                        -                         27 052                    

25. "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat 93 093                        -                         93 093                    
     Személyi juttatás 14 782                        14 782                    
     Munkaadót terhelő járulék 4 952                          4 952                      
     Dologi kiadás 62 422                        62 422                    
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                                  -                              
  Működési kiadások összesen 82 156                        -                         82 156                    
     Felhalmozás 10 937                        10 937                    
  Fejlesztési kiadások összesen 10 937                        -                         10 937                    

26. Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása 9 000                          -                         9 000                      
     Egyéb kiadás 9 000                          9 000                      
  Fejlesztési kiadások összesen 9 000                          -                         9 000                      
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok
 2009. évi V.(VI.) 

módosított el őirányzat 
 Módosítás 

 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

27. Dr.Göllesz V. Áp.Gond.O.és Rehab.Int. pavilon utólagos akadálymentesítése 27 196                        -                         27 196                    
     Felhalmozás 27 196                        27 196                    
Fejlesztési kiadások összesen 27 196                        -                         27 196                    

28. Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. foglalk.ép. utólagos akadálymentesítése 11 102                        -                         11 102                    
     Felhalmozás 11 102                        11 102                    
Fejlesztési kiadások összesen 11 102                        -                         11 102                    

29. Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése 72 869                        -                         72 869                    
     Felhalmozás 72 869                        72 869                    
Fejlesztési kiadások összesen 72 869                        -                         72 869                    

II/B. Hatályon kívül helyezve

III. Önkormányzati bels ő kiemelt feladatok

1. Önkormányzat vagyon biztosítása 3 450                          181                     3 631                      
     Dologi kiadás 3 450                          181                     3 631                      
  Működési kiadások összesen 3 450                          181                    3 631                      

2. Pénzintézeti költségek 12 000                        -                         12 000                    
     Dologi kiadás 12 000                        12 000                    
  Működési kiadások összesen 12 000                        -                         12 000                    

3. Társasági, jogi képviseleti díjak 15 000                        -                         15 000                    
     Dologi kiadás 15 000                        15 000                    
  Működési kiadások összesen 15 000                        -                         15 000                    

4. Állami támogatások elszámolása 80 000                        -                         80 000                    
     Dologi kiadás 80 000                        80 000                    
  Működési kiadások összesen 80 000                        -                         80 000                    

5. Önkormányzati pályázatok saját erős része 65 634                        19 007 -              46 627                    
     Dologi kiadás 7 198                          1 345 -                5 853                      
  Működési kiadások összesen 7 198                          1 345 -                5 853                      
     Felújítás 58 436                        17 662 -              40 774                    
  Fejlesztési kiadások összesen 58 436                        17 662 -              40 774                    

6. Könyvvizsgálat 2 646                          -                         2 646                      
     Dologi kiadás 2 646                          2 646                      
  Működési kiadások összesen 2 646                          -                         2 646                      

7. Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) 25 000                        -                         25 000                    
     Dologi kiadás 5 000                          5 000                      
  Működési kiadások összesen 5 000                          -                         5 000                      
     Felhalmozás 20 000                        500 -                    19 500                    
     Felújítás -                                  500                     500                          
Fejlesztési kiadások összesen 20 000                        -                         20 000                    

8. ÁFA befizetések 22 058                        -                         22 058                    
     Dologi kiadás 2 125                          2 125                      
  Működési kiadások összesen 2 125                          -                         2 125                      
     Egyéb kiadás 19 933                        19 933                    
  Fejlesztési kiadások összesen 19 933                        -                         19 933                    

9. Gépkocsi cserék 8 452                          -                         8 452                      
     Felhalmozás 8 452                          8 452                      
  Fejlesztési kiadások összesen 8 452                          -                         8 452                      

10. Eszköz beszerzés 5 000                          -                         5 000                      
     Dologi kiadás 404                             180                     584                          
  Működési kiadások összesen 404                             180                    584                         
     Felhalmozás 4 596                          180 -                    4 416                      
  Fejlesztési kiadások összesen 4 596                          180 -                   4 416                      

11. Választási kiadások 5 738                          -                         5 738                      
     Személyi juttatás 4 419                          4 419                      
     Munkaadót terhelő járulék 901                             901                          
     Dologi kiadás 418                             418                          
    Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                              
  Működési kiadások összesen 5 738                          -                         5 738                      

12. Hatályon kívül helyezve
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok
 2009. évi V.(VI.) 

módosított el őirányzat 
 Módosítás 

 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok

1.
Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési 
támogatása 2 750                          -                         2 750                      

     Dologi kiadás 2 750                          2 750                      
  Működési kiadások összesen 2 750                          -                         2 750                      

2. Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés 43 408                        -                         43 408                    
     Dologi kiadás 4 000                          4 000                      
  Működési kiadások összesen 4 000                          -                         4 000                      
     Felújítás 34 960                        34 960                    
     Felhalmozás 4 448                          4 448                      
  Fejlesztési kiadások összesen 39 408                        -                         39 408                    

3.
Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület 
rendezés 20 696                        -                         20 696                    

     Dologi kiadás 4 000                          4 000                      
  Működési kiadások összesen 4 000                          -                         4 000                      
     Felújítás 11 653                        11 653                    
     Felhalmozás 5 043                          5 043                      
  Fejlesztési kiadások összesen 16 696                        -                         16 696                    

4.
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, 
területrendezési terv 25 238                        4 869 -                20 369                    
     Dologi kiadás 18                               160                     178                          
  Működési kiadások összesen 18                               160                    178                         
     Felújítás -                              
     Felhalmozás 25 220                        5 029 -                20 191                    
  Fejlesztési kiadások összesen 25 220                        5 029 -                20 191                    

5. Hatályon kívül helyezve
6. Viziközmű vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés 6 800                          -                         6 800                      

     Dologi kiadás 6 800                          6 800                      
  Működési kiadások összesen 6 800                          -                         6 800                      

V. Gazdaság, befektetés ösztönzés

1. Befektetésösztönzési rendszer működtetése 1 000                          -                         1 000                      
     Személyi juttatás -                              
     Dologi kiadás 1 000                          1 000                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                              
  Működési kiadások összesen 1 000                          -                         1 000                      

2. Nógrád megye befektetési lehetőségei 3 000                          -                         3 000                      
     Személyi juttatás 373                             373                          
     Munkaadót terhelő járulék 66                               66                            
     Dologi kiadás 2 561                          2 561                      
  Működési kiadások összesen 3 000                          -                         3 000                      

3. Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal 500                             -                         500                          
     Személyi juttatás -                              
     Dologi kiadás 500                             500                          
  Működési kiadások összesen 500                             -                         500                         
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok
 2009. évi V.(VI.) 

módosított el őirányzat 
 Módosítás 

 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

VI. Média, marketing, kommunikáció

1. Marketing és kommunikációs rendszer működtetése 12 000                        -                         12 000                    
     Dologi kiadás 12 000                        12 000                    
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                              
  Működési kiadások összesen 12 000                        -                         12 000                    

2. Honlap, informatika, TEIR 4 410                          8                         4 418                      
     Dologi kiadás 4 410                          8                         4 418                      
  Működési kiadások összesen 4 410                          8                        4 418                      
     Felhalmozás -                                  -                              
  Fejlesztési kiadások összesen -                                  -                         -                              

VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi felada tok

1.
Kiállitások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi 
kiállítások,…) 6 000                          -                         6 000                      

     Személyi juttatás 42                               42                            
     Munkaadót terhelő járulék 28                               28                            
     Dologi kiadás 5 930                          5 930                      
    Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                              
  Működési kiadások összesen 6 000                          -                         6 000                      
     Felhalmozás -                              
  Fejlesztési kiadások összesen -                                  -                         -                              

2.
Turisztikai desztinációs szervezet, egyéb szervezet támogatása, "Nógrádi 
tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat,  kiadványok, promóció, pályázat 
marketing kiadásokra, nonprofit közhasznú kft törzsbetét

21 400                        -                         21 400                    

     Dologi kiadás 20 700                        20 700                    
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                              
  Működési kiadások összesen 20 700                        -                         20 700                    
     Felhalmozás 500                             500                          
     Egyéb kiadások 200                             200                          
  Fejlesztési kiadások összesen 700                             -                         700                         

3. Hatályon kívül helyezve
4. Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában 2 005                          -                         2 005                      

     Dologi kiadás 2 005                          2 005                      
  Működési kiadások összesen 2 005                          -                         2 005                      

5. Nógrádi Geopark Egyesület támogatása 1 000                          -                         1 000                      
     Dologi kiadás -                              
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 000                          1 000                      
  Működési kiadások összesen 1 000                          -                         1 000                      
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VIII. Szolidaritási programcsomag

1. Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica 4 000                          -                         4 000                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 4 000                          4 000                      
  Működési kiadások összesen 4 000                          -                         4 000                      

2. Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére 3 250                          -                         3 250                      
     Személyi juttatás 3 250                          3 250                      
     Dologi kiadás -                              
  Működési kiadások összesen 3 250                          -                         3 250                      

3. Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai 6 500                          -                         6 500                      
     Személyi juttatás 6 500                          6 500                      
     Dologi kiadás -                              
  Működési kiadások összesen 6 500                          -                         6 500                      

4. Mecénás Alapítvány 1 500                          -                         1 500                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 500                          1 500                      
  Működési kiadások összesen 1 500                          -                         1 500                      

5. Nógrád Sportjáért Alapítvány 3 000                          -                         3 000                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 3 000                          3 000                      
  Működési kiadások összesen 3 000                          -                         3 000                      

6. Kisebbségi programok támogatása 1 500                          -                         1 500                      
     Dologi kiadás 1 000                          1 000                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 500                             500                          
  Működési kiadások összesen 1 500                          -                         1 500                      

7. Idősügyi tanács munkájának támogatása 500                             -                         500                          
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 500                             500                          
  Működési kiadások összesen 500                             -                         500                         

8. Ifjúsági, diáksport feladatok 2 500                          -                         2 500                      
     Személyi juttatás -                              
     Munkaadót terhelő járulék -                              
     Dologi kiadás 1 300                          1 300                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 200                          1 200                      
  Működési kiadások összesen 2 500                          -                         2 500                      
     Felhalmozás -                              
  Fejlesztési kiadások összesen -                                  -                         -                              

9. PSZF tanulmányi díj 200                             -                         200                          
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 200                             200                          
  Működési kiadások összesen 200                             -                         200                         

10. Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret 10 541                        -                         10 541                    
     Dologi kiadás 30                               30                            
  Működési kiadások összesen 30                               -                         30                           
     Felhalmozás 10 511                        10 511                    
  Fejlesztési kiadások összesen 10 511                        -                         10 511                    

11. Munkáltatói lakáskölcsön alap 16 083                        -                         16 083                    
     Dologi kiadás 50                               50                            
  Működési kiadások összesen 50                               -                         50                           
     Felhalmozás -                              
     Egyéb kiadás 16 033                        16 033                    
  Fejlesztési kiadások összesen 16 033                        -                         16 033                    

12. BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám. 36 102                        -                         36 102                    
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 36 102                        36 102                    
  Működési kiadások összesen 36 102                        -                         36 102                    

13. Hatályon kívül helyezve
14. N.M.RFK Bűnügyi Technikai Osztály eszközbeszerzés támogatása 1 500                          -                         1 500                      

     Egyéb kiadás 1 500                          1 500                      
  Fejlesztési kiadások összesen 1 500                          -                         1 500                      
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok
 2009. évi V.(VI.) 

módosított el őirányzat 
 Módosítás 

 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

IX. Nógrádi identitás fejlesztés

1. A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok 9 000                          100 -                    8 900                      
     Személyi juttatás 1 500                          1 500                      
     Munkaadót terhelő járulék 400                             400                          
     Dologi kiadás 7 100                          1 050 -                6 050                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                                  950                     950                          
  Működési kiadások összesen 9 000                          100 -                   8 900                      

2. A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok 7 000                          -                         7 000                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 7 000                          7 000                      
  Működési kiadások összesen 7 000                          -                         7 000                      

3. Rendezvények, kiállítások díjai 2 880                          100 -                    2 780                      
     Személyi juttatás 850                             850                          
     Munkaadót terhelő járulék -                                  -                              
     Dologi kiadás 780                             780                          
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 250                          100 -                    1 150                      
  Működési kiadások összesen 2 880                          100 -                   2 780                      

4.

Megyei kiemelt  rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, 
Muzsikus Tábor) 5 957                          -                         5 957                      
     Személyi juttatás 20                       20                            
     Munkaadót terhelő járulék 5                         5                              
     Dologi kiadás 5 957                          25 -                      5 932                      
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                              
  Működési kiadások összesen 5 957                          -                         5 957                      

5. Elnöki keret 6 857                          -                         6 857                      
     Dologi kiadás -                              
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 6 857                          6 857                      
  Működési kiadások összesen 6 857                          -                         6 857                      

6. Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények 1 150                          -                         1 150                      
     Dologi kiadás 287                             6                         293                          
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 863                             6 -                        857                          
  Működési kiadások összesen 1 150                          -                         1 150                      

7. Nemzetközi kapcsolatok 5 000                          -                         5 000                      
     Személyi juttatás 300                             475                     775                          
     Munkaadót terhelő járulék 60                               26                       86                            
     Dologi kiadás 4 640                          501 -                    4 139                      
  Működési kiadások összesen 5 000                          -                         5 000                      

8. "Virágos Nógrádért" cím 850                             -                         850                          
     Dologi kiadás 150                             150                          
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 700                             700                          
  Működési kiadások összesen 850                             -                         850                         

7



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok
 2009. évi V.(VI.) 

módosított el őirányzat 
 Módosítás 

 2009. évi VII. 
módosított 
előirányzat 

X. Hitelm űveletek

1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata,kötvény kezelési költsége 167 099                      4 712                 171 811                  
     Dologi kiadás 17 187                        4 712                 21 899                    
  Működési kiadások összesen 17 187                        4 712                 21 899                    
     Egyéb kiadás 149 912                      149 912                  
  Fejlesztési kiadások összesen 149 912                      -                         149 912                  

2. Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat 454 100                      -                         454 100                  
     Dologi kiadás 45 000                        45 000                    
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 409 100                      409 100                  
  Működési kiadások összesen 454 100                      -                         454 100                  

3. Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére 25 000                        -                         25 000                    
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 25 000                        25 000                    
  Működési kiadások összesen 25 000                        -                         25 000                    

XI. Tartalékok

1. Általános tartalék 20 000                        -                         20 000                    
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 20 000                        20 000                    
  Működési kiadások összesen 20 000                        -                         20 000                    

2. Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból) 970 735                      -                         970 735                  
     Felhalmozás 970 735                      970 735                  
  Fejlesztési kiadások összesen 970 735                      -                         970 735                  

-                              
3 042 775                   24 520 -              3 018 255               

50 313                        5 426 -                44 887                    
13 676                        1 850 -                11 826                    

525 140                      20 879 -              504 261                  
-                              

551 609                      844                    552 453                  
1 140 738                  27 311 -              1 113 427              

110 876                      16 966 -              93 910                    
1 588 715                   16 057               1 604 772               

202 446                      3 700                 206 146                  
1 902 037                  2 791                 1 904 828              

-                              
7 861 152                   9 090                 7 870 242               

3 042 775                  24 520 -              3 018 255              

  Fejlesztési kiadások összesen

ÖSSZESEN ( II..XI.)

MINDÖSSZESEN (I..XI)

Kontroll összeg:

     Személyi juttatások
     Munkaadót terhel ő járulékok
     Dologi kiadások
     Ellátottak pénzbeli juttatása
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök
  Működési kiadások összesen
     Felújítások
     Felhalmozások
     Egyéb kiadások
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T Á J É K O Z T A T Ó

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

 1. sz. tábla

E Ft

Bevételi jogcím   Intézményfinanszírozás Összesen Kiadási jogcím Összesen

Intézmény megnevezése Működési Fejlesztési

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján  17 105        4 874        375 678 -   1 878        351 821 -     85 330 -             35 564 -   239 437 -   8 510          351 821 -     

Ezüstfeny ő Idősek Otthona Bátonyterenye 8 605          785           9 390          9 390        9 390          

"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján 11 738        256           11 994        5 765                6 112 -     12 267      74                11 994        

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet Ludányhalászi 2 250          3 869        283         283 -         6 119          2 963                1 777      1 616        46         283 -             6 119          

Reménysugár Otthon Balassagyarmat 1 991 -         102           1 889 -         852                   2 383 -     375 -          17         1 889 -         

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 4 102 -         1 301        587            255 -        255          2 214 -         2 410 -               254 -        392 -          842              2 214 -         

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 358 -             338 -          249         249 -         696 -            300 -                  300         447 -          249 -             696 -            

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 3 288 -         5 663        1 468      1 468 -      2 375          227 -                  2 755      1 315        1 468 -         2 375          

Rózsavölgyi Márk Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 130              620 -          875            1 708      1 708 -      385             4 497                1 537      4 372 -       444 -                  833 -             385             

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég ium Salgótarján 16 878 -       8 751        55              12 710 -     573 -        573          20 782 -       9 955 -               6 711 -     4 357        3 164    11 637 -       20 782 -       

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 460 -             1 289        829             1 190 -               1 670 -     3 689        829             

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény  4 686          6 120        458 -           625         625 -         10 348        2 304 -               1 610 -     15 498      201       1 437 -         10 348        

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 1 584          12 578      650 -           544 -        544          13 512        66                      5 -             11 237 -     24 865              71 -        106 -             13 512        

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 407 -             360 -          767 -            992                   316         281 -          1 794 -   767 -            

Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 16 214        16 214        1 007                339         15 592      724 -             16 214        

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 90 -               13 505      6 966        338 -        338          20 381        830                   250         11 907      7 394          20 381        

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 78 -               4 427        1 210        5 559          1 576        1 313                2 670          5 559          

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 4 633          31 120      35 753        6 749                3 415      23 289      2 025                275              35 753        

Ellátó Szervezet Salgótarján 903              3 000        888         888 -         3 903          4 841        938 -             3 903          

Összesen 40 196        96 322      375 623 -   2 302 -       3 511      3 511 -      241 407 -     77 995 -             43 620 -   151 204 -   27 759              1 563    2 090          241 407 -     

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatása

Felhalmozás, 
felújítás, 

felhalmozási 
támogatás- 
értékű és 

átad.p.

Támogatás- 
értékű és 

működési c. 
átadott 

pénzeszköz

Intézményi 
működési, 
kamat és 

felhalmozás 
bevétel

Támogatás- 
értékű és 

működési c. 
átvett 

pénzeszköz

Társadalom- 
bizt. Alapból 
átvett pénz

Támogatás- 
értékű és 

felhalmozási 
c. átvett 

pénzeszköz

Személyi juttatás
Munkaadót 

terhelő 
járulék

Dologi kiadás



Nógrád Megye Önkormányzata
 átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft
Költségvetési 

rendelet 
mellékletének 
hivatkozása

Átvett pénzeszköz célja  Átadó megnevezése 
 2009.évi V. 

(VI.)módosított 
előirányzat 

 2009.évi VII. 
módosított 
előirányzat 

1/1.sz.m.10.sor Támogatási érték ű működési bevétel

St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés Salgótarján M.J. Város 35 000                            35 000                            

St. várostól könyvtárra átvett pénz Salgótarján M.J. Város 3 916                              3 916                              

Nógrád Megyei TISZK működési támogatás visszautalás Salgótarján M.J. Város 19 673                            

St. Várostól  idősek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz Salgótarján M.J. Város 15 483                            

Közalapítvány fenntartási támogatása Megye városai 793                                 793                                 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása Települési önkormányzat 7 308                              7 308                              

Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában Önkormányzati Minisztérium 1 000                              1 000                              

Diósjenői int.szociális foglalkoztatás Szoc.és Munkaügyi  Minisztérium 43 778                            44 839                            

Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás Pásztó Város 544                                 544                                 

Választási kiadások Önkormányzati Minisztérium 5 738                              5 738                              

Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása Szoc.és Munkaügyi  Minisztérium 513                                 513                                 

Reménysugár Otthon 2008.évi kiegészítő támogatása Szoc.és Munkaügyi  Minisztérium 10 000                            10 000                            

Munkatapasztalatos munkavállalók támogatása Munkaügyi Központ 1 712                              1 712                              

Közoktatási fejlesztési normatíva OKM 2 400                              

Nógrádkomp – oktatási innováció (működés) TÁMOP 82 156                            82 156                            

BURSA ösztöndíj visszautalása OKM 531                                 531                                 

BLSZSZK Fáy Szakképző Iskola tornacsarnok tetőjavítás költségének térítése Bátonyterenye Város 560                                 

210 872                          214 283                          

1/1.sz.m.11.sor M űködési célú pénzeszköz átvétel

Megyei rendezvények támogatása Raiffeisen Bank Zrt 3 000                              3 000                              

2007. évi támogatás visszafizetése N.M.Ifjúsági Tanács 100                                 100                                 

3 100                              3 100                              

1/1.sz.m.12.sor Központosított el őirányzat

2 520                              2 533                              

Prémiumévek program támogatása 4 966                              8 188                              

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó töbletkiadások 40 604                            54 556                            

Kereset-kiegészítés támogatása 190 522                          197 145                          

Gyógypedagógiai pótlék 4 937                              4 937                              

Osztályfőnöki pótlék 3 378                              3 378                              

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 411                              2 411                              

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 4 886                              7 037                              

Felzárkóztatást segítő programok támogatása 540                                 540                                 

Művészeti oktatás támogatása (működés) 4 558                              4 558                              

Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 1 258                              1 258                              

Teljesítmény motivációs pályázati támogatás 2 311                              2 311                              

Felzárkóztatási oktatás támogatása II.ütem 600                                 

AJK-SZP Kollégiumi program támogatása 22 500                            30 000                            

Közoktatási fejlesztési normatíva 2 400                              

285 391                          321 852                          

Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

Összesen:

Összesen:
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Nógrád Megye Önkormányzata
 átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

Költségvetési 
rendelet 

mellékletének 
hivatkozása

Átvett pénzeszköz célja  Átadó megnevezése 
 2009.évi V. 

(VI.)módosított 
előirányzat 

 2009.évi VII. 
módosított 
előirányzat 

1/2.sz.m.4.sor Vízvezeték rendszer bérbeadás

37 686                            37 844                            

2 348                              2 348                              

15 590                            15 590                            

4 532                              4 532                              

20 000                            20 000                            

80 156                            80 314                            

1/2.sz.m.5.sor Támogatás érték ű felhalmozási bevétel

Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése ÉMOP 15 000                            15 000                            

N.M.EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés ÉMOP 15 000                            15 000                            

Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése ÉMOP 14 475                            14 475                            

Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) TEKI 18 847                            

Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása Szociális és Munkaügyi Minisztérium 3 000                              3 000                              

Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása Szociális és Munkaügyi Minisztérium 3 000                              3 000                              

N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtéskorszerűsítés CÉDE 20 000                            20 000                            

Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtéskorszerűsítése CÉDE 20 000                            20 000                            

Nógrádkomp – oktatási innováció (fejlesztés) TÁMOP 10 937                            10 937                            

Közoktatási fejlesztési normatíva OKM 7 400                              

Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. pavilon utólagos akadálymentesítése Fogyatékos Szem. Esély.Közalapítv. 19 999                            

Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. fogl.épület  utólagos akadálymentesítése Fogyatékos Szem. Esély.Közalapítv. 8 879                              

Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Határon átnyúló HUSK támogatás 69 226                            69 226                            

225 763                          170 638                          

1/2.sz.m.6.sor Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. pavilon utólagos akadálymentesítése Fogyatékos Szem. Esély.Közalapítv. 19 999                            

Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. fogl.épület  utólagos akadálymentesítése Fogyatékos Szem. Esély.Közalapítv. 8 879                              

-                                     28 878                            

1/2.sz.m.11.sor Központosított el őirányzatból fejlesztés

Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 4 557                              4 557                              

Közoktatási fejlesztési normatíva 7 300                              

4 557                              11 857                            Összesen:

Dunai vízátvezetés eszközhasználati  díj

Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj

Összesen:

Összesen:

Dunai vízátvezetés eszközhasználati  díj 2007-2008 évről áthúzódó fizetés

Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj
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Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

3. sz. tábla

E Ft

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptem ber Október November December Összesen

Bevételek

1. Saját bevétel 312 150 359 687 325 278 318 430 283 056 373 471 327 867 311 546 321 054 432 440 432 441 360 362 4 157 782

2. Átvett pénzeszköz 363 500 378 905 394 311 376 657 371 828 412 521 469 851 34 671 312 289 266 709 275 694 459 637 4 116 573

3. Támogatás 306 951 341 566 298 574 242 896 249 695 244 178 251 858 216 139 267 715 275 961 299 633 745 243 3 740 409

4. Hitel, kötvény

5. Előző évi pénzmaradvány 167 320 393 000 1 409 898 1 970 218

6. Bevételek összesen 982 601 1 080 158 1 018 163 937 983 1 071 899 1 030 170 1 049 576 562 356 901 058 975 110 1 400 768 2 975 140 13 984 982

7. Hitelfelvétel

8. Előző havi egyenleg -398 661 -285 307 -309 018 -363 805 -174 909 -397 704 -501 025 -956 912 -1 213 112 -1 475 918 -1 458 298

9. Pénzforgalmi bevétel 982 601 681 497 732 856 628 965 708 0 94 855 261 651 872 61 331 -55 854 -238 002 -75 150 1 516 842 13 984 982

Kiadások

10. Működési kiadások 939 293 961 475 983 657 984 692 855 290 996 063 1 072 127 1 004 663 1 064 808 1 096 353 1 107 848 1 067 850 12 134 119

11. Adósságszolgálat

12. Felújítási feladatok 2 978 15 339 12 567 380 3 400 41 563 36 294 17 639 130 160

13. Fejlesztési kiadások 32 869 5 329 55 127 8 078 27 713 91 763 68 203 13 200 89 050 100 000 239 006 100 971 831 309

14. Tartalék felhasználás 970 735 970 735

15. Kiadások összesen 972 162 966 804 1 041 762 992 770 883 003 1 103 165 1 152 897 1 018 243 1 157 258 1 237 916 1 383 148 2 157 195 14 066 323

16. Hitelvisszafizetés 409 100 112 149 800 559 012

17. Pénzforgalmi kiadás 1 381 262 966 804 1 041 874 992 770 8 83 003 1 252 965 1 152 897 1 018 243 1 157 258 1 237 916 1 383 148 2 157 195 14 625 335

18. Egyenleg -398 661 -285 307 -309 018 -363 805 -174 909 - 397 704 -501 025 -956 912 -1 213 112 -1 475 918 -1 458 298 -640 353



KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

 4.sz. tábla

E Ft

Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
TIOP 1.2.3.08/1-2008-

0014
4 597 4 597 4 597

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP 2.2.2/08/2FT 548 576 17 413 17 413 137 498 37 445 174 943 356 220 356 220

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP 2.2.4 30 000 30 000 30 000
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó TÁMOP 15 322 2 853 2 853 11 740 11 740 729 729

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
101559-CP-1-2002-1-

HU-LINGUA-L2
19 213 19 213 19 213

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó TÁMOP-3.4.3 12 700 9 387 9 387 3 313 3 313
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP 3.2.8/B 18 800 6 580 6 580 12 220 12 220
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján HUSK 0801-062 8 478 181 3 617 8 074 223 4 861
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján TIOP 1.2.3.-08/01 51 532 51 532 51 532

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján
Nemzetközi 

Folklórfesztivál
16 740 16 740 16 740

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
"Nógrádkomp - 

oktatási innováció" 
TÁMOP

127 652 44 678 11 277 82 974 116 375

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján

Hollókőtől Murányig 
kerékpárút-hálózat 
megvalósításának 
tervezése Határon 

átnyúló HUSK 
támogatás

72 869 69 226 3 643 72 869

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján

Harmónia Rehab.I.és 
Áp.Gond.O.foglalk.ép.

utólagos 
akadálymentesítése

11 102 8 879 2 223 11 102

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján

Dr.Göllesz V. 
Rehab.I.és 

Áp.Gond.O.pavilon 
utólagos 

akadálymentesítése

27 196 19 999 7 197 27 196

Támogatási program tervezett 
bevételei és kiadásai 2010. évet 

követőenIntézmény
Támogatási program 

neve

Támogatási program 
keretében teljesített 

bevételek és kiadások 
tárgyévet megelőző évben 

(2009.12.31-ig)

Támogatási program tervezett 
bevételei és kiadásai 2010. 

évben
Támogatási 

program tervezett 
összköltsége
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
5/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról  
(I. sz. módosítás) 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
65. §, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: 
önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: 
Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
(1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(1)  Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
 

kiadási főösszegét 13.839.954 E Ft-ban 
bevételi főösszegét 12.413.461 E Ft-ban 
hiányának összegét 1.426.493 E Ft-ban 
 
állapítja meg.” 
 

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e 
rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő 
e rendelet 1/1 sz. melléklete tartalmazza. 

 
(3) A Kvr. 4. sz. melléklete III. 11. sor Választási kiadásokra tervezett előirányzatait e rendelet 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 
 

2. § 
 
A Kvr. 9. §-a az alábbi (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, mellyel egyidejűleg a korábbi 9. §-ban foglalt 
rendelkezés az (1) bekezdés számot kapja.  
 

„ (2) A közintézmény, közintézet esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – 
beleértve a jutalom előirányzatának felhasználását is – nem haladhatja meg az eredeti 
rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot.  

 
(3) A közhatalmi költségvetési szervnél az eredeti rendszeres személyi juttatás 

előirányzatára vetítve legfeljebb 12 %-os mértékű jutalom tervezhető.” 
 

3. § 
 

(1) A Kvr. 11. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki, mellyel egyidejűleg a korábbi (7) bekezdés 
száma (8)-ra változik: 

 
„(7) A Szent Lázár Megyei Kórház tevékenységére vonatkozóan a  teljesítményterv az 

intézmény finanszírozását meghatározó jogszabályok alkalmazásával készül.” 
 

(2) A Szent Lázár Megyei Kórház teljesítménytervét e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
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4. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
  
 Becsó Zsolt s.k. dr. Barta László s.k. 
  Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 

  Közgyűlésének elnöke                



Nógrád Megye Önkormányzatának
 tervezett mérlege  1.sz. melléklet

 2010. évi  2010. évi 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Intézményi működési bevételek 2 061 416          1. Személyi juttatások 5 057 947      
2. Társadalombizt. Alaptól  átvett pénzeszköz 4 314 383          2. Munkaadót terhelő járulékok 1 315 519      
3. Állami támogatás 2 437 410          3. Dologi kiadások 5 132 493      
4. Átengedett Szja bevétel 200 233             4. Ellátottak pénzbeli juttatása 28 036           
5. Egyéb önkormányzati bevételek 1 448 534          5. Működési célú kamatok 55 000           
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6. Egyéb működési célú kiadások 146 393         

7. Általános tartalék 20 000           
8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

10 461 976        11 755 388    

221 919             
200 000             555 000         

I. Müködési bevételek összesen 10 883 895        12 310 388    

7. Intézményi fejlesztési bevételek 23 000               9. Felújítások 106 127         
8. Címzett támogatás 7 760                 10. Felhalmozási kiadások 978 316         
9. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 141 630             11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 63 123           
10. Egyéb fejlesztési célú bevételek 71 435               12. Fejlesztési tartalék 382 000         

243 825             1 529 566      

1 285 741          

II. Fejlesztési bevételek összesen 1 529 566          1 529 566      

III. Bevételek összesen 12 413 461        III. Kiadások összesen 13 839 954    
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 2 579 153 -         
IV/B. Pénzmaradvány 1 507 660          
IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány 1 071 493 -         
IV/D. Hitelm űv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege 355 000 -            
IV. Hiány összesen 1 426 493 -         

13 839 954        13 839 954    

 terv 
E Ft 

Ssz. Bevételek

 II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási cé lú 
műveletek és el őző évek pénzmaradványa nélküli) 

 I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú  
műveletek és el őző évek pénzmaradványa nélküli) 

 I/B. Működési célú pénzmaradvány 

Bevételek mindösszesen

 I/C. Működési hitelm űveletek bevételei 

 II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány 

 II/C. Fejlesztési célú hitelm űveletek 

 terv 
E Ft 

I/A. Tárgyévi m űködési kiadások

II. Fejlesztési kiadások összesen

I. Működési kiadások összesen

Ssz. Kiadások

Kiadások mindösszesen

II/B. Fejlesztési hitelm űveletek kiadásai

I/B. Működési hitelm űveletek kiadásai

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások



Nógrád Megye Önkormányzatának
 tervezett m űködési mérlege

 1/1.sz. melléklet

E Ft

 Ssz. 
 M E G N E V E Z É S                                                                      

Cím - alcím 
 2010.évi eredeti 

előirányzat  
 Módosítás 

 2010.évi I. 
módosított 
előirányzat 

1. 2. 3. 4. 5.

I. BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek 2 061 416      2 061 416      
2. Intézményi műk.c.átvett pénz 24 620           24 620           
3. Illetékbevétel 1 200 000      1 200 000      
4. Önkormányzati kamat bevétel 100 000         100 000         
5. Intézményi kamat bevételek
6. Egyéb önkormányzati bevétel 21 370           21 370           
7. Normatív állami támogatás 2 437 410      2 437 410      
8. Átengedett Szja bevétel 200 233         200 233         
9. Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 4 314 383      4 314 383      
10. Támogatási értékű működési bevétel 77 329           11 063           88 392           
11. Működési célú átvett pénzeszköz
12. Központosított előirányzat 14 152           14 152           
13. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

I/A
Tárgyévi m űködési bevételek (finanszírozási 
célú m űveletek és el őző évek pénzmaradványa 
nélküli) összesen

     10 450 913                11 063         10 461 976    

14. Pénzmaradvány  - intézményi 71 919           71 919           
15. Pénzmaradvány -  Közgyűlés Hivatala 150 000         150 000         

I/B Működési pénzmaradvány összesen 221 919         -                      221 919         
16. Működési hitelfelvétel 200 000         200 000         
I/C Működési hitelm űveletek bevételei 200 000         -                      200 000         
 

10 872 832    11 063           10 883 895    

II. KIADÁSOK
1. Intézményi működési kiadások 10 322 692    10 322 692    
2. Egyéb kiadások 912 525         11 063           923 588         
3. Igazgatási kiadások 509 108         509 108         
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
II/A Tárgyévi m űködési kiadások összesen 11 744 325    11 063           11 755 388    
5. Hitelműveletek kiadásai 555 000         -                      555 000         
II/B Működési hitelm űveletek kiadásai 555 000         -                      555 000         

12 299 325    11 063           12 310 388    

I/A-II/A
Tárgyévi működési bevételek és kiadások
egyenlege 1 293 412 -     -                      1 293 412 -     

I/B Működési pénzmaradvány 221 919         -                      221 919         

I/A-II/A+I/B
Tárgyévi m űködési bevételek és kiadások
 egyenlege+pénzmaradvány 1 071 493 -     -                      1 071 493 -     

I/C-II/B
Működési hitelm űveletek bevételeinek és 
kiadásainak egyenlege 355 000 -        -                      355 000 -        

III. Egyenleg (M űködési célú hitel) 1 426 493 -     -                      1 426 493 -     

Bevételek összesen

Kiadások összesen

 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

2.sz.melléklet

E Ft

 Ssz. 
 M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok 
 2010.évi terv   Módosítás 

 2010.évi I. 
módosított 
előirányzat 

III. Önkormányzati bels ő kiemelt feladatok

11. Választási kiadások -                          11 063                11 063                
     Személyi juttatás 8 001                  8 001                  
     Munkaadót terhelő járulék 2 162                  2 162                  
     Dologi kiadás 900                     900                     
    Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz
  Működési kiadások összesen -                          11 063                11 063                

2 949 171           11 063                2 960 234           
260 757              8 001                  268 758              
53 225                2 162                  55 387                

458 781              900                     459 681              
-                          

694 762              694 762              
1 467 525           11 063                1 478 588           

96 927                96 927                
1 321 596           1 321 596           

63 123                63 123                
1 481 646           1 481 646           

6 806 394           11 063                6 817 457           

2 949 171           11 063                2 960 234           Kontroll összeg:

     Személyi juttatások
     Munkaadót terhel ő járulékok
     Dologi kiadások
     Ellátottak pénzbeli juttatása
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszközok
  Működési kiadások összesen
     Felújítások
     Felhalmozások
     Egyéb kiadások
  Fejlesztési kiadások összesen

ÖSSZESEN ( II..XI.)

MINDÖSSZESEN (I..XI)



3.sz. melléklet

(Teljesítményterv)

Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 összesen

Aktív fekvőbeteg-ellátás 1 527,91 1 531,40 1 755,46 1 585,22 1 577,62 1 485,25 1 547,01 1 523,32 1 551,06 1 592,76 1 598,11 1 605,06 18 880,18

Krónikus fekvőbeteg-ellátás 3 511,26 3 119,08 3 804,16 3 604,90 3 933,00 3 663,34 3 611,94 3 714,57 3 616,12 3 747,91 3 522,31 3 433,15 43 281,75

Járóbetegellátás 27 166,95 27 523,71 29 904,76 30 593,45 27 896,70 29 917,24 29 387,24 27 611,71 28 719,82 29 800,07 29 698,96 26 944,81 345 165,44

Gondozás-szűrés teljesítménydíj 1 005,55 1 018,75 1 106,88 1 132,37 1 032,56 1 107,34 1 087,73 1 022,01 1 063,02 1 103,01 1 099,26 997,32 12 775,80
Nagyértékű diagnosztika (CT) 2 658,81 2 693,72 2 926,75 2 994,16 2 730,23 2 927,98 2 876,11 2 702,34 2 810,79 2 916,51 2 906,61 2 637,07 33 781,06

Mértékegységek:

Aktív fekvőbeteg-ellátás: súlyszám
Krónikus fekvőbeteg-ellátás: krónikus ápolási nap
Járóbetegellátás: német pont
Gondozók teljesítménydíja: német pont
CT: német pont

A bevételi terv készítésének időszakában az alábbi forintértékek voltak érvényben:

Aktív fekvőbeteg-ellátás: 150.000 Ft / súlyszám
Krónikus fekvőbeteg-ellátás: 5.600 Ft / súlyozott krónikus ápolási nap
Járóbetegellátás: 1,6 Ft / német pont
Gondozók teljesítménydíja: 1,6 Ft / német pont
CT: 1,6 Ft / német pont

A Szent Lázár Megyei Kórház 2010. évi bevételi terv e 
naturáliákban kifejezve
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
6/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 
Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi 

térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosításáról 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő intézményi 
térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet melléklete helyébe jelen rendelet 
melléklete lép. 
 

 
2. § 

 
 
E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k.           dr. Barta László s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat      Nógrád megyei főjegyző  
      Közgyűlésének elnöke 



 110 

 
A 6/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet melléklete 

 
 

A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben 
fizetendő intézményi térítési díjak  

2010. 
 
 

napi (Ft.)   havi (Ft.) 
1. Reménysugár Otthon 

Balassagyarmat 3.310,-  99.300,- 
 
2. Harmónia Rehabilitációs Intézet és 

 Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 3.130,-  93.900,- 
 
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és  
 Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 2.040,-  61.200,- 
 
4 Ezüstfenyő Idősek Otthona 
- Bátonyterenye 2.850,-  85.500,- 
- Bátonyterenye demens részleg 2.650,-  79.500,- 
- Mizserfa 2.280,-  68.400,- 
- Mizserfa demens részleg 2.140,-  64.200,- 
- Salgótarján (nappali ellátás) 

• Csak napközbeni tartózkodás esetén:  60,- 
 
5. Dr. Göllesz Viktor 
 Rehabilitációs Intézet és  
 Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő 2.410,-  72.300,- 
 
6. „Baglyaskő” Idősek Otthona 
- Salgótarján, Petőfi út 92-94. 3.170,-  95.100,- 
- Petőfi úti demens részleg 2.970,-  89.100,- 
- Salgótarján, Füleki út 52. 2.560-   76.800,- 
- Füleki úti demens részleg 2.330,-  69.900,- 
- Petőfi úti Átmeneti Otthon 3.170,-  95.100,- 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
7/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó  
szociális ellátásokról szóló  

6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet módosításáról 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) III. Fejezet 4. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

2. § 
 
A Rendelet V. Fejezet 9. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A személyi térítési díjat – a hatósági intézkedést igénylő esetek kivételével – az intézmény igazgatója 
állapítja meg a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok szerint.” 
 

3. § 
 
A Rendelet V. Fejezet 10. §-a hatályát veszti. 
 

4. § 
 
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
               Becsó Zsolt s.k.                     dr. Barta László s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző  
      Közgyűlésének elnöke 
 



A 7/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodás t nyújtó szociális intézményei 
Intézmény megnevezése Címe Ellátási forma Fér őhelyszám  
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 
Telephelyei: 
- Mizserfa 
- Salgótarján 

3078 Bátonyterenye, 
Makarenko út 24. 
3147 Mizserfa, Május 1. út 82. 
3102 Salgótarján, Petőfi út 92-
94 

Időskorúak ápolása, gondozása 
 
időskorúak ápolása, gondozása 
időskorúak nappali ellátása 

210 
 

156 
 20 

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 
 
- Lakóotthonai 

3188 Ludányhalászi, Rákóczi 
út 71/73. 
 
3188 Ludányhalászi, Rákóczi 
út 158. 
3188 Ludányhalászi, Kossuth 
út 15/17. 

- középsúlyos és súlyos fogyatékosok, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek 
ápolása, gondozása 

- pszichiátriai betegek rehabilitációja 

380 
 
 

20 

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon, Bercel 
Telephelyei: 
- Kenderváros úti telephely 
- Lakóotthon 

2687 Bercel, Petőfi út 2. 
 
 
2687 Bercel, Kenderváros út 
23. 

- középsúlyos értelmi fogyatékosok és vak 
értelmi fogyatékosok ápolása, gondozása 

- enyhe és középsúlyos értelmi 
fogyatékosok, látássérült értelmi 
fogyatékosok ápolása, gondozása és 
rehabilitációja 

96 
 

14 

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő 

2653 Diósjenő, Kastély - középsúlyos értelmi és siket értelmi 
fogyatékosok ápolása, gondozása 

- enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok 
és siket értelmi fogyatékosok rehabilitációja 

167 
 

15 

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat 
 
- Lakóotthona 

2660 Balassagyarmat, 
Szontágh P. út 44. 

1-35 éves korú fogyatékosok ápolása, 
gondozása 

 
78 
12 

Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján 
Telephely: 
- Salgótarján 

3102 Salgótarján, Petőfi út 92-
94 
3100 Salgótarján, Füleki út 52. 

időskorúak ápolása, gondozása 
időskorúak átmeneti ellátása 
időskorúak ápolása, gondozása 

140 
 10 
 74 
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A 7/2010. (II.22.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
amely létrejött egyrészről a ………………………………………………… képviselője 
…………………………igazgató, másrészről 
az ellátást igénybe vev ő, illetve törvényes képvisel ője 
név: ............................................................................................................................... 
születési hely, idő ......................................................................................................... 
anyja neve: .................................................................................................................... 
állampolgársága: ........................................................................................................... 
lakcím: ........................................................................................................................... 
tartózkodási hely:........................................................................................................... 
személyi igazolvány száma: .......................................................................................... 
telefonszám: .................................................................................................................. 
TAJ száma: ................................................................................................................... 
jogosult tartására köteles személy adatai (név): ............................................................ 
jogosult tartására köteles személy adatai (elérhetőség):................................................ 
 
között az alábbi tartalommal: 
 
1. Az ellátás időtartama 

Az intézmény a szociális ellátást 
a) ………év.…………….hó …….napjától kezdődően év……………..hó.…….napjáig 
terjedő (határozott) időre, vagy 
b) határozatlan időtartamra 
szólóan biztosítja……………………………… telephelyén. 

 
2. Az intézmény szolgáltatásai 

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást igénybe vevők számára.  
A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: 
- a lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, főtés, világítás, melegvíz). 
- szükség szerint ruházat, textília biztosítása, mosás, 
- egészségügyi ellátás, 
- takarítás, 
- egyéb szolgáltatások:……………………………………… 

 
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása 

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek 
- az intézményben biztosított szolgáltatásra, 
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra, 
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére, 
- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára, 
- az intézmény házirendjére 
vonatkozó tájékoztatását. 

 
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való 

jogosultság feltételeiben való változtatásról, továbbá minden olyan körülményről, 
amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja 
az intézményvezetőt. 

 
5. Az ellátást igénybe vevő az eltemettetéséről, illetve annak költségeiről a következőket 

nyilatkozza: ............................................................................................................. 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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6. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy írásos végintézkedése: van/nincs. 
 
7. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve 

hozzátartozóját 
- az ellátást igénybe vevő állapotáról, 
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról, 
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről, 
- az áthelyezéséről 
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről. 

 
8. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai: 
 
8.1 A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen 

megállapodás aláírásáról számított 30 napon belül értesíti a térítési díj 
fizetésére kötelezettet. 

 
8.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az 

intézményvezető erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított 8 
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi 
térítési díj összegéről. 

 
8.3 A személyi térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott időpontig köteles a személyi térítési díjat 
megfizetni. 

 
8.4 A nem rehabilitációs lakóotthoni ellátást igénybe vevő 2 hónapot meg nem haladó 

távolléte idejére a személyi térítési díj 20%-át fizeti. A két hónapot meghaladó távollét 
esetén, ha az ellátást igénybe vevő egészségügyi intézményben tartózkodik, a személyi 
térítési díj 40%-át, egyéb esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti. A rehabilitációs 
lakóotthoni ellátást igénybe vevő távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási 
költség 100%-át fizeti meg. 

 
8.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének 

nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban 
felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő 
eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és a vonatkozó 
jogszabályok szerint negyedévente, illetve jelzálog-bejegyzés kezdeményezése 
érdekében évente tájékoztatást ad a fenntartónak az egyes ellátottaknál 
felhalmozódott térítési díj-hátralékok mértékéről. A fenntartó - a vonatkozó 
jogszabályok alapján - intézkedik a térítési díj hátralékok behajtásáról, a 
behajthatatlan hátralékok törléséről, illetve a jelzálog-jog bejegyzésről. 

 
9. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, 

megszüntetésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az 
intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására 
jogosult 15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt 
tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult 
nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 

 
10/a. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény 
fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel 
szemben), 
- a jogosult halálával, 
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével, 
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10/b. Az intézményvezető a jogviszonyt megszünteti: 

- ha az ellátást igénybevevőt másik intézményben kell elhelyezni, 
- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt, 
- ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan megsérti, 
- ha az ellátást igénybevevő/törvényes képviselője az intézményi jogviszony 
megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetőnél. 

 
11. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást 

igénybevevő/törvényes képviselő közös megegyezése alapján kerülhet sor. 
 
12. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást 

igényvevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, 
az intézményi tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését. 

 
13. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket 

elsősorban tárgyalás útján rendezik. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. év IV. törvény szerződésre vonatkozó rendelkezési az irányadók. 
 
 
Kelt: …………………………. 
 
 
………………………….           ……………………………….                   …………………………. 
 
 
ellátást igénybe vevő    törvényes képviselő           az intézmény képviseletében 
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A 7/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. számú melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről …………………………intézmény képviselője 
.…………………………igazgató, másrészről 
 
az ellátást igénybe vev ő, illetve törvényes képvisel ője 
név: ............................................................................................................................... 
születési hely, idő: ......................................................................................................... 
anyja neve: .................................................................................................................... 
állampolgársága: ........................................................................................................... 
lakcím: ........................................................................................................................... 
tartózkodási hely:........................................................................................................... 
személyi igazolvány száma: .......................................................................................... 
telefonszám: .................................................................................................................. 
TAJ száma: ................................................................................................................... 
jogosult tartására köteles személy adatai (név): ............................................................ 
jogosult tartására köteles személy adatai (elérhetőség):................................................ 
között az alábbi tartalommal: 
 
1. Az ellátás időtartama 

Az intézmény az idősek klubja szolgáltatásait 
a) ………év.…………….hó …….napjától kezdődően ….év….hó.   napjáig terjedő 
(határozott) időre vagy, 
b) határozatlan időtartamra 
szólóan biztosítja……………………………… telephelyén. 

 
2. Az intézmény szolgáltatásai 

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti nappali ellátást  biztosít az ellátást igénybe vevők számára. Az ellátás 
körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak: 

- napközbeni tartózkodás, 
- közösségi élet megszervezése, 
- alapvető higiéniai szükségletek kielégítésének lehetősége, 
- egészségügyi alapellátás, 
- egyéb szolgáltatások: ……………………………………… 

 
3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása 

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek 
- az intézményben biztosított szolgáltatásra, 
- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra, 
- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére, 
- az ellátottak érdekvédelmének lehetőségéről és a panaszjog gyakorlásának 
módjára, 
- az intézmény házirendjére 
vonatkozó tájékoztatását. 

 
4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való 

jogosultság feltételeiben való változtatásról, továbbá minden olyan körülményről, 
amely a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja 
az intézményvezetőt. 

 
5. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve 

hozzátartozóját 
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- az ellátást igénybe vevő állapotáról, 
- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról, 
- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről, 
- az áthelyezésről 
- a személyi térítési díjhátralék következményeiről. 

 
6. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai: 

6.1. A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen 
megállapodás aláírásáról számított 30 napon belül értesíti a térítési díj fizetésére 
kötelezettet. 

 
6.2. Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az 
intézményvezető erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon 
belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj 
összegéről. 

 
6.3. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapot követő hó 10. 
napjáig köteles a személyi térítési díjat megfizetni. 

 
6.4. Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, 
a távolmaradás az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást 
megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett térítési 
díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. 
munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj 
megfizetésének kötelezettsége alól. 

 
6.5. Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban 
felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő 
eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és a vonatkozó 

  jogszabályok szerint negyedévente, illetve jelzálog-bejegyzés kezdeményezése 
érdekében évente tájékoztatást ad a fenntartónak az egyes ellátottaknál 
felhalmozódott térítési díj-hátralékok mértékéről. A fenntartó - a vonatkozó 
jogszabályok alapján - intézkedik a térítési díj hátralékok behajtásáról, a 
behajthatatlan hátralékok törléséről, illetve a jelzálog-jog bejegyzésről. 

 
7. Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, 

megszüntetésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az 
intézményvezetőhöz vagy az ellátottjogi képviselőhöz. A panasz elbírálására jogosult 
15 napon belül tájékoztatja a panaszt tevőt intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a 
megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem 
intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni. 

 
8. Az intézményi jogviszony megszűnik 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény 
fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel 
szemben), 
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével, 
- ha az ellátás feltételei már nem állnak fenn, 
- ha az ellátást igénybevevőt másik ellátási formában kell elhelyezni, 
- ha az intézményi elhelyezése már nem indokolt, 
- ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen 
megsérti, 
- ha az ellátást igénybevevő nem tesz eleget a személyi térítési díj fizetési 
kötelezettségének, 
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- ha az ellátást igénybevevő az intézményi jogviszony megszüntetését 
kezdeményezi az intézményvezetőnél. 

 
10. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybevevő 

közös megegyezése alapján kerülhet sor. 
 
11. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást 

igényvevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, 
az intézményi tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését. 

 
12. Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket 

elsősorban tárgyalás útján rendezik. 
 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. év IV. törvény vonatkozó rendelkezési az irányadók. 
 
 
Kelt: …………………………. 
 
 
…………………………………             …………………………  ………………………………….. 
ellátást igénybe vevő    törvényes képviselő          az intézmény képviseletében 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2010. (II. 22.) Kgy. 

         r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó  
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló  

12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. 
(V.1.) Kgy. rendeletét (továbbiakban: Gyer.) a következők szerint módosítja: 

 
 

1. § 
 
A Gyer. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A rendelet célja, hogy a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi feladatokat 
ellátó intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó szakellátások igénybevétele egyes 
szabályainak megállapításával hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült 
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez.” 

 
 

2.§ 
 

(1) A Gyer. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A rendelet hatálya a Nógrád Megye Önkormányzata által biztosított gyermekvédelmi 

szakellátásra, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra és a gyermekek napközbeni 
ellátására (gyermekélelmezés) terjed ki. 
A megyei önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
intézmények otthont nyújtó ellátási tevékenysége – Salgótarján Megyei Jogú Város 
illetékességi területén kívül – az egész megyére kiterjed. 
A megyén kívül élők elhelyezési kérelméről a közgyűlés elnöke dönt átruházott 
hatáskörben.” 

 
(2)  A Gyer. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város illetékességi területén élők gyermekvédelmi - otthont 
nyújtó - szolgáltatásainak biztosításáról, a rászorulók befogadásáról – az ellátásért felelős 
kérelmére – a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dönt átruházott 
hatáskörben.” 

 
 

3.§ 
(1) A Gyer. 3. § (2) bekezdés ab) pontja a következők szerint módosul: 

„ab) Megyei Gyermekvédelmi Központ gyermekotthonai 
- „Margaréta” Gyermekotthon 2611 Felsőpetény, Petőfi út 37. 

- „Biztos Kiút” Gyermekotthon 

Speciális Csoportja 
Utógondozó Csoportja 

 
 
3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. 
3142 Mátraszele, Gáborvölgy út 31. 

-“Fészek” Gyermekotthon 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.1 
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- Százszorszép Gyermekotthon 2656 Szátok, Kossuth út 106-108. 

 2656 Szátok, Kossuth út 70. 
Külső férőhelye 2660 Balassagyarmat Mészáros Lázár út 25. 

 
(2) A Gyer 3. § (2) bekezdés b) és c) pontjai a következők szerint módosulnak: 

 
„b) A gyermek átmeneti gondozását a 0-10 éves korosztály tekintetében a Reménysugár 

Otthon gyermekotthoni egysége végzi. A Megyei Gyermekvédelmi Központ „Fészek” 
Gyermekotthona a gyermek átmeneti gondozása keretében ideiglenes jelleggel, 
állapotának megfelelő ellátást és éjszakai bentlakást (a továbbiakban: ideiglenes 
gondozást) biztosít az olyan gyermek számára, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így 
ellátás és felügyelet nélkül maradt. 

c) A Gyvt. 57. (2) bekezdés a) pontjában foglalt feladatokat a Megyei Gyermekvédelmi 
Központ nevelőszülői hálózata, a „Margaréta” Gyermekotthona és az ac) pont alatt 
nevesített lakásotthonai, illetve a Reménysugár Otthon gyermekotthoni és „anyaotthoni” 
egysége is elláthatja, míg a Gyvt. 57.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt feladatokat a 
Reménysugár Otthon látja el.” 

 
(3) A Gyer. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Gyermekek napközbeni ellátását (gyermekélelmezést) biztosító intézmények: 
– Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon, 
– Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 
– Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, 
– Váci Mihály Gimnázium, 
– Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium” 

 

4.§ 
 

(1) A Gyer. 4. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
 ”c) A Reménysugár Otthon és a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Gyermekotthon alapító okirata és működési engedélye szerint otthont 
nyújtó-, illetve utógondozói ellátást biztosít a gyámhatóság által rendszerbe utalt 
gyermekek és fiatal felnőttek számára.” 

 
(2) A Gyer. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott intézmények részletes feladatait annak alapító 
okirata, működési engedélye és az ágazatilag érintett bizottság által jóváhagyott 
szervezeti, működési szabályzata, illetve szakmai programja tartalmazza.” 

 
  5.§ 

 
(1) A Gyer. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(3) Az értelmi fogyatékosokat ellátó - gyermekotthoni feladatokat biztosító - közös 
igazgatású, többcélú közoktatási intézményben az érdekképviseleti fórum tagjainak száma 

- a gyermekönkormányzatot segítő képviselő személy 3 fő, 
- szülő vagy törvényes képviselő, ill. fiatal felnőtt képviseletében 3 fő, 
- az intézmény dolgozói részéről 2 fő, 
- a fenntartó képviseletében 1 fő.” 

 
(2) A Gyer. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a (10) bekezdés hatályát veszti: 

„(6) Az érdekképviseleti fórum létrehozásáról, működtetéséről az intézmény igazgatója 
gondoskodik. A fórum létrehozásáról és üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.” 
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6.§ 
 

(1) A Gyer. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A gyermekvédelmi ellátás keretében biztosított átmeneti gondozásért, az utógondozói 

ellátásért és a gyermekek napközbeni ellátásáért (gyermekétkeztetés) térítési díjat kell 
fizetni a vonatkozó jogszabályok szerint.” 

 
(2) A Gyer. 11 § (7) bekezdés bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b.c.) a rászoruló gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll, ezen belül otthont nyújtó-, vagy 
utógondozói ellátásban részesül.” 

 
7.§ 

 
A Gyer. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép: 
 

8.§ 
 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
     Becsó Zsolt s.k.           dr. Barta László s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat       Nógrád megyei főjegyző 
       Közgyűlésének elnöke 
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A 8/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet melléklete 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
mely létrejött egyrészről (intézmény) ...................................................................................... 
másrészről ................................................................................................................................ 
név: .......................................................................................................................................... 
szül. hely, idő: ......................................................................................................................... 
lakcím:...................................................................................................................................... 
hozzátartozói minőség: ............................................................................................................ 
lakos között átmeneti gondozás céljából. 
A gondozás igénybevétele: 

………. év ……………….. hó ……. naptól 
………. év ……………….. hó ……. naptól 

1. A szolgáltatást nyújtó intézmény vállalja a teljes körű ellátást (étkezés, ruházat a 
szükségleteknek megfelelően), lakhatást. Gondoskodik az egészségügyi és mentálhigiénés 
ellátásról, gondozásról, nevelésről. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. 
Az intézmény vezetője által megállapított térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 10-ig kell 
az intézményhez befizetni. 

2. A gondozást kérő, illetve hozzátartozója (törvényes képviselője) vállalja a házirend 
betartását, a térítési díj megfizetését. 

3. E megállapodás megszűnik a megállapodásban rögzített idő lejártával, az ellátást kérőnek 
a megszüntetésre vonatkozó kérelmével. 
Megszűnik a gondozás a házirend súlyos megsértésével, elfogadhatatlan magatartás miatt. 

4. A gondozást kérő, illetve hozzátartozója (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy e 
megállapodás felbontásakor az ellátásban részesített otthonába, illetve állandó lakóhelyére 
távozik. 

 
Kelt: ……………………………………… 
 
 ………………………………….. ………………………………… 
 intézet vezetője / igazgatója gondozást kérő / hozzátartozó” 
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III. 

A KÖZGY ŰLÉS HATÁROZATAI 
 
 
13/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 

határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez 

 
HATÁROZATA 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-

13. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Szécsény Város 

Önkormányzatával, a szécsényi alapfokú művészetoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó 
megállapodás – a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal – III. számú módosításának aláírására. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a Hollókő Kiemelt turisztikai termék és attrakció 

fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési munkákról szóló tájékoztatót. A közgyűlés felhatalmazza 
elnökét, hogy a határozat 15. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá a Hollókő Község 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás I. sz. módosítását. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés rendelkezése alá tartozó lakások 

költségei racionalizálása érdekében az alábbiakról dönt.  
 

a) A közgyűlés a Salgótarján belterület 3300/A/5 hrsz-ú, Füleki út 39. II/1. szám alatti, 113 m2 
alapterületű, 3 és fél szobás lakást elidegenítésre kijelöli.  
A testület utasítja elnökét, hogy a nyilvános pályázat útján történő elidegenítés feltételeiről szóló 
javaslatát a közgyűlés áprilisi ülésére terjessze elő. 
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

b) A közgyűlés a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő megállapodás 
alapján átadott 3 lakás bérlőkijelölési jogáról lemond. 
A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen a feltételek és a költségek megismerését követően a 
3 lakás kiválasztására, a vonatkozó megállapodások fentiek szerinti módosításának 
előkészítésére, egyben felhatalmazza Salgótarján Megyei Jogú Várossal a tárgyalások 
lefolytatására. Az egyeztetett megállapodás módosítás jóváhagyásáról szóló javaslatát a 
közgyűlés áprilisi ülésére terjessze elő. 
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. A közgyűlés a Salgótarján Megyei Jogú Várossal a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 

fejlesztése, továbbá a Salgótarján belváros rehabilitációs programja összehangolását szolgáló – 16. 
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sz. melléklet szerinti – együttműködési megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza elnökét 
annak aláírására. 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

7. A Közgyűlés a Salgótarjáni Öblösüveggyár muzeális értékű üvegtermékeinek megóvása és 
bemutatása érdekében egyet ért a műtárgy-együttes Múzeum által történő, tartós letétbe vételével. 

 
a) Felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy a letétbe vétel érdekében folytassanak tárgyalásokat 

az R-Glass Hungary Kft. f.a. hitelezői választmányának elnökével, valamint a felszámolóval. 
Felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére, megállapodások előkészítésére és 
aláírására. 
Határidő: 2010. április 30., ill. folyamatosan 
Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 

              dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

b) A Közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a letétbe vétel 
muzeológiai-szakmai feltételeit határozza meg, valamint – a tárgyalások eredményének 
függvényében – tegyen javaslatot a műtárgy-együttes elhelyezési feltételeinek kialakítására. 
Felhatalmazza az igazgatót a fenntartóval egyeztetett tartalmú letéti szerződés aláírására. 
Határidő: 2010. március 5., ill. folyamatosan 
Felelős: dr. Szirácsik Éva, megyei múzeumigazgató 
 

8. A közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret 
terhére: 
- A Szécsényi Óvodásokért Alapítvány (Szécsény) részére: játszótér kialakításának és udvari 

játékok beszerzésének 50.000 Ft-os  
támogatásáról dönt. 
 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 

részére a Salgótarján belterület 6072 hrsz-ú, Csokonai út 21-29. szám alatti ingatlan főépülete 
földszintjén 77 m2-es ingatlanrész használatának átengedéséről szóló megállapodást a 17. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2010. március 20. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
10. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy kérjen tájékoztatást a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit 

Kft. Felügyelő Bizottságának elnökétől – az Üzleti Terv figyelembevételével – a Kft. működési 
feltételeinek biztosításáról, és ennek függvényében – szükség szerint – tegyen javaslatot a 
közgyűlés áprilisi ülésén a további intézkedésekre.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. A Közgyűlés elfogadja a Szent Lázár Megyei Kórház TIOP 2.2.2-08/2-2009-0017 azonosító 

számú a „Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban” 
című pályázata tárgyában hozott 1/2010. (I. 28.) Kgy. sz. határozat 8. a) pontja módosítására 
vonatkozó javaslatot a következő szöveg szerint: 
„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Szent Lázár Megyei Kórház kezdeményezésére 
igazolja, hogy a „Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei 
Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0017 azonosító számú pályázathoz szükséges önerő, a 
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projekt teljes költségének a 10,001779 %-a – 54.864.944,-Ft, azaz ötvennégymillió-
nyolcszázhatvannégyezer-kilencszáznegyvennégy forint – rendelkezésre áll a Szent Lázár Megyei 
Kórháznak a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12031005-00160901-01000000 számú TIOP-2.2.2-
08/2-2009-0017 Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei 
Kórházban elnevezésű HUF elszámolási számláján.” 
A Közgyűlés utasítja az intézmény főigazgatóját, hogy a döntésről a Strukturális Alapok 
Programirodát soron kívül tájékoztassa. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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1. sz. melléklet 
 

Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre 
emelkedett hatósági döntéseiről 

2010. január 19-t ől 2010. február 09-ig 

Sorszám Határozat száma 
Ellátó intézmény 

 
 

1.  242-2/2009. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 
2.  1076-4/2009. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 
3.  1078-4/2009. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 
4.  1571-3/2009. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 
5.  1810-1/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 
6.  1812-1/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 
7.  2339-1/2009. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 
8.  2416/2009. Harmónia Rehabilitációs Intézet és  

Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 
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2. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 1/2010. (I. 28.) SZEB. Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthona Szervezeti 

és Működési Szabályzata módosításának 
jóváhagyása 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII. 23.) Kgy. 
rendelet 1/g. melléklet 3. b). pontjában foglaltak alapján átruházott hatáskörben – az Ezüstfenyő 
Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását s, a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény SZMSZ szerinti helyettes 

vezetőjét. 
 Határidő: 2010. január 29. 
 Felelős: Sisák Imre a Bizottság elnöke 
 
3. A Bizottság utasítja az intézmény SZMSZ szerinti helyettes vezetőjét, hogy az SZMSZ-t a 

módosítással együtt foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg a fenntartó részére. 
 Határidő: 2010. február 1. 
 Felelős: Sisák Imre a Bizottság elnöke 
 
 
Salgótarján, 2010. január 28. 
 
 
 
 
 
           Sisák Imre s.k. 
                     a bizottság elnöke 
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 Az 1/2010. (I. 28.) számú SZEB határozat melléklete 

 

1. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzata IV. Az intézmény vezetése 

fejezet IV. 1. pontja alatti Magasabb vezető Igazgatóra vonatkozó rész utolsó két mondata a 

következők szerint módosul:  

 „Az igazgatót távolléte esetén teljes jogkörben a mizserfai telephelyvezető helyettesíti. Együttes 

távollétük esetén a helyettesítést ugyanazon jogosítványokkal a bátonyterenyei telephelyvezető 

látja el.” 

 

2. Az SZMSZ IV. 1. pont alatti Magasabb vezető Intézményvezető ápolóra vonatkozó helyettesítés 

rendje hatályát veszti. 

 

3. Az SZMSZ IV. 2 pont alatti Helyettesítés rendje hatályát veszti 

 

4. Az SZMSZ módosítását a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és 

Egészségügyi Bizottsága az 1/2010. (I. 28.) SZEB sz. határozatával 2010. február 1-jei hatállyal 

hagyta jóvá. 
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3. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 3/2010. (I. 28.) SZEB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város 

szociális szolgáltatástervezési koncepciója 
felülvizsgálatának véleményezése 

 
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta a Salgótarján Megyei Jogú Város szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióját. 

 
2. A Bizottság a vélemény kiadásáról az Szt. 92. § (8) bekezdése, valamint a közgyűlés és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. 
melléklet 3. f) pontja alapján a következőkről döntött: 
A koncepció jelen formájában nincs összhangban a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadott – 2005-ben a 10/2006. (II. 
16.) Kgy. és 2008-ban a 108/2008. (IX. 25.) Kgy. határozatával felülvizsgált – Nógrád megye 
szolgáltatástervezési koncepciójával. 
A Bizottság megállapítja, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális 
szolgáltatástervezési koncepciót a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamon túl 
vizsgálja felül, a kétévenkénti aktualizálása nem történt meg.  
Megállapítja továbbá, hogy a koncepció a szolgáltatások iránti igényfelmérés hiányában nem 
tartalmazza azokat a konkrét fejlesztési terveket, amelyek az Szt. 90. § (2) bekezdésének 
megfelelően a megyei jogú város ellátási kötelezettségének teljesítését, vagy arra való 
törekvését mutatná be. Hiányzik az idősellátás, valamint az a további két intézménytípus 
fejlesztési terve, amely a megyei önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozik, de a megyei 
jogú városnak is kötelezettsége. 

 
3. A Bizottság javasolja, hogy a koncepció végleges elfogadása előtt Salgótarján Megyei Jogú 

Város Önkormányzata vegye figyelembe a következőket: 
- az intézményi fejlesztéseket, a szolgáltatások biztosításról szóló ütemtervet, valamint 

a további együttműködés kereteit konkrétan legalább 2 évre szólóan határozzák meg; 
- a koncepcióban a 2009. évi adatokra vonatkozó szükséges kiegészítéseket végezzék 

el; 
- legkésőbb a koncepció soron következő felülvizsgálata keretében a szolgáltatások 

iránti igényfelmérést készítsék el. 
 

4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármesterét. 
Határidő: 2010. január 20. 
Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke 

 
 

Salgótarján, 2010. január 28. 
Sisák Imre s.k. 

                                            a bizottság elnöke 
 
A bizottság határozatát kapják: 
1. Székyné Dr. Sztrémi Melinda Salgótarján Megyei jogú Város Polgármestere 
2. Irattár 
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4. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 4/2010. (I. 28.) SZEB. Tárgy: a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 

Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – Diósjenő – 
rendszerellenőrzésének megállapításairól szóló 
ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

 
 
 

HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Egészségügyi Bizottsága a Dr. Göllesz 
Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon rendszerellenőrzésének megállapításairól 
készített ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltak hasznosítása érdekében 
gondoskodjon a tapasztalatok éves intézményvezetői értekezlet keretében történő megosztásáról. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2010. január 28. 
 
 
 
 
 

Sisák Imre s.k. 
                                            a bizottság elnöke 
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5. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 5/2010. (II. 9.) SZEB. Tárgy: a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása által 

készített szociális szolgáltatástervezési koncepció 
felülvizsgálatának véleményezése 

 
 

HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a 

továbbiakban: Bizottság) megtárgyalta Pásztó Kistérség Többcélú Társulása szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióját. 

 
2. A Bizottság a vélemény kiadásról az Szt. 92. § (8) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/g. melléklet 3. f) 
pontja alapján a következőkről döntött: 

 
a) Pásztó Kistérség Többcélú Társulása a kistérséghez tartozó települések tekintetében a szociális 

szolgáltatások területén az ellátási kötelezettségeket és a felmerülő lakossági szükségleteket 
figyelembe véve valósítja meg feladatait és tervezi a fejlesztéseket. 

 
b)   A koncepció összhangban van a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 125/2003. (XII. 

18.) Kgy. határozatával elfogadott – 2005-ben a 10/2006. (II. 16.) Kgy. és 2008-ban a 10/2008. 
(IX. 25.) Kgy. határozatával felülvizsgált – Nógrád megye szolgáltatástervezési koncepciójával. 

 
3. A Bizottság utasítja alelnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Pásztó Kistérség Többcélú 

Társulása Elnökét. 
 Határidő: 2010. február 19. 
 Felelős: Horváth Tibor, a bizottság elnökhelyettese 
 
 
Salgótarján, 2010. február 9. 
 
 
 
 
 

Sisák Imre s.k. 
                                            a bizottság elnöke 
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6. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
 
2/2010. (II. 09.) Okt. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani  Intézmény 
és Gyermekotthon intézményi 
minőségirányítási programja 
módosításának jóváhagyása 

 
 
 

HATÁROZATA  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 

Bizottsága - a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII.29.) Kgy. rendelet 1/e. számú melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján átruházott 
hatáskörben - jóváhagyja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Gyermekotthon intézményi minőségirányítási programjának módosítását a 
melléklet szerint.  

 
2. A Bizottság utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Nógrád Megyei Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon intézményi 
minőségirányítási programját a módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, majd küldje 
meg a fenntartónak. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Koós Istvánné, igazgató 

 
3. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét. 

Határidő: 2009. február 20. 
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
Salgótarján, 2010. február 9. 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 
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7. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
 
3/2010. (II. 09.) Okt. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Pedagógiai-

Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézet módosított minőségirányítási 
programjának jóváhagyása 

 
 

HATÁROZATA  
 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet 3. c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján átruházott hatáskörben – jóváhagyja a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai 
Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet módosított minőségirányítási programját a melléklet 
szerint, mellyel egyidejűleg a 36/2009. (VI. 25.) Okt. Biz. határozat hatályát veszti. 

 
2. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 

Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2010. február 28. 

 
 
 
 
Salgótarján, 2010. február 9. 
 
 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 
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8. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
 
4/2010. (II. 09.) Okt. Biz. Tárgy: a Váci Mihály Gimnázium 

intézményi minőségirányítási programja 
módosításának jóváhagyása 

 
 
 

HATÁROZATA  
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 

Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet  3. b) pontja alapján átruházott hatáskörben – 
jóváhagyja a Váci Mihály Gimnázium intézményi minőségirányítási programjának 
módosítását a melléklet szerint. 

 
2. A Bizottság utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Váci Mihály Gimnázium intézményi 

minőségirányítási programját a módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, majd küldje 
meg a fenntartónak. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Nagy Attila, igazgató 

 
3. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 

Határidő: 2010. február 20. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
Salgótarján, 2010. február 9. 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 
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9. sz. melléklet 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
 
5/2010. (II. 09.) Okt. Biz. Tárgy: a Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium módosított 
intézményi minőségirányítási programja 
jóváhagyása 

 
 
 

HATÁROZATA  
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 

Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. Rendelete 1/e. melléklet 3. b) pontja alapján átruházott hatáskörben – 
jóváhagyja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium módosított 
intézményi minőségirányítási programját a melléklet szerint, mellyel egyidejűleg a 
42/2009. (VI. 25.) Okt. Biz. határozat hatályát veszti. 

 
2. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 

Határidő: 2010. február 20. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
Salgótarján, 2010. február 9. 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 
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10.sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottságának 
 
 
6/2010. (II. 09.) Okt. Biz. Tárgy: a Lipthay Béla Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium 
intézményi minőségirányítási programja 
módosításának jóváhagyása 

 
 

HATÁROZATA  

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 

Bizottsága – a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelete 1/e. melléklet  3. b) pontja alapján átruházott hatáskörben – 
jóváhagyja a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményi 
minőségirányítási programjának módosítását a melléklet szerint. 

 
2. A Bizottság utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Lipthay Béla Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium intézményi minőségirányítási programját a 
módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe, majd küldje meg a fenntartónak. 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: Filkor Lajos, igazgató 

 
3. A bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 

Határidő: 2010. február 20. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
Salgótarján, 2010. február 9. 

   Kovács Gábor s.k. 
  a bizottság elnöke 
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13. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA 
 
 
2/2010. (II.9.) ÜJB        Tárgy: Vagyonnyilatkozatok felülvizsgálata 
            és nyilvántartásba vétele 
 
 
 
HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága (továbbiakban: 
bizottság) – a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 
XCVI. törvény 10/A. § (3) bekezdése és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelete 1/h. mellékletének 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a megyei önkormányzat képviselőinek és azok hozzátartozóinak 
vagyonnyilatkozatával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat számba vette és megállapítja, hogy 40 

képviselő nyújtotta be vagyonnyilatkozatát, melyhez összesen 49 db hozzátartozói 
vagyonnyilatkozatot csatoltak. 

 
2. A bizottság megállapítja, hogy a benyújtott vagyonnyilatkozatok közül 5 hiánypótlásra 

szorul. Utasítja elnökét, hogy a hiányosságokról, azok pótlása érdekében, értesítse a 
képviselőket.  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: dr. Márton József, a bizottság elnöke 

 
 
3. A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a vagyonnyilatkozatok biztonságos 

tárolásáról és a vonatkozó rendelkezések szerint a nyilvánosság biztosításáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2010. február 9. 
 
 
 
 
         dr. Márton József s.k. 
           a bizottság elnöke 
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14. sz. melléklet 
 

Megállapodás 
III. számú módosítása 

 
     Amely létrejött egyrészről Szécsény Város Önkormányzata (3170 Szécsény, Rákóczi út 84., 
képviseli: dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester) mint átadó – továbbiakban: Átadó –, 
     másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: 
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke) mint átvevő (továbbiakban: Átvevő) között, alulírott napon és 
helyen, az alábbi feltételek mellett. 
 
1. Felek a közöttük 2003. június 26. napján kelt, a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése 64/2003. (VI. 26.) Kgy. határozatával és a Szécsény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 153/2003. (VI. 26.) sz. határozatával jóváhagyott, a Művelődési és 
Művészetoktatási Központ (3170 Szécsény, Ady E. út 12.) által végzett alapfokú 
művészetoktatási feladatok átadásának tárgyában kötött megállapodást (továbbiakban: 
Alapmegállapodás), közös megegyezéssel módosítják. 

 
2. Az Alapmegállapodás 3. b.) pontja a következőképpen változik. 
 

„3. b) Átvevő a rendeltetésszerű használat kapcsán a felmerülő közüzemi díjak és a napi 
takarítási, portaszolgálati költségek megfizetését az alábbiak szerint vállalja: 

 
Az I. számú melléklet alapján az oktatási feladatra használt heti óraszámok arányában – 
telefon költség kivételével – a közüzemi díjak és a napi takarítási, portaszolgáltatási 
költségek 30 %-át az Átadó kibocsátott számlája alapján a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény átutalással rendezi. 
Az oktatott létszám 20 %-ot meghaladó változása esetén az arányszám bármelyik fél 
kezdeményezése alapján közös megegyezéssel módosítható. 
A telefon szolgáltatás tekintetében Átadó az Invitel Távközlési Zrt-vel szerződött 
32/370 100 kapcsolási számú telefonállomás jogát a feladatátadás időtartamáig átadja a 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére. Az átadást követően 
a telefonköltséget a szolgáltató felé közvetlenül az intézmény rendezi.” 

 
3. A 2007. július 13-án (I. sz. módosítás) és 2009. április 29-én (II. sz módosítás) módosított 

Alapmegállapodásnak a jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
érvényben maradnak. 

 
Szécsény, 2010. .................. …    Salgótarján, 2010. .................. … 
 
 
……………………………... ……                ………………………………….. 
dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet                      Becsó Zsolt 
                polgármester          közgyűlés elnöke 
 
Ellenjegyezte: 
Szécsény, 2010. .................. …    Salgótarján, 2010. .................. 
 
 
…………………………………..    ………………………………….. 
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet     dr. Barta László 
            címzetes főjegyző      megyei főjegyző 
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15. sz. melléklet 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

I. sz. módosítása 

 

 

amely létrejött 
- egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; törzsszám: 

450010, adószám: 15450016-2-12; képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke), - 
továbbiakban: Megyei Önkormányzat - ; 

- másrészről Hollókő Község Önkormányzata (3176 Hollókő, Kossuth út 74.; törzsszám: 
451347; adószám: 15451347-2-12; képviseli: Szabó Csaba, polgármester), - továbbiakban: 
Községi Önkormányzat - 

között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel: 
 

1. Felek az Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Kiemelt turisztikai 
termék- és attrakciók fejlesztése projekthez kapcsolódó tervezési költségek finanszírozására 
2009. december 16-án kötöttek együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 
megállapodás), melynek 3., 4., 6. pontjait az alábbiak szerint módosítják:  

 
„ 3. A tervezési munkálatok összköltsége: bruttó 8.790.625 Ft, azaz nyolcmillió-

hétszázkilencvenezer-hatszázhuszonöt forint, mely tartalmaz minden, a 
dokumentáció elkészítésével kapcsolatos járulékos költséget. A tulajdoni lapokat és 
térképmásolatokat az érintett ingatlanok tulajdonosai szerzik be és biztosítják a 
tervező számára. A hatósági és közműegyeztetések díját a Felek a rájuk eső feladat 
vonatkozásában önállóan rendezik.” 

 
„ 4. A Felek megállapodása alapján a Megyei Önkormányzatra jutó tervezési költség 

bruttó 6.071.750 Ft, azaz hatmillió-hetvenegyezer-hétszázötven forint.  
Ez az összeg magában foglalja  

a) az 1050 m2 alapterületű rendezvényház, 
b) a Palóc olimpiapark és 22*44 m-es műfüves pálya, 
c) 130 m2 alapterületű fedett szín és műhely mesterségek udvara részére 

tervezését.” 
 

„ 6. A Községi Önkormányzatra jutó tervezési költség bruttó 2.718.875 Ft, azaz 
kettőmillió-hétszáztizennyolcezer-nyolcszázhetvenöt forint. A Községi 
Önkormányzat vállalja, hogy bruttó 1.536.438 Ft-ot, azaz egymillió-
ötszázharminchatezer-négyszázharmincnyolc forintot  2009. december 15-ig, a 
fennmaradó bruttó 1.182.437 Ft-ot, azaz egymillió-száznyolcvankettőezer-
négyszázharminchét forintot legkésőbb 2010. április 15-ig átutalja a Megyei 
Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12031005-00156762-00100006 
számú bankszámlájára.” 

 

2. Felek a megállapodás 7. pontjából törlik a d) és e) pontokat, így az f) pont d) pontra, a g) pont 
e) pontra, a h) pont f) pontra módosul.” 
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3. A megállapodás e módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak 

érvényben. 
 

 
Hollókő, 2010. ………………………           Salgótarján, 2010..………………………….. 

 
 
……………………………..    …………………………………… 
             Szabó Csaba                                           Becsó Zsolt 

                  Községi Önkormányzat                               Megyei Önkormányzat 
 

Ellenjegyezte: 
 
Hollókő, 2010. ……………………… 
 

 
…………………………….. 

Füzesi Hajnalka 
körjegyző 

Ellenjegyezte: 
 
Salgótarján, 2010. …………………… 

 
 

………………………….. 
dr. Barta László 

 Nógrád megyei főjegyző 
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16. sz. melléklet 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött 
- egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseli: Becsó 

Zsolt, a közgyűlés elnöke), - a továbbiakban: Megyei Önkormányzat - ; 
- másrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 

1.; képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, polgármester), - a továbbiakban: Városi 
Önkormányzat - 

között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel: 

1. A megállapodás célja a felek közötti együttműködés kialakítása a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet fejlesztését, továbbá a Salgótarján belváros rehabilitációs programja megvalósítását 
szolgáló projektek összhangja megteremtésében, a munkálatok ésszerű ütemezése érdekében. 

2. Az együttműködés keretében felek vállalják, hogy: 
a) a projekt előkészítők megbízása során egyeztetési kötelezettséget írnak elő a fejlesztési 

célok megvalósításának ütemezése meghatározására; 
b) egymás rendelkezésére bocsátják a pályázati dokumentumokat; 
c) tájékoztatást adnak a projektek végrehajtási szakaszairól; 
d) kijelölt kapcsolattartóik útján negyedévente egyszer megvitatják a projektek 

előrehaladásával kapcsolatos kérdéseket; 
e) saját projektjük képviseletének ellátásával elősegítik a nyilvánosság tájékoztatását, 

törekedve a másik fél céljai elfogadtatására. 

3. A megállapodás aláírása kifejezi továbbá a felek azon szándékát is, hogy a projektek lezárását 
követően, az azokban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében – saját anyagi eszközeik 
biztosításával – a pályázatokban és a támogatási szerződésekben leírtaknak megfelelően a 
fenntartási időszakban is együttműködnek. 

4. Felek a megállapodás teljesítéséhez az alábbi személyeket jelölik ki: 
a) nyilatkozattételre jogosultak: 

Megyei Önkormányzat részéről: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke 
Városi Önkormányzat részéről: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester 

b) operatív ügyekben kapcsolattartók: 
Megyei Önkormányzat részéről: Guzmicsné Csonka Ágnes megyei főépítész 
Városi Önkormányzat részéről: Angyalné Wilwerger Józsa városi főépítész 

5. A jelen megállapodásban nem érintett, a projektek teljesítése során esetlegesen felmerülő 
problémákat felek tárgyalásos úton rendezik. 

6. A megállapodás kettő eredeti példányban készül és felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. 

Salgótarján, 2010. …………… hó …… nap    Salgótarján, 2010. .…………… hó ……… nap 
 
 
……………………………..   …………………………………… 
             Becsó Zsolt                               Székyné dr. Sztrémi Melinda 

                  a közgyűlés elnöke                                           polgármester 
 
Ellenjegyezte:             Ellenjegyezte: 

Salgótarján, 2010. …………… hó …… nap    Salgótarján, 2010. .…………… hó ……… nap 
 
 

…………………………..     ………………………….. 
         dr. Barta László           dr. Kádár Zsombor 
 Nógrád megyei főjegyző                    jegyző 
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17. sz. melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., 
képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke), mint tulajdonos – a továbbiakban: Tulajdonos –, 
és a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-
29., képviseli: Csank István Csaba, igazgató), mint iskola – a továbbiakban: Iskola – 
másrészről a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60., 
képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda, elnök), mint társulás – a továbbiakban: Társulás –, 
között alulírott helyen és időpontban a következő feltételek mellett: 
 

1. Tulajdonos a tulajdonát képező Salgótarján belterület 6072 hrsz-ú, Csokonai út 21-29. szám alatti 
ingatlan központi épülete földszintjén 77 m2 alapterületű helyiségei használati jogát tanstúdió 
létesítése céljára a Társulás részére térítésmentesen átengedi. 

2. A használat jogának átengedése határozott időtartamra szól, a jelen megállapodás aláírásától 2015. 
december 31-ig. 

3. Az Iskola az 1. pontban meghatározott megállapodás tárgyát – mint a Salgótarján belterület 6072 
hrsz-ú ingatlan használója – a jelen megállapodás aláírását követően 15 napon belül a Társulás 
birtokába adja. 

4. Tulajdonos hozzájárulását adja a Társulás részére a megállapodás tárgyán, tanstúdió kialakításával 
összefüggő belső építési, villamos és szakipari munkák elvégzéséhez. 

5. A Társulás a jelen használatba adás tárgyán elvégzett beruházásait számviteli nyilvántartásában, 
mint idegen ingatlanon elvégzett ráfordítást nyilvántartásba veszi. Jogviszony megszűnése esetén 
a Társulás a használat tárgyán elvégzett átalakítási munkákkal összefüggésben, értéknövekedés 
címén esetlegesen keletkező követeléseiről visszavonhatatlanul lemond azzal, hogy az átalakítási 
munkák eredményeként létrejövő vagyont továbbra is nyilvántartásaiban szerepelteti. 

6. A tanstúdió működtetésével kapcsolatban felmerülő közüzemi szolgáltatási költségekről az Iskola 
a szolgáltatók számlái alapján, alapterület arányosan számlát állít ki, amelyet a Társulás 8 napon 
belül köteles kiegyenlíteni. 

7. A Tulajdonos az ingatlanra és az Iskola számviteli nyilvántartásában szereplő eszközökre, 
berendezésekre vagyonbiztosítással rendelkezik. A Társulás a tulajdonát képező, a használat 
tárgyában elhelyezett eszközökre, azok átadásakor köteles biztosítást kötni. 

8. A jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2010. (II. 18.) Kgy. 
határozata 9. pontjában elfogadta. 

9. A Társulás a Társulási Tanács 29/2009. (XI. 30.) TT. számú határozata alapján a projektelőleg 
kamatát felhasználva hozzájárul a használat tárgya tanstúdió céljára történő átalakításához. 

10. A megállapodásban nem rendezett kérdések tekintetében Felek kölcsönösen elfogadják a Ptk. 
vonatkozó rendelkezéseit. 

11. Jelen megállapodás 6 eredeti példányban készül, amelyből az aláíró felek 2-2 példányt kapnak. 
 

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen, helybenhagyólag 
aláírják. 
 

Salgótarján, 2010. ……………………….. 
 
………………………..         ………………………       ..............……………………. 
        Becsó Zsolt           Csank István Csaba       Székyné dr. Sztrémi Melinda 
        Tulajdonos                  Iskola                       Társulás  
 
 

Ellenjegyzem: 
Salgótarján, 2010. ……………………….. 
 

……………………….              .........………………………..  …………………….. 
     dr. Barta László  Bakosné Solymosi Annamária                     Telek Gyuláné  
Nógrád megyei főjegyző                gazdasági igazgató                                   pénzügyi vezető   



 167 

14/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a 2009. évi költségvetés VII. sz. módosítása 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 

 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi 
költségvetésének VII. számú módosításáról szóló rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan, az 
alábbi intézkedés megtételét tartja szükségesnek: 

 

A közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet és a Nógrád Megyei 
Levéltár igazgatóit, hogy a 2009. évi pályázatok utólagos finanszírozása miatti intézményi 
támogatások visszautalására a pályázati pénzeszközök jóváírását követően azonnal intézkedjen. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Molnár Éva, Tyekvicska Árpád igazgatók 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 

         
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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15/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat módosítása 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 2.a) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 

„Amennyiben a közalkalmazott a munkaidő csökkentést eredményező kinevezés-módosítást nem 
fogadja el, úgy a közgyűlés felhatalmazza az intézmények vezetőit az érintett alkalmazott 
jogviszonyának megszüntetésére.” 
 

2. A 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 2.a.f) pontján belül a „Takarító (kiszervezés esetén)” szövegrész 
helyet „Takarító” szövegrész kerül. 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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16/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat által 

fenntartott gyermekvédelmi intézmények 
férőhelyeinek optimalizálása, a felsőpetényi 
„Margaréta” Gyermekotthon kiváltásához szükséges 
intézkedések 

 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Észak-Magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala véleményének figyelembe vételével – utasítja 
elnökét, hogy a felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthonnak (2611 Felsőpetény, Petőfi út 37.) a 
Szátok, Kossuth út 106-108. szám alatti ingatlanba, valamint a „Jövőért” Lakásotthonnak (3100 
Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2.) a jelenlegi utógondozó otthoni egységbe (3142 Mátraszele, 
Gáborvölgy út 31.) történő feladat áttelepítés érdekében készítse elő a Megyei Gyermekvédelmi 
Központ alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatát, és azt terjessze be a testület 2010. 
áprilisi ülésére. Egyidejűleg – a feladatellátáshoz szükséges alkalmazotti létszám meghatározása 
után – gondoskodjon az intézményi létszámkeret módosításáról. 
Ezen testületi döntéseket követően kezdeményezze az illetékes szociális és gyámhivatalnál a 
gyermekvédelmi intézményegységek működési engedélyének módosítását. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A közgyűlés utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy készítse elő, és 
jóváhagyásra terjessze be az ágazatilag illetékes bizottság elé a struktúraváltozásban érintett 
intézményegységek szakmai programjait, valamint az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát.  
Utasítja továbbá, hogy az új, jogerős működési engedély birtokában gondoskodjon a gyermekek, 
fiatal felnőttek ellátóhelyének módosításáról, valamint a költözéssel érintett gyermekek 
óvodáztatásának, iskoláztatásának zökkenőmentes lebonyolításáról. 
Határidő: szöveg szerint, legkésőbb 2010. július 31. 
Felelős: Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
 

3. A testület utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az intézményben 
rendelkezésre álló felszerelések (bútorzat, egyéb berendezés, stb.) felmérését követően határozza 
meg az érintett lakóegységek berendezésének forrásigényét. 
Határidő: értelemszerűen, illetve 2010. július 31. 
Felelős: Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
 

4. A feladat megvalósításához szükséges fedezet (a nélkülözhetetlen berendezés és költözés 
költségeivel együtt ~ 10 M Ft) az intézmény költségvetésén belül biztosítható a működési és 
felhalmozási célú támogatás közötti átcsoportosítással. A Közgyűlés utasítja 

a.) az elnökét, hogy – az intézmény kezdeményezése alapján – a kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosításra a költségvetés soron következő módosításakor tegyen 
javaslatot. Amennyiben az átszervezésekből eredően az intézmény költségvetése erre 
nem nyújt fedezetet, úgy az előirányzatok rendezésére az I. félévi tényadatok 
ismeretében szükség szerint kell visszatérni.  

b.) a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az átalakítási munkákat 
koordinálja, a szükséges szerződéseket kösse meg annak érdekében, hogy a 
gondozottak legkésőbb 2010. szeptember 1-jéig átköltözhessenek a végleges 
ellátóhelyekre. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 Fülöpné Gálik Erika, igazgató 
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5. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy kezdeményezze a megyei önkormányzat vagyonáról és a 
vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 
mellékletét képező vagyonkódex szükséges módosítását. 
Határidő: 2010. júniusi közgyűlés 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

6. A Közgyűlés utasítja a Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Nógrád Megye Önkormányzatának 
Ellátó Szervezete igazgatóit, hogy legkésőbb 2010. augusztus 31.-éig intézkedjenek a 
gyermekvédelmi ellátásból kivonásra kerülő ingatlanok átadásáról-átvételéről. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Fülöpné Gálik Erika, Virágh Krisztina, igazgatók 

 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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17/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a megyei önkormányzat tulajdonában 

lévő viziközmű rendszerek működési 
tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, 
felújítási munkák 

 
 

HATÁROZATA 
 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. jelentését a „Dunai 
vízátvezetés” és műtárgyai vízellátó rendszer működéséről, üzemeltetéséről, illetve a rendszeren 
2009. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 
jelentését a Közép-Nógrádi és a Ménesvölgyi vízellátó rendszerek működéséről, üzemeltetéséről, 
illetve a rendszereken 2009. évben végzett karbantartási és felújítási munkáiról jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a „Dunai vízátvezetés” és műtárgyai vízellátó rendszeren, 
valamint a Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszereken 2010. évben végzett 
karbantartási és felújítási munkáiról, az üzemeltető Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t és az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-t számoltassa be, ennek alapján adjon jelentést a 
közgyűlésnek.  
Határidő: a közgyűlés 2011. februári ülése 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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18/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú ingatlan 

elidegenítése 
 
 

HATÁROZATA 
 

 
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 2300 hrsz-ú, 89m2 területű, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlant elidegenítésre kijelöli. 
 
2. A Közgyűlés az elidegenítés nyilvános pályázat keretei között történő lebonyolításáról dönt, és 

tekintettel arra, hogy az ingatlanon található nyomáscsökkentő berendezés nem az önkormányzat 
tulajdona, ezért annak tulajdonosa a Palóc-Malom Termékelőállító és Kereskedelmi Kft. (3100 
Salgótarján, Füleki út 44-48.) részére az eljárás során elővásárlási jogot biztosít. 

 
Az értékesítés és a pályázat feltételeit a következőkben határozza meg: 
- A pályázati kiírás közzététele Nógrád Megye Önkormányzata www.nograd.hu honlapján; 
- A pályázati kiírás közzététele: 2010. február 22-ig; 
- A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 11. 1000; 
- Minimális eladási ár: 250.000 Ft; 
- A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait (amelyet a  
pályázat benyújtása során eredeti dokumentumok benyújtásával igazolni köteles), a megajánlott 
vételár összegét; 
- A pályázat elbírálása legkésőbb a közgyűlés áprilisi ülésén; 
- A pályázat során tájékoztatási kötelezettség a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
törvény alapján megillető és a Palóc-Malom Termékelőállító és Kereskedelmi Kft-t kiíró által 
biztosított elővásárlási jogokról. 

 
 A testület utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázat közzétételére, elbírálására és az 

elidegenítésre vonatkozó javaslatát terjessze a közgyűlés elé. 
 Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

         
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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19/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút 

létesítéséhez hozzájárulás kiadása és szükséges 
telekhatár rendezések elvégzése 

 
 

HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút 

Salgóterv-Plusz Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. által készített, 5008 munkaszámú építési 
engedély módosítási terve alapján történő létesítéssel szemben kifogása nincs. 

 
2. A közgyűlés a kerékpárút létesítéséhez a Salgótarján belterület 2302 hrsz-ú ingatlan terhére 

mintegy 400 m2-es, a 2305/2 hrsz-ú ingatlan terhére mintegy 16 m2-es területet biztosít azzal a 
feltétellel, hogy a létesítéshez telekhatár rendezéssel átadott terület ellentételezéseként, a 2302 
hrsz-ú ingatlanon lévő 19 db parkoló szilárd burkolattal történő ellátása és a 2305/2 hrsz-ú ingatlan 
esetében új kerítés építése, valamint a kapcsolódó zöldterületek rendezése feladatainak elvégzését 
és finanszírozását a beruházó, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja. 

 A közgyűlés felhatalmazza elnökét a telekhatár rendezés végrehajtásával kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére, az arra vonatkozó megállapodás aláírására. 

 Határidő: értelemszerű, folyamatos 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
3. A közgyűlés a telekhatár rendezés, illetve a kerékpárút részére biztosított földterület átadás 

ellentételezéseként szilárd burkolattal ellátott parkolók fenntartását, kezelést a Szent Lázár Megyei 
Kórház intézménye útján vállalja. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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20/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a címzett támogatással megvalósult 150 

férőhelyes idősek otthona beruházás lezárása 
 
 

HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a címzett támogatással megvalósult 150 férőhelyes 

idősek otthona beruházás lezárásáról szóló jelentést elfogadja, a beruházást befejezettnek 
nyilvánítja. Tudomásul veszi, hogy a törvényben biztosított címzett támogatási keretből 
54.476.347 Ft-ot nem kellett felhasználni, ezért arról lemond. 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy  

a) a „beruházás befejezéséről értesítés”-t az (utolsó) üzembe helyezést követő 15 napon belül, 
b) a címzett támogatás felhasználásáról szóló elszámolást a beruházás befejezését követő 6 

hónapon belül 
a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságának küldje meg. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 

         
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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21/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató a 2009. évi ifjúságpolitikai 

cselekvési program végrehajtásáról, javaslat 
a 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési programra 

 
 

HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi ifjúságpolitikai cselekvési program 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
2. A Közgyűlés a 2010. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot és az ifjúsági feladatok 

támogatását a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. Utasítja elnökét, a főjegyzőt 
valamint az ifjúsági és civil ügyek tanácsnokát a program végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételére, valamint arra, hogy adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek az éves program 
megvalósításáról. 

 Határidő: folyamatos, illetve legkésőbb a közgyűlés 2011. februári ülése 
 Felelős: az intézkedésekért: a megyei közgyűlés elnöke 
      a megyei főjegyző 
          ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 
  a tájékoztatásért:     ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 
 
3. A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés 4. sz. mellékletének VIII/8 során biztosított, ifjúságpolitikai 

feladatokra elkülönített összeg felhasználásáról az alábbiak szerint határoz, egyben felhatalmazza 
elnökét, hogy az egyes feladatok aktualitása esetén – a meghatározott pénzügyi keret erejéig – 
gondoskodjon azok finanszírozásáról: 

 
Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács működési támogatása  200 000 Ft 
A cselekvési program céljainak támogatása                800 000 Ft 
Ifjúsági feladatok támogatása összesen:            1 000 000 Ft 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 

 
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat 2. számú mellékletében rögzített Együttműködési 

megállapodás aláírására a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanáccsal. 
 Határidő: 2010. február 27. 
 Felelős: a megyei közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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A 21/2010. (II. 18.) Kgy. határozat 1. sz. melléklete 
 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának 
Ifjúságpolitikai cselekvési programja 

és az ifjúsági feladatok támogatása a 2010. évre 
 
 
 

1. Nógrád Megye Önkormányzata a 2010. évben kiemelt ifjúságpolitikai feladatként kezeli a 
megye középfokú oktatási intézményeiben működő diákönkormányzatok, valamint a 
megyében működő más ifjúsági civil szervezetek erősödésének elősegítését, az ifjúság 
közösségi részvételének, aktivitásának ösztönzését. A Közgyűlés ifjúsági ügyekért is felelős 
tanácsnoka folyamatosan kapcsolatot tart e szervezetek képviselőivel. 

 
2. A Közgyűlés a hivatalában alkalmazott ifjúsági referens útján közreműködik a kiemelt megyei 

ifjúsági programok koordinálásában, segíti a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács működését. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 

   a megyei főjegyző 
 

3. A Közgyűlés támogatja a megyei önkormányzat fenntartásában lévő középfokú oktatási 
intézményeiben kiemelkedően tanuló diákok számára (iskolánként 6-8 fő) „Mikszáth 
nyomában” című tanulmányi kirándulás megszervezését. 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 
  a megyei főjegyző 

 
5. A Közgyűlés támogatja a megye középfokú oktatási intézményeiben működő 

diákönkormányzatok (DÖK) találkozóját, illetve lehetőséget teremt a DÖK diák- és 
pedagógus vezetői számára a Közgyűlés ifjúsági ügyekért felelős tanácsnokával történő 
személyes konzultációkra.    

            Határidő: 2010. december 31.  
            Felelős: ifjúsági és civil ügyek tanácsnoka 
 

 
6. A Közgyűlés a hivatal közreműködésével az ifjúsági témakörben kiírásra kerülő pályázati 

lehetőségek kihasználásával törekszik további forrásokat bevonni az ifjúsági cselekvési 
programban meghatározott feladatok végrehajtásához. 

      Határidő: folyamatos 
      Felelős: a megyei főjegyző 
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A 21/2010. (II. 18.) Kgy. határozat 2. sz. melléklete 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről a Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), 3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36. (képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke), másrészről a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács (továbbiakban: NMIT), 3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36. (képviseli: Nagy Zsuzsanna, a NMIT elnöke) között a 2010. évi átadott feladatokról és 
azok forrásairól 
 
1. A NMIT aktívan részt vesz az Önkormányzat 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési programjának 

végrehajtásában. Ennek megfelelően a Közgyűlés 2010-ben 200 000 Ft működési támogatást nyújt 
a NMIT-nek. 
A támogatás folyósításának feltétele a NMIT által készített, és annak közgyűlése által elfogadott 
megfelelő szakmai színvonalú éves munkaterv bemutatása, amely figyelembe veszi az e 
Megállapodásban foglaltakat. Az utalásra a feltételek teljesítését követően kerül sor a NMIT 
Kereskedelmi és Hitelbank pénzintézetnél vezetett 10400786-07803536-00000000 számú 
számlájára. 

 
2. A Közgyűlés 2010. évi ifjúságpolitikai cselekvési programjának végrehajtásában a NMIT vállalja, 

hogy felkutatja és kihasználja azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel hozzájárulhat a 
cselekvési programban foglalt feladatok költségeihez, és amelyekhez a Közgyűlés további 
támogatást nyújt. 

 
3. A NMIT vállalja, hogy a konferenciákon szerzett ismereteket, információkat továbbadja a megye 

érintett fiatalsága lehető legszélesebb körének. 
 
4. A szerződés három eredeti példányban készült. Az Önkormányzat kettő, az NMIT egy eredeti 

példányt kap. 
A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban, a Ptk. előírásai szerint 
módosítható. 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. 
Jelen szerződést a felek alulírott helyen és napon írásba foglalták és aláírásukkal látták el. 

 
Salgótarján, 2010. február .... 
 
 
 
 

Becsó Zsolt                                       Nagy Zsuzsanna 
a Nógrád Megyei Önkormányzat                         a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács 

          Közgyűlésének elnöke                                         elnöke 
 

 
Ellenjegyezte: 
 
 

 
                                 dr. Barta László 
                          Nógrád megyei főjegyző 
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22/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a 2009. évi nemzetközi kapcsolatok 
célkitűzéseinek megvalósításáról szóló beszámoló 
elfogadása 

 
 

HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló 
beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint utasítja elnökét, hogy a 2010. évi nemzetközi 
kapcsolatok célkitűzéseinek megvalósulásáról a 2011. februári közgyűlésen számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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23/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató Nógrád megye középtávú (2004-

2009) sportfejlesztési koncepciójának végrehajtásáról, 
javaslat a 2010-2015 sportfejlesztési koncepcióra 

 
 

HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 38/2004. (IV.22.) Kgy. határozatával elfogadott – 

a Nógrád Megye Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójában foglalt célkitűzések teljesüléséről 
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.  

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadja 

Nógrád megye középtávú sportfejlesztési koncepcióját (2010-2015).  
 Utasítja elnökét, hogy a koncepció időarányos teljesüléséről a 2013. februári közgyűlésen 

számoljon be.  
 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: a közgyűlés elnöke 
           a közgyűlés sporttanácsnoka 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

          
Becsó Zsolt s.k. 
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Bevezetés 
A testnevelés és a sport az európai és a magyar egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti 
egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésének a személyiség 
fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója. 
A Magyar Köztársaság valamennyi állampolgárát megilleti a testneveléshez és a sporthoz 
való jog. Az állami és önkormányzati sportfeladatokat az Alkotmány, az Önkormányzati és a 
Sporttörvény határozza meg. Ezek értelmében kell segíteni az állampolgárok testneveléshez 
és sportoláshoz fűződő jogok gyakorlati megvalósítását, az esélyegyenlőség jegyében 
folytatott sporttevékenységet, ideértve a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek sportját. 
Egyaránt támogatandó a verseny- és a szabadidő sport, az iskolai- és a diáksport, valamint a 
nemzetközi sportkapcsolatok. A testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az 
egészségügyi célkitűzésekkel, a környezet- és természetvédelemmel, valamint a 
területfejlesztésekkel. Az önkormányzatok feladata, hogy a sport járuljon hozzá az 
önveszélyeztető káros tendenciák csökkentéséhez, gondoskodjon a sportrendezvények 
biztonságáról, a sportolói személyiségvédelemről. 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése ezeknek a céloknak és az említett törvényeknek 
a jegyében határozza meg a 2010-2015-re szóló középtávú sportfejlesztési koncepcióját. 
 
I.  Nógrád megye testnevelésének és sportjának helyzete 2009 végén  

1. Szervezettség: 

 

Nógrád megye életében napjainkban is jelentős szerepet tölt be a testnevelés és a sport. 
Az elmúlt öt év kismértékű csökkenése ellenére a megye társadalmi szervezeteinek 
több mint 70 százaléka sporttevékenységet folytat, illetve szervez. Minden ötödik 
ember valamilyen formában – sportoló, sportvezető, társadalmi aktíva – kötődik a 
sportmozgalomhoz. A sportegyesületek, sportklubok számának 1990-től tartó 
növekedése az utóbbi két évben megtorpant. A számuk jelenleg 254. Sajnos egyre több 
az olyan település megyénkben, ahol nem működik szervezett sporttevékenység. A 
sportszervezetek többsége egy szakosztályos, több mint 40 százalékuk labdarúgással 
foglalkozik. Csökkent az olimpiai sporttal foglalkozók száma és növekszik az egyéb, 
napjainkban népszerű, illetve szabadidős szakosztály. Az előző ciklushoz képest is 
tovább csökkent az igazolt sportolók száma, néhány szakosztályban – főleg az egyéni 
sportágaknál – számuk alig éri el a tíz főt. A megye nagyságához képest sok a 
választható sportág, ami megosztja a tehetségeket és a rendelkezésre álló működési 
feltételeket egyaránt. 

2. Iskolai testnevelés és diáksport: 

 

Az óvodai testnevelés egyre több helyen az oktatás szerves részévé vált, lassan javuló 
tendenciát mutat. Az iskolai testnevelés tanórai része valamennyi oktatási 
intézményben biztosított, bár a feltételek nem egyformák. A testnevelési órák alól 
tartósan, vagy részlegesen felmentett tanulók száma magas. A délutáni 
sportfoglalkozások és az azokon résztvevők száma csökkent. Ennek elsődleges oka, 
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hogy romlottak a feltételei. A diáksport az elmúlt években struktúráját, bajnoki 
rendszerét tekintve is teljes volt. A Nógrád Megyei Diáksport Tanács az olimpiai 
sportágak, a Megyei Sportági Szövetségek a többi sportág versenyeit rendezték. A 
közel 80 diáksport szervezet az utóbbi két évben egyre nehezebb feltételek között 
dolgozik. Az állami támogatás csökkenése miatt a működési költségek egyre jobban a 
tanintézetekre és a szülőkre hárulnak. Mind gyakoribb, hogy fedezet hiányában megyei 
diákolimpiai verseny marad el, vagy területi, illetve országos versenyre nem tudnak 
elutazni a továbbjutók. Mindezek ellenére – elsősorban a testnevelők és edzők 
munkájának köszönhetően – néhány sportágban kiemelkedő sikereket értek el 
diáksportolóink (pl.: atlétika, úszás, tájfutás, karate, erőemelő, ökölvívás). 

 

3. Szabadidősport: 

Folyamatos és rendszeres szabadidős sportrendezvények – a kispályás labdarúgó 
bajnokságokat leszámítva – ma már nincsenek a megyében. Ugyanakkor több szervezet 
hirdet különböző sportágakban, különböző időszakokban alkalmankénti mozgási 
lehetőséget. Ezek behálózzák a megye egész területét.  A részvétel azonban legtöbbször 
anyagi eszközök függvénye – nevezési díj, utazás, felszerelés stb… – így nem 
növekedett Nógrád megyében a szabadidős sportrendezvényeken résztvevők száma. Sőt 
a családok romló gazdasági helyzete miatt a korábbi részvétel tovább csökkenhet. Éves 
szinten kb. 30-35 ezer fő vesz részt a kiírt programokon legalább 2-3 alkalommal. 
A turistakedvezmények megvonása és a növekvő tagdíj miatt a korábbihoz képest 
tovább csökkent az aktív természetjárók létszáma, napjainkban már 300 fő alatt van. 
Ennek ellenére túraprogramjaik, teljesítménytúráik, természetbarát táboraik, 
kiadványaik azonban megyén túl is elismertek. Kiemelkedő munkát végeznek Nógrád 
megye több 100 kilométer hosszú turista útjainak folyamatos karbantartásával, 
útbaigazító- táblák, esőbeállók javításával. 
 

4. Versenysport:  

A versenysport, vagyis az igazolással rendelkezők sportja változott a legjobban az 
utóbbi években. Mint az előzőekben jeleztük a sportolók száma csökkent, 
versenyrendszerük szűkült. A bajnokság csak a labdajátékokban – kivéve a röplabda – 
működik. Kedvező, hogy jó az együttműködés a szomszédos Heves és Pest megyékkel, 
így a közös bajnokságok színvonalasabbak. Eredményességet figyelembe véve, a megye 
méretének megfelelően szerepel. Elgondolkodtató azonban, hogy folyamatosan csökken 
az olimpiai sportágak eredményessége - atlétika, sí, birkózás - és növekszik a „kevésbé 
jegyzett” sportágaké - erőemelés, művészi kerékpár, karate, tájfutás. A megye 
sportrendezvény szervező készsége és a rendezvények lebonyolításának színvonala jó, 
bár a kiemelkedő események száma csökken. Számos nemzetközi, országos, területi 
bajnokság rendezése mellett néhány hagyományos sportesemény növeli a megye 
hírnevét. Pl. Palóc Triatlon, Salgótarjáni Ugrógála, Ipoly Gyalogló Gála, stb. 
Csapatsportágban van némi javulás, hisz a salgótarjáni kosárlabda és futsal, valamint a 
bátonyterenyei teke is első osztályú. Labdarúgásunk azonban mélyponton van, talán 
még soha nem fordult elő, hogy a megyeszékhelynek nincs NB-s csapata. 
Versenysportunk egyik legnagyobb problémája, hogy az utánpótlás korból kikerülő 
tehetséges fiataljainkat nem tudjuk a megyében tartani.  
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5. Utánpótlás-nevelés: 

Nógrád megyét országos sportvezetői berkekben utánpótlás-nevelő megyének nevezik 
és ez az elnevezés jól tükrözi a valóságot, mert a megye által megszerzett bajnoki 
pontok 2/3-át fiatal sportolók szerzik. A megyében az utánpótlás-nevelés több formája 
található. Legtöbb a hagyományos egyesületi, vagy szakosztályi felkészítés. Elsősorban 
az NB-s labdajáték csapatoknál van iskolai háttérrel rendelkező utánpótlás-nevelés. 
Sportiskola az egész megyében csak egy működik. A megye számtalan fiatal tehetséget 
ad a különböző sportágaknak, az országos korosztályos válogatottaknak. Ez elsősorban 
a néhány eredményesen működő szakosztálynak, illetve néhány sportvezetőnek, 
edzőnek, testnevelőnek köszönhető. A központilag indított és támogatott sportági 
felmérésekben, utánpótlás-nevelési programokban a megye részt vesz. A megyei 
sportági szakszövetségek irányításával, szakosztályok közreműködésével folyó 
programok lebonyolítását az utófinanszírozás és a gyakori módosítások nehezítik. 

6. Fogyatékkal élők sportja:  

Az ország, a megye lakosságának mintegy 10%-a tartozik a hallás, látás, mozgás, vagy 
értelmileg fogyatékos, illetve sérültek rétegéhez, Nógrád megyében – a transzplantáltak 
kivételével – valamennyinek van megyei szervezete, melyekben – ha szerény mértékben 
is – folyik valamilyen sportélet.  
A megyében – a már korábban is létező fogyatékkal élők sporttevékenységének 
koordinálására – fogyatékos ügyi sportreferens szervezi a hátrányos helyzetű, sérült 
emberek sportját, a Fogyatékkal Élők Nógrád Megyei Sportbizottsága keretén belül. Az 
ÖM Sport Szakállamtitkárság és a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség 
támogatásával egyre több rendezvényt, bajnokságot bonyolítanak le és folyamatosan 
növekszik az azokon résztvevők száma. Az ágazat az egyik legjobban finanszírozott 
területe a sportnak, rendelkezik külön koncepcióval. 
 

7. A sport feltételrendszere: 
 
a.) Képesítéssel rendelkező testnevelők, sportvezetők, sportedzők száma megfelelő. 

Azonban egyre többen vannak állás nélkül, vagy dolgoznak más területen. A sport 
romló anyagi feltételei miatt a sportszervezetek egyre kevesebb szerződést kötnek, 
főállású edző jelenleg egy van a megyében. A sportigazgatóság megszüntetésével 
elveszítettük az alapfokú sportoktatói képzés jogát, így néhány érdeklődőnek 
Budapestre kell tanfolyamra járnia. A sportmozgalom nem működik társadalmi 
aktíva hálózat nélkül. Az önkéntes segítők száma sajnos megyénkben is csökken, 
erkölcsi elismerésük szűkös.  

 
b.) A sport pénzügyi helyzete az elmúlt években tovább romlott. A megyéknek 

korábban nyújtott állami támogatások eltűntek, vagy jelentősen csökkentek. A 
korábbi bázisszervek, bázisüzemek tönkrementek, megszűntek, ami jelentős 
kiesést jelentett a sportnak. A pályázatok kiszámíthatatlanok, szubjektívek és 
utófinanszírozottak, a sajáterő pedig szinte megoldhatatlan problémát jelent a 
sportszerveknek. A megye sportja pénzügyi feltételeinek közel 40 %-át az 
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önkormányzatok biztosítják. A sportstruktúra működőképessége jelenleg döntően 
nekik köszönhető. E mellett a sajáterejű bevételek, az egyéni hozzájárulások 
növekedtek. A gazdasági helyzet jelenlegi állása miatt csökkennek a szponzori és 
reklámbevételek is. Ezt a helyzetet a sportszervezetek versenyeken való 
részvételcsökkentésével, magasabb osztályból történő visszalépéssel, kisebb 
létszám foglalkoztatásával, edzők elküldésével próbálják túlélni, de többen már 
tevékenységük szüneteltetésére, vagy megszüntetésére kényszerülnek. 

 
c.) A megye sportlétesítmény ellátottsága az elmúlt öt évben keveset változott. Ez alól 

talán csak a balassagyarmati műfüves pálya átadása, a salgótarjáni sportcsarnok 
korszerűsítése és a bátonyterenyei tanuszoda üzembe helyezése a kivétel. A 
labdarúgó pályák száma csökkent, állapotuk egyre rosszabb. Az atlétikai pályák 
használhatatlanok, a versenyekhez szükséges eszközök – leérkező, gát, stb. – 
eltűntek. A Salgótarján környékén korábban működő három sífelvonó közül 
napjainkra már egyik sem üzemel. Némileg kárpótolja a rossz létesítmény 
helyzetet a megye természeti adottsága, ami alkalmas sportturizmusra, 
kirándulásra, lovaglásra, tájfutásra, sízésre, terepversenyekre. 

 
8. Sportirányítás: 

 
Talán a legnagyobb veszteség ezen a területen érte a magyar sportot. Gyakorlatilag 
megszűnt az állami sportirányítás és az állami érdekképviselet. Nincs 
sportminisztérium, nincs államtitkárság, van viszont az ÖM-en belül egy kis létszámú 
szakállamtitkárság, amelynek semmi kapcsolata nincs a megyékkel, megyei jogú 
városokkal. 
Nem tett jót Nógrád megye sportjának sem, hogy 2005 márciusában megszüntették a 
megyei intézményként működő sportigazgatóságot. Bár a Megyei Önkormányzattal 
feladat-ellátási szerződésben lévő és támogatott Nógrád Megyei Sportági 
Szakszövetség igyekszik az irányítási, koordinációs feladatokat ellátni, a feltételek 
csökkenése miatt néhány szolgáltatás és korábban meglévő akció tűnt el. A többi 
megyei társadalmi sportszervezet – Diáksport Tanács, Testnevelő Tanárok Egyesülete, 
Szabadidős Klubok Szövetsége – még működik, de körülményeik romlanak.  

 
Összefoglaló: 

 
Megállapítható, hogy a megye sportja az elmúlt években a negatív hatások, valamint a 
strukturális változások ellenére még mindig működőképes és visszafordíthatatlan veszteség 
nem érte. Megmaradtak a sportszervezetek és a bajnoki rendszer, vannak eredmények, 
tehetséges fiatal sportolók. Még sokan szeretik a sportot, - szakemberek, aktívák, szurkolók, 
önkormányzati vezetők, támogatók – kiknek köszönhető, hogy jelenleg még elfogadható a 
helyzet és biztosítható a változtatás, az előrelépés lehetősége. 
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II.  Nógrád megye sportját befolyásoló tényezők:  
 

Nógrád megye területileg az ország legkisebb megyéje, 2546 km2. Lakóinak száma 
207.687 fő – a 2008-as statisztikai évkönyv szerint – folyamatosan csökken.  
Települések száma 131, ebből 6 város. A népsűrűség aránylag magas, a városi lakosság 
aránya alacsony. 
A rendszerváltást követően Nógrád megye gazdaságát meghatározó iparágak egy része 
megszűnt, magántulajdonba kerülve feldarabolódott. A szénbányászat ma már csak 
emlék, megszűnt a síküveg- és öblösüveggyártás, jelentősen csökkent az acélgyár és a 
tűzhelygyár termelése is. Ez a folyamat sajnos nem kerülte el a megye különböző 
helyein lévő kisebb üzemeket, vállalatokat sem. Pótlásukra történtek kezdeményezések, 
de meghatározó ipari üzemet, vagy vállalatot nem sikerült a megyébe telepíteni.  A 
működő vállalkozások többsége kis létszámot foglalkoztat, vagy családi alapon 
működik.  
Mindezek következtében megyénkben igen magas a munkanélküliség, a 2009 III. 
negyedéves statisztikai évkönyv szerint számuk 12.9 ezer fő – a munkanélküliségi ráta 
16,2 %, a foglalkoztatás 3,4 %-kal csökkent. Csökkentek a jövedelmek, a családok egy 
része elszegényedett, egyre több a hitelt törleszteni nem tudók száma, elfogytak a szabad 
pénzeszközök. A megye lakosságának, bizonyos csoportjainak kedvezőtlenek a 
munkaerő-piaci esélyei. Különösen feltűnő az esélyegyenlőtlenség a megyénkben az 
átlagtól nagyobb számban élő romák esetében.  
A lakosság létszámának csökkenéséhez nagymértékben járul hozzá, hogy a megye 
megtartó képessége kicsi. A középiskolát végzett fiatalok többsége további tanulmányait 
más megyékben, vagy a fővárosban folytatja, és diploma után sem biztos visszatérése. A 
munkalehetőség csökkenése is hozzájárul a megyén kívüli munkavállaláshoz, illetve az 
elvándorláshoz. A korai indulás, késői érkezés hátráltatja ezen dolgozók, civil 
szervezetek, vagy sportegyesületek munkájába való bekapcsolódását.  

 
III.  Nógrád megye sportjának 2010-2015 közötti fejlesztési koncepciója: 
 

A sport az egészségfejlesztés alapvető eszköze, s egyben a szabadidő eltöltésének 
társadalmilag is hasznos módja, jelentős szerepe van az ember testi-lelki jólétének 
kialakításában, megőrzésében. Hatásos nevelőeszköz is, ami kedvezően hat a formálódó 
személyiségre, kiteljesíti a fiatalok fizikai képességeit, erősíti erkölcsi tartásukat, esélyt 
ad arra, hogy kipróbálják magukat a hazai és nemzetközi megmérettetésében. Az elmúlt 
évek gazdasági és társadalmi átalakulásának folyamatát tekintve a sportágazat 
szabályozása, illetve a megváltozott helyzethez igazítása csak jelentős késéssel valósult 
meg.  Húsz év elteltével sincs átfogó rendszerbe foglalva a sporttal kapcsolatos 
önkormányzati feladatok ellátása. Az Alkotmány a lakosság sporthoz való jogát 
tartalmazza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény „különös feladatok” közé sorolja 
a sportot, a 2004. évi sporttörvény rendelkezéseinek döntő többsége szolgáltatási jellegű 
tevékenységet fogalmaz meg az önkormányzatok számára. 
Mindezeket, illetve a megye sajátosságait, adottságait, a 2009. évi helyzetet figyelembe 
véve kell a középtávú fejlesztési terv feladatait megfogalmazni. A sportkoncepció 
feladata, hogy tartalmazza a sport szervezésével, irányításával kapcsolatos teendőket, 
meghatározza a prioritásokat, azt a sajátos szervezeti struktúrát, amely erősíti a sport 
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társadalmi funkcióját és lehetővé teszi az önkormányzati szándékok és döntések 
végrehajtását. 
A törvényeket, a megyei tényezőket, illetve az elemzőrészt figyelembe véve a koncepció 
prioritásai: 

- meg kell őrizni, sőt egyes területeken javítani kell a megyei sportstruktúrát, 
- versenysportban kezdeményezni és támogatni kell a differenciált 

fejlesztést, 
- bővíteni kell a bajnoki rendszert és növelni kell a megyébe lebonyolításra 

kerülő sportrendezvények számát, 
- eredményes sportágakban szélesíteni kell a felmérést és a feltételekkel 

rendelkező helyeken utánpótlás központokat kell létrehozni, 
- nagyobb figyelmet kell fordítani a fogyatékosok és a kisebbséghez tartozók 

sportjára, 
- bővíteni szükséges a szabadidősport választékát, és a résztvevők számát,  
- a megyei adottságok figyelembevételével szükséges a turizmust és a 

természetjárást fejleszteni, 
- erősíteni kell a civil szervezetek szerepét a sportirányításban, 
- a feladatok megvalósításához szükség van a sport feltételrendszerének 

további javítására. 
 

1) Szervezettség: 
 

A sportszervezetek decentralizációja 2010-től várhatóan megszűnik. Számuk jelentős 
növelése – a megye feltételeit figyelembe véve – nem indokolt, inkább a 
szakosztályokban regisztrált sportolók számát kell emelni. Ezeket figyelembe véve a 
sportklubok, sportegyesületek száma 260-270 körül stabilizálódik, ami biztosítani 
tudja a versenyszerűen sportolni vágyók igényeit. A gazdasági helyzet javulásával, 
néhány ezerrel növekedhet az igazolt sportolók tábora. Ezen belül a lányok és nők 
arányát kell javítani. A sportágak struktúrában nem várható különösebb változás, a 
jövőben is 40-42 sportág közül lehet választani a megyében.  

 
 
 

2.) Iskolai testnevelés és diáksport: 
 

a.) Iskolai testnevelés: 
A testnevelés és a sport egymástól elválaszthatatlan fogalmak, együtt kezelhetők, 
egymással folyamatos kölcsönhatásban vannak. Csak ott van megfelelő színvonalú 
eredményes utánpótlás–nevelés és versenysport, ahol a testnevelés és diáksport 
ügye rendben van. A testnevelés és sport megszerettetése a családban kezdődik, de 
meghatározó erővel bírnak a nevelési – oktatási intézmények. Ezért kell a 
testnevelés feltételeit, a kerettantervek figyelembevételével a testnevelési órák 
hatékonyságát javítani. Növelni kell a középiskolás korúak rendszeres 
sportfoglalkozásokon való részvételének arányát.  
Lehetőséget kell biztosítani intézményi keretek között, hogy minden tanuló a 
kötelező testnevelési órán túl, legalább hetente 2 óra délutáni sportfoglalkozásokon 
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vegyen részt. A tanórán kívüli sportfoglalkozások számára biztosítani kell az 
intézmények tornatermeit, sportpályáit. 

 
b.) Diáksport: 

A diáksportnak hagyományos és jól felépített struktúrája van –diáksportkörök, 
diáksport egyesületek, diáksport bizottságok, diáksport tanács, és a Magyar 
Diáksport Szövetség - amelyet továbbra is meg kell tartani. A nem olimpiai 
sportágak diákolimpiai eseményeit az adott sportági szakszövetségek rendezik a 
megyében és országosan is egyaránt. Megyei szinten elsősorban a DSB és a DST 
működését, programját kell segíteni. Biztosítani kell a körzeti, megyei diáksport 
bajnoki rendszerének fenntartását, feltételeit. Támogatni kell a diáksport 
szervezeteket, hogy az adottságaikat figyelembe véve minél több területi és 
országos döntőt rendezzenek Nógrád megyében. A szövetségi diákolimpiai 
versenyeket a megye a Sportági Szakszövetségen keresztül támogatja. 
Kezdeményezni kell a megye társadalmi sportszervezeteinél, hogy a jövőben az 
utánpótlás-nevelés és az eredményesebb szereplés érdekében szorosabb szakmai 
kapcsolatot alakítsanak ki a diáksport csoportokkal. 

 
3.) Szabadidősport: 
 

A 2011-től várható pozitív gazdasági változások kedvezőbb feltételeket teremtenek a 
szabadidősportnak. A felvilágosító tevékenység, a bővülő programok, a sportolási 
feltételek javulása jótékonyan járul hozzá a szabadidősportban résztvevők számának 
növeléséhez. A tervezett programoknak a jövőben jobban kell alkalmazkodnia a 
lakosság igényeihez. Az önkormányzatnak közre kell működnie a szabadidősport 
népszerűsítésében, a nagyobb szabadidős események lebonyolításának 
támogatásában, a létesítményi feltételek javításában. Kezdeményeznie kell, hogy 
saját fenntartású oktatási intézményei – de a megye többi tanintézetei is – 
biztosítsanak sportlétesítményeiben meghatározott időpontokban, a lakosság 
számára sportolási lehetőséget. 
Megyénkben a turizmus és a természetjárás kihasználatlan lehetőségekkel 
rendelkezik. A sportszervezeteknek több olyan sportág rendezvényeit kell bővíteni, 
amelyek kedvező és népszerű idegenforgalmi és a megye kiránduló helyein kerülnek 
lebonyolításra. (kerékpár, tájfutás, sportturizmus, természetjárás, stb..) Ugyanakkor 
minden szervezettel össze kell fogni ezeknek a programhelyeknek minél 
komfortosabbá tétele érdekében. Segíteni kell a szervezett turizmust, az öntevékeny 
kirándulóknak pedig rendszeres, színvonalas programokat kell biztosítani. 

 
4.) Fogyatékkal élők és kisebbségben lévők sportja:  
 

A fogyatékkal élő emberek életében a sport az önértékelés és az önbecsülés 
megszerzésének fontos eszköze. Ezért egyre több lehetőséget kell számukra 
biztosítani, hogy a sportban is bizonyíthassák „egyenrangúságukat”. Feladatuk, hogy 
a különböző fogyatékkal élő csoportok számára – a Fogyatékkal Élők Megyei 
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Sportbizottsága és a Megyei Fogyatékos Szervezetek közreműködésével – 
rendszeresebb mozgási lehetőséget biztosítsunk. Saját intézményeinknél és a 
sportcélú beruházásoknál kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy az 
objektumokat a fogyatékkal élő emberek is használni tudják. A roma kisebbség rossz 
egészségi és életfeltételein a sport segítségével is lehet javítani. ezért szükséges 
közülük minél több fiatalt bevonni a szakosztályi munkába, ahol nem csak fizikai 
felkészítést, hanem az életre való nevelésüket és a társadalomba való 
beilleszkedésüket is segítik. 
 

5.) Utánpótlás-nevelés, versenysport: 
 

a.) Utánpótlás-nevelés: 
A megye adottságait tekintve legfontosabb feladat a sport utánpótlás-nevelési 
rendszerének, feltételeinek, eredményeinek megtartása. Lehetőségeink 
elsősorban a szakosztályi utánpótlás-nevelési forma fejlesztését és támogatását 
teszik indokolttá. Segíteni kell, hogy a kiemelt szakosztályok vonzáskörzetükben 
központjai legyenek a tehetségek kiválasztásának, felkészítésének. A legjobbakat 
megyei szintről is támogatni kell, hogy eljussanak a központi felmérésekre, 
edzőtáborokba, válogatott keretekbe. Iskolai, kollégiumi lehetőségeket is 
figyelembe véve kezdeményezzük 6-8 edzésközpont létrehozását a megyében. 

 
 
 

b.) Versenysport: 
Tudomásul kell venni, hogy Nógrád megye a következő öt évben sem lesz a 
verseny és élsport „fellegvára”, a jelenlegi helyzetnél azonban néhány területen 
megvan az előrelépés lehetősége. Adottságaink néhány csapat magasabb 
osztályba történő szereplését és néhány tucat élsportoló versenyeztetését teszi 
lehetővé. 
Természetesen a fentiek mellett szükség van egy erős középszintű és alapfokú 
versenysport struktúrára. Versenysportunknak csak abban a helyzetben van 
előrelépési lehetősége, ha maximálisan és hatékonyabban használjuk ki 
lehetőségeinket, ha jobb lesz az együttműködés és nem utolsósorban 
differenciálunk sportágak, sportegyesületek, szakosztályok között. Ez alapján 
kell az önkormányzati és közvetve szerzett állami, vállalkozói pénzeszközöket 
felhasználni. 
A megye sportrendezvény szervező, lebonyolító képessége eddig is jó 
színvonalú volt, és jelenleg is van néhány hagyományos versenyünk. Természeti 
adottságokat és a létesítmény helyzetet figyelembe véve azonban növelni kell a 
kiemelt hazai és nemzetközi sportesemények számát. A most meglévő 5-6 
rendezvény 2015-re 8-10-re emelkedik, javítva ezzel a megye elismertségét, a 
sportágak népszerűsítését. A bővítés teremsportágakban, tájfutásban, triatlonban, 
autó-motorsportban és labdarúgásban lehetséges. Jelentősen növekszik az élsport 
szórakoztató funkciója. Napjainkban egy-egy hétvégén 25-30 ezer ember tölti 
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szabadidejét Nógrád megyében sportesemények látogatásával. Ez a létszám az 
eredmények javulásával növekedhet. 

 
6.) Sportolási feltételek_ 
 

a.) Személyi feltételek: 
 

A jelenlegi feladatok ellátásához elegendő számú és felkészültségű szakember 
gárda áll a megye sportjának rendelkezésére. Ugyanakkor a nyugdíjkorhatárt 
elértek pótlásáról, munkában lévők továbbképzéséről gondoskodni kell. A 
beiskolázásoknál a sportág-orientáltságot és a megyei kötődést kell elsősorban 
figyelembe venni. Ha az élsport úgy kívánja, egy vagy két magasan kvalifikált 
szakember letelepedéséről kell gondoskodni. 
A testnevelők, az edzők, a sportvezetők mellett több száz társadalmi aktívára van 
szükség a szakosztályokban, egyesületekben és sportszövetségekben. A bajnoki 
rendszerek, a versenyek lebonyolításához megfelelő minősítéssel rendelkező 
játékvezetők, versenybírók kellenek. Az alapfokú képzést a megyében a sportági 
szövetségek, a magasabb rangút az országos szinten végzik.  
Meg kell találni a módját, hogy a sportban dolgozókat anyagilag és erkölcsileg is 
jobban elismerjék. 

 
b.) Létesítmény feltételek: 

A következő öt évben a megyei sportlétesítmények fejlesztése kétirányú: 
− Egyrészt a meglévő szabadtéri, illetve fedett sportlétesítmények 

állagmegóvásáról, felújításáról kell gondoskodni a létesítmény-
tulajdonosokkal közösen. Ehhez döntően helyi forrásokra kell és lehet 
támaszkodni, bár a különböző iskola-felújítási pályázatok is nyújthatnak 
segítséget. 

− Másrészt a települési önkormányzatok kezdeményezésével új 
sportlétesítmények létrehozását kell támogatni. Szükséges lenne 
Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó térségében tanuszoda építése. 
Mindenképpen aktuálissá vált – elsősorban az atlétika, de más sportágak 
szempontjából is – egy műanyag borítású atlétikai pálya építése a megyében. 
Ezek mellett országos pályázatok segítségével több kisebb, különböző méretű 
szabadtéri pálya létrehozása várható. 

 
c.) Pénzügyi feltételek: 

A gazdasági válság és az önkormányzatok jelenlegi helyzete miatt a megye 
sportjának pénzügyi helyzete várhatóan csak 2011-ben javul. 2010-ben továbbra 
is az önkormányzatok lesznek a sport támogatói, bár a központi elvonások miatt 
a korábbinál is nehezebb helyzetben vannak. A lakosság fizetőképessége 
csökkent és a szponzorálási háttér szűkült. Ebben a helyzetben a fejlesztési 
program első évében a jelenlegi struktúra és a jelenlegi értékek megőrzése a cél.  
A gazdaság várható javulása, állami támogatások növekedése, az 
önkormányzatok pénzügyi helyzetének pozitív változása, a lakossági 
pénzeszközök bővülése teszi lehetővé a fejlesztési elképzelések megkezdését, 
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megvalósulását. Mindezekhez még a sportszervezetek szigorúbb, céltudatosabb 
gazdálkodása szükséges. 

 
7.) Sportirányítás: 
 

 A korábbi évektől jóval nagyobb felelősség hárul a sport különböző szintű irányító 
szerveire. A feltételek megteremtése, a szakmai munka-irányítása mellett egyik 
legfontosabb feladat a sport érdekérvényesítése, érdekképviselete. A sportirányítás a 
megyében döntően társadalmi alapokra került, a hatékonyabb munkához tovább kell 
erősíteni a civil szervezeteket. Nagyobb figyelmet kell fordítani a kistérségek 
sportjára, be kell vonni képviselőiket a megyei sportirányításba. Nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a sportban érintett intézményekkel, szervezetekkel való 
együttműködésre: az oktatási-kulturális, az egészségügyi, a szociálpolitikai, a 
környezetvédelmi, a pénzügyi területekkel. 

 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
        Nógrád Megyei 
         Önkormányzat Közgyűlése 
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24/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: az intézményvezetők prémiumfeladatainak 

meghatározása 
 

HATÁROZATA 
 

1. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
dr. Bercsényi Lajos a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója, (1. számú melléklet) 
Bereczné Kelemen Éva az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
igazgatója, (2. számú melléklet) 
dr. Fehér Edit a Reménysugár Otthon igazgatója, (3. számú melléklet) 
Fülöpné Gálik Erika  a Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója (4. számú melléklet) 
Kondriczné Pontyos Ildikó a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthon igazgatója, (5. számú melléklet) 
Koós Istvánné Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon igazgatója (6. számú melléklet) 
Szepes Péter Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó otthon igazgatója, (7. számú 
melléklet) 
Szvorád Andrásné a ,,Baglyaskő” Idősek Otthona igazgatója, (8. számú melléklet) 

 

Bratinkáné Magyar Éva a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és 
Szakszolgálati Intézet igazgatója (9. számú melléklet) 
Csank István Csaba a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója 
(10. számú melléklet), 
Ember Csaba a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója (11. 
számú melléklet), 
Filkor Lajos  a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója (12. 
számú melléklet) 
Herczegné Varga Ilona a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatója (13. számú melléklet) 
Nagy Attila a Váci Mihály Gimnázium igazgatója (14. számú melléklet) 
Molnár Éva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatója (15. 
számú melléklet) 
Dr. Szirácsik Éva a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója (16. számú melléklet) 
Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója (17. számú melléklet) 
Virágh Krisztina  Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (18. számú melléklet) 
igazgatója részére 2010. évre a jelzett mellékletek szerinti prémiumfeladatokat tűz ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy – a feltételek megléte esetén – a prémiumelőleg 
kifizetése érdekében gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: szükség szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a prémiumfeladatok írásos értékelését 2011. február 28-ig 
terjessze a Közgyűlés elé. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2010. február 18. 
 
       

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 



 192 

1. számú melléklet 
 

Dr. Bercsényi Lajos a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre  

 
 
 
1.  A működőképesség fenntartása. 

Kifizethető a prémium mértékének 40 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, különös 

tekintettel a tartozásállomány mértékének csökkentésére a 2009. december 31-i állományhoz 
viszonyítva. 

Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
3. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 

kezelje azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a szakmai munka színvonalának javítását, 
korszerűbb, hatékonyabb egészségügyi ellátást segítse elő, maximálisan előtérbe helyezve a 
költséghatékonyságot is.  

Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke naptári évenként – a 
kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – a kinevezés szerinti havi illetmény 
tizenkétszeresének 20 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
− Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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2. számú melléklet 
 

Bereczné Kelemen Éva az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet igazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
1. A szakmai munka színvonalának emelésével az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségének 

fokozásával a minőségi ellátás megszervezése és biztosítása, a módszertani feladatok ellátása. 
Szakmai ellenőrzések megállapításaira intézkedések megtétele. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 

tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 
 
 Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 

Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 

kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke naptári évenként – a 
kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – a kinevezés szerinti havi illetmény 
tizenkétszeresének 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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3. számú melléklet 
 

Dr. Fehér Edit a Reménysugár Otthon igazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
1. Aktívan vegyen részt vesz a fűtéskorszerűsítési pályázatok felkutatásában és előkészítésében. 

Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

2. Vegyen részt a fejlesztő iskolai oktatás előkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 
Az előkészítést követően terjessze a közgyűlés elé az intézmény alapító okiratának módosítására 
vonatkozó javaslatot. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. november 15. 
 

3. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 
tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

 Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

4. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

5. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 
kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke naptári évenként – a 
kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – a kinevezés szerinti havi illetmény 
tizenkétszeresének 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−   Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 

Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

 
Becsó Zsolt s.k. 
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4. számú melléklet  
 

Fülöpné Gálik Erika  a Megyei Gyermekvédelmi Központ 
igazgatója prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
1. Kezelje kiemelt feladatának a gyermekvédelmi szakmai egységek struktúrájának és funkciójának 

módosítása során a felsőpetényi ingatlannak a gyermekvédelmi ellátórendszerből történő 
kivonását a legoptimálisabb, ugyanakkor költséghatékony megoldások keresését. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 40 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. november 15. 

 
2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, különös 

tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 
 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során – különös 

tekintettel az ESZA által kezelt pályázatokra – kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, 
maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből 
forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke naptári évenként – a 
kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – a kinevezés szerinti havi illetmény 
tizenkétszeresének 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult.. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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5. számú melléklet 
 

Kondriczné Pontyos Ildikó a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
igazgatója 

prémiumfeladatai a 2010-es évre 
 

1. A szakmai munka színvonalának emelésével az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségének 
fokozásával a minőségi ellátás megszervezése és biztosítása. Szakmai ellenőrzések 
megállapításaira intézkedések megtétele. 

Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 
tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

 Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során – különös 
tekintettel a munkarehabilitációs foglalkoztatást – kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, 
maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből 
forrást nem vonhat el. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke naptári évenként – a 
kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – a kinevezés szerinti havi illetmény 
tizenkétszeresének 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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6. számú melléklet 
 

Koós Istvánné Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon igazgatója prémiumfeladatai a 2010-es évre 

1. Előkészíti  és a fenntartói döntés alapján végrehajtja a Balassagyarmat Patvarci úti telephelyen az 
oktatással összefüggő ellátás 2010/2011. tanévtől a pásztói székhelyre történő integrálását. 

Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. november 15. 

2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, különös 
tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során – különös 

tekintettel az ESZA által kezelt pályázatokra – kiemelten kezelje a költséghatékonyságot, 
maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből 
forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−   Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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7. számú melléklet 
 

Szepes Péter a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
1. A szakmai munka színvonalának emelésével az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségének 

fokozásával a minőségi ellátás megszervezése és biztosítása. Szakmai ellenőrzések 
megállapításaira intézkedések megtétele. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 

tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 
 
 Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 

Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 
3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 

szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 
 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 

kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke naptári évenként – a 
kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – a kinevezés szerinti havi illetmény 
tizenkétszeresének 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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8. számú melléklet 
 

Szvorád Andrásné a „Baglyaskő” Id ősek Otthona igazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
1. A szakmai munka színvonalának emelésével az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségének 

fokozásával a minőségi ellátás megszervezése és biztosítása. Szakmai ellenőrzések 
megállapításaira intézkedések megtétele. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 

tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 
 
 Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 

Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

3. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
4. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 

kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke naptári évenként – a 
kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – a kinevezés szerinti havi illetmény 
tizenkétszeresének 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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9. számú melléklet 
 

Bratinkáné Magyar Éva a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézet igazgatója prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
 

11..  Kísérje figyelemmel a megyei fenntartású intézmények pedagógiai tevékenységét, nyújtson 
számukra rendszeres hatékony szakmai segítséget. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 40 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

22..  Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 
különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 

Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

33..  Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 
kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

44..  Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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10. számú melléklet 
 

Csank István Csaba a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre 

1. Segítse az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban vállalt 
feladatok eredményes teljesítését. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, különös 
tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

3. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 
kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

4. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

5. Az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programokat érintő finanszírozási szabályok 
változásából adódó hatásokat vegye figyelembe a programmal összefüggő kiadások teljesítése 
során. 

Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

6. Hatékonyan működjön közre és felügyelje a TISZK beruházásában megvalósuló és az intézményt 
érintő tanműhelyek beindítását, folyamatos működtetését. 

Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−   Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 

 

Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 

                                                                 Becsó Zsolt s.k. 
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11. számú melléklet 
 

Ember Csaba a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
1. Aktívan működjön közre fenntartói döntés függvényében a telephelye(k)et, tagintézmény(eke)t 

érintő intézkedések végrehajtásában. 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
2. Segítse az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban vállalt 

feladatok eredményes teljesítését. 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
3. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, különös 

tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 
 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

4. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

5. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 
kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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12. számú melléklet 
 

Filkor Lajos  a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
11..  Segítse az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban 

vállalt feladatok eredményes teljesítését. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

22..  Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 
különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

33..  Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 
kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

44..  Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

55..  Fektessen hangsúlyt a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel növelésére. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−   Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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13. számú melléklet 
 

Herczegné Varga Ilona a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatója prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
11..  Segítse az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban 

vállalt feladatok eredményes teljesítését. 
 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
22..  Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 

különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 
 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
  Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 
33..  Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 

kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

44..  Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−   Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult.. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 



 205 

14. számú melléklet 
 

Nagy Attila a Váci Mihály Gimnázium igazgatója 
prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
 

11..  Segítse az intézmény által a „Nógrádkomp-oktatási innováció” című fenntartói pályázatban 
vállalt feladatok eredményes teljesítését. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
22..  Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 

különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 
 Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 
33..  Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 

kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

44..  Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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15. számú melléklet 
 

Molnár Éva a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatója  
 prémiumfeladatai a 2010-es évre 

11..  Éves munkaterve összeállításánál a többi közművelődési és közgyűjteményi intézménnyel 
együtt hangolja össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveit. A 
munkaterv szakmai megvalósulásánál kiemelt figyelmet fordítson a költségvetési keretek 
megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt 
esetben biztosítható. 

Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

 
22..  Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 

különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

33..  Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során – különös 
tekintettel a Folklór Fesztivál megrendezésével összefüggő feladatokat – kiemelten kezelje a 
költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a 
működési költségvetésből forrást nem vonhat el.  

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 
44..  Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 

szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

55..  Az intézmény alapterületét érintő változásából adódó feladatokat koordinálja, végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 

Salgótarján, 2010. február 18.    
 
 
 
 

                                                                                 Becsó Zsolt s.k. 
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16. számú melléklet 

 
Dr. Szirácsik Éva a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója  

 prémiumfeladatai a 2010-es évre 

11..  Éves munkaterve összeállításánál a többi közművelődési és közgyűjteményi intézménnyel 
együtt hangolja össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveit. A 
munkaterv szakmai megvalósulásánál kiemelt figyelmet fordítson a költségvetési keretek 
megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt 
esetben biztosítható. 

 
 Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 
 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

22..  Tegyen javaslatot az intézmény saját bevételt növelő, korszerűbb struktúra kialakítására, 
feladat átrendezésre, vizsgálja felül a forráslehetőségekhez igazított teljes szakmai 
feladatellátást. 

Kifizethető a prémium mértékének 30 %-a 
 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

33..  Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 
különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

  
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 

 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

44..  Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 
kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 

 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

55..  Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31.   Egyéb 

rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 

Salgótarján, 2010. február 18.   
 
 

                                                                       Becsó Zsolt s.k. 
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17. számú melléklet 
 

Tyekvicska Árpád a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója 
 prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
1. Éves munkaterve összeállításánál a többi közművelődési és közgyűjteményi intézménnyel 

együtt hangolja össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveit. A 
munkaterv szakmai megvalósulásánál kiemelt figyelmet fordítson a költségvetési keretek 
megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt 
esetben biztosítható. 

Kifizethető a prémium mértékének 40 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

2. Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 
különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

3. Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 
kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

4. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 
szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−  Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult.. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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18. számú melléklet  
 

Virágh Krisztina  Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatója  
 prémiumfeladatai a 2010-es évre 

 
11..  Kiemelten vállaljon szerepet az intézményeknél az egyes alaptevékenységtől elkülönülő 

tevékenységek (pl.: karbantartás, őrzés védelem, takarítás, mosoda) más formában történő 
ellátás lehetőségének elemzésében, megvalósításában a költség- és létszám-racionalizálás 
elsődlegességét figyelembe véve. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 50 %-a 

Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

 
22..  Takarékos gazdálkodással törekedjen az intézmény éves költségvetésének végrehajtására, 

különös tekintettel a létszámkeret és a személyi jellegű kifizetések előirányzatára. 
 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 

 
33..  Az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenysége során kiemelten 

kezelje a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a 
megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el. 

 
Kifizethető a prémium mértékének 10 %-a 

 Teljesítési határidő: 2010. december 31. 
 
44..  Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel évközben folyamatosan keresse intézményi 

szinten a költségcsökkentés, bevétel növelés területeit. 
 

Kifizethető a prémium mértékének 20 %-a 
Teljesítési határidő: 2010. december 31. 

Egyéb rendelkezések: 
− A prémiumfeladatok maradéktalan teljesítése esetére kitűzött prémium mértéke megbízott 
vezetőként az egy naptári évre – a kifizetés esedékességének időpontjában irányadó – számított 
illetmény 10 %-át nem haladhatja meg. 
− A fent meghatározott feladatok részbeni teljesítése esetén a teljesítés mértékével arányos összegű 
prémiumra jogosult. A prémiumfeladat teljesítésének elmaradása esetén prémiumra nem jogosult. 
−   Prémiumelőlegre 70 % -os mértékig szeptember hónapban jogosult. 
− A magasabb vezető megbízása 2010. évben történő megszűnése esetén időarányos prémiumra 
jogosult. Ez esetben a prémiumfeladat teljesítésének értékelésére és a prémium összegének 
kifizetésére az általános szabályok szerint kerül sor. 
Ha a magasabb vezetői megbízásának megszűnését követően közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, 
az értékelés és a részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az arányos mértékű prémiumot 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni. 

Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
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25/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamata 
 
 

HATÁROZATA 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés folyamatáról szóló 
tájékoztatást – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal –  tudomásul veszi, egyben támogatja a 
tervek megismertetését, végrehajtását. 
Felhatalmazza elnökét, hogy a „Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezés Nógrád megye területén” című 
tájékoztatónak a megyei önkormányzat honlapján történő megjelentetésével a Víz Keretirányelv 
célkitűzéseinek megismerését elősegítse. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: a közgyűlés elnöke 
 
 
 

Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
       

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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26/2010. (II. 18.) Kgy. Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) 

intézményvezetői feladatainak ellátáshoz szükséges 
pályázat kiírása 

 
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet határozatlan időre 
szóló önálló vezetői munkakörbe történő kinevezéssel az Ezüstfenyő Idősek Otthona (3078 
Bátonyterenye, Makarenkó út 24.) vezetésére, az alábbiak szerint: 

A munkakör lényeges feladatai: 
a) az ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezéseiben, valamint az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott feladatok,  
b) az intézmény szakmai-, és gazdasági tevékenységének önálló irányítása, vezetése, 

szervezése. 
 

A kinevezés feltételei: 
a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. 
pontjában az intézményvezető számára előírt felsőfokú végzettség, 

b) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

c) vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
d) magyar állampolgárság, 
e) büntetlen előélet. 

 
Előnyt jelent: 
a) egyetemi végzettség, 
b) vezetői gyakorlat,  
c) szociális szakvizsga. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
a) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
b) a büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
c) az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, valamint ezek egy oldalas összefoglalóját, 
d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő napirendi pont tárgyalása nyílt vagy 

zárt ülésen történjen, 
f) felsőfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyző által 

hitelesített másolatait, 
g) szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó nyilatkozatát, arról, hogy a szakvizsga 

letételéhez szükséges feltételekkel rendelkezik, valamint arról, hogy szakvizsga 
kötelezettségének a vonatkozó jogszabályban foglalt határidőben eleget tesz, 

h) a pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként – a 2007. évi 
CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz. 

 
A pályázati eljárás szabályai: 
a) A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2010. április 29. napján 16.00 óráig a b) pont 

szerinti helyre megérkezzen.  
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b) A pályázatot zárt borítékban „Ezüstfenyő – Igazgatói pályázat” megjelöléssel a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36., Elnöki Titkárság), egy eredeti és két másolati példányban lehet benyújtani. 

c) Felvilágosítás a 32/620-251-es telefonszámon Szlovacsek Gyulánétól kérhető. 
d) A Közgyűlés legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül dönt a pályázatról.  
e) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenntartja a jogát annak, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A létrehozandó jogviszony egyes tartalmi elemei: 
a) Az igazgatói kinevezés legkésőbb 2010. július 1. napjától – határozatlan időre szól, 4 

hónap próbaidő kikötésével. 
b) Az illetmény, illetve a beosztáshoz kapcsolódó egyéb juttatások az 1992. évi XXXIII. 

törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
figyelembevételével – megegyezés szerint – kerülnek megállapításra. 
 

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Szociális és 
Munkaügyi Közlönyben való megjelentetéséről, valamint a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, továbbá Nógrád Megye Önkormányzatának 
internetes oldalán történő közzétételéről.  
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt hogy  a pályázat véleményezésére három fős eseti bizottságot 
hozzon létre, ennek keretében – szükség szerint – jelölje ki a pályázat előkészítőjének 
képviselőjét. 
Határidő: 2010. március 31. (a bizottság tagjainak felkérésére) 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt hogy a 3. pont szerinti bizottság – a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet vonatkozó szakaszaiban foglaltaknak megfelelően kialakított – véleményét a 
testülettel ismertesse. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – a vélemények figyelembe vételével – a közgyűlés májusi 
vagy júniusi ülésére tegyen javaslatot az Ezüstfenyő Idősek Otthona intézményvezetőjének 
személyre. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: szöveg szerint 

 
 
Salgótarján, 2010. február 18. 
 
 
       

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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