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I.  

SZEMÉLYI RÉSZ  
 
68/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) 

igazgatói feladatainak ellátásához szükséges pályázat 
elbírálása 

 
 
HATÁROZATA  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy az Ezüstfenyő Idősek Otthona 

intézményvezetőjének kinevezésére kiírt nyilvános pályázatára – a pályázat benyújtására nyitva 
álló határidőn belül – három pályázat érkezett, melyek közül egy pályázó az eljárás alatt pályázatát 
visszavonta, Vassné Tóth Katalin jászberényi lakos által benyújtott pályázat pedig – formailag – 
nem felel meg a felhívásban foglalt feltételnek. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ezüstfenyő Idősek Otthona 

intézményvezetőjének, önálló kinevezett vezetői munkakörbe 2010. július 1. napjától – 
határozatlan időre, 4 hónap próbaidő kikötésével – Bóna Eleonórát nevezi ki. 

 
3. Az intézményvezető illetményét havi 288.000 Ft-ban állapítja meg.  
 Utasítja elnökét, hogy a kinevezéssel összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 Határidő: 2010.június 30. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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69/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 

Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) 
intézményvezetői feladatainak ellátásához szükséges 
pályázat elbírálása 

 
 
HATÁROZATA  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 

Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi. út 1.) intézményvezetőjének 
magasabb vezetői megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt nyilvános pályázatára – a 
benyújtására nyitva álló határidőn belül – egy pályázat érkezett, amely megfelel a Közgyűlés által 
közzétett felhívásnak. 

  
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 

Szakközépiskola és Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 1.) vezetésével, magasabb vezetői 
megbízással az igazgatói feladatok ellátásával 2010. július 2. napjától –határozott időre, öt tanévre 
– 2015. július 1. napjáig Herczegné Varga Ilonát bízza meg. 

 Az intézményvezető illetményét havi 281.400 Ft-ban (ebből garantált illetmény: 266.700 Ft, 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 14.700 Ft), magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 
250 %-ában, havi 50. 000 Ft-ban, járandóságát összesen 331.400 Ft-ban állapítja meg.  

 Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 Határidő: 2010. június 30. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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70/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 

Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettese 
magasabb vezetői megbízásához szükséges fenntartói 
egyetértés 

 
 
HATÁROZATA  

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet általános igazgatóhelyettesi (magasabb vezetői) beosztás 
betöltésével öt évre – 2010. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig – Ludasi Tünde kerüljön 
megbízásra. 

2. A közgyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet igazgatóját, 
hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Molnár Éva igazgató 

 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
          

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 RENDELETE 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
     18/2010. (VI. 25.) önkormányzati 

         r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról  
(III. sz. módosítás) 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – 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 
 

E Ft 
Megnevezés Működési  

célú 
Felhalmozási  

célú 
Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: 12.300.374 1.651.161 13.951.535 
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: 10.906.114 328.616 11.234.730 
Tárgyévi költségvetési hiány összegét: 1.394.260 1.322.545 2.716.805 
    
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: 384.303 1.322.545 1.706.848 
    
Finanszírozási célú műveletek kiadását: 555.000  555.000 
Finanszírozási célú műveletek bevételét:      200.000       200.000 
Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: 1.364.957  1.364.957 
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:  1.009.957  1.009.957 
    
Kiadási főösszegét: 12.855.374 1.651.161 14.506.535 
Bevételi főösszegét: 12.855.374 1.651.161 14.506.535 

 
 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. 
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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) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2010. évi alkalmazotti létszámkeret-

előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete 
tartalmazza. 

 

(4) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete 
helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 

 
3. § 

 
(1) A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 

szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdésben mellékletként 
meghatározott kimutatás (Vagyonkódex) IV. 3. pontjában foglalt, Ludányhalászi, belterület 841 
hrsz-ú ingatlan területe 72703 m2-ről 72342 m2-re módosul. 

 
(2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Gyermekvédelmi Központ Alapító 

Okiratát a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1-3. §-okban foglalt módosításokkal – jelen 
rendelet 7. számú melléklete szerint – egységes szerkezetbe foglalja. 

 
(3) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó 

Szervezete Alapító Okiratát a 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt 
módosításokkal – jelen rendelet 8. számú melléklete szerint – egységes szerkezetbe foglalja. 

 
(4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a  

a) 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint  
b) 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. 
 

Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
  

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



Nógrád Megye Önkormányzatának
 tervezett mérlege  1.sz. melléklet

 2010. évi  2010. évi 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Intézményi működési bevételek 2 124 560          1. Személyi juttatások 5 315 133       

2. Társadalombizt. Alaptól  átvett pénzeszköz 4 314 383          2. Munkaadót terhelő járulékok 1 379 645       

3. Állami támogatás 2 437 410          3. Dologi kiadások 5 337 595       

4. Átengedett Szja bevétel 200 233             4. Ellátottak pénzbeli juttatása 37 896            

5. Egyéb önkormányzati bevételek 1 829 528          5. Működési célú kamatok 55 000            

6. Egyéb működési célú kiadások 155 105          

7. Általános tartalék 20 000            

10 906 114        12 300 374    

384 303             
200 000             555 000          

I. Müködési bevételek összesen 11 490 417        12 855 374    

6. Intézményi fejlesztési bevételek 66 133               8. Felújítások 119 873          

7. Címzett támogatás 7 760                 9. Felhalmozási kiadások 1 037 502       

8. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 106 837             10. Egyéb fejlesztési célú kiadások 78 836            

9. Egyéb fejlesztési célú bevételek 147 886             11. Fejlesztési tartalék 414 950          

328 616             1 651 161       

1 322 545          

II. Fejlesztési bevételek összesen 1 651 161          1 651 161       

III. Bevételek összesen 13 141 578        III. Kiadások összesen 14 506 535    

IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 2 716 805 -         

IV/B. Pénzmaradvány 1 706 848          

IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány 1 009 957 -         

IV/D. Hitelm űv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege 355 000 -            

IV. Hiány összesen 1 364 957 -         

14 506 535        14 506 535    

II/B. Fejlesztési hitelm űveletek kiadásai

I/B. Működési hitelm űveletek kiadásai

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Kiadások mindösszesenBevételek mindösszesen

 II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány 

 terv 
E Ft 

I/A. Tárgyévi m űködési kiadások

II. Fejlesztési kiadások összesen

I. Működési kiadások összesen

Ssz. Kiadások terv 
E Ft 

 II/C. Fejlesztési célú hitelm űveletek 

Ssz. Bevételek

 II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozá si célú 
műveletek és el őző évek pénzmaradványa nélküli) 

 I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási c élú 
műveletek és el őző évek pénzmaradványa nélküli) 
 I/B. Működési célú pénzmaradvány 

 I/C. Működési hitelm űveletek bevételei 



Nógrád Megye Önkormányzatának
 tervezett működési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                      

Cím - alcím

 2010. évi II. 
módosított 
előirányzat 

 Módosítás 
 2010.évi III. 
módosított 
előirányzat 

1. 2. 3. 4. 5.

I. BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek 2 061 416               63 144               2 124 560          
2. Intézményi műk.c.átvett pénz 24 620                    108 594             133 214             
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 143 566                  1 400 -                142 166             
11. Működési célú átvett pénzeszköz 2 000                     2 000                 
12. Központosított előirányzat 213 169                  17 609               230 778             

I/A
Tárgyévi m űködési bevételek (finanszírozási célú 
műveletek és el őző évek pénzmaradványa nélküli) 
összesen

             10 718 167                  187 947             10 906 114    

13. Pénzmaradvány  - intézményi 159 568                  159 568             
14. Pénzmaradvány -  Közgyűlés Hivatala 224 735                  224 735             

I/B Működési pénzmaradvány összesen 384 303                 -                        384 303             
15. Működési hitelfelvétel 200 000                  200 000             
I/C Működési hitelm űveletek bevételei 200 000                 -                        200 000             
 

11 302 470             187 947             11 490 417        

II. KIADÁSOK
1. Intézményi működési kiadások 10 713 547             283 418             10 996 965        
2. Egyéb kiadások 899 900                  113 480 -            786 420             
3. Igazgatási kiadások 513 970                  3 019                 516 989             
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -                        
II/A Tárgyévi m űködési kiadások összesen 12 127 417             172 957             12 300 374        
5. Hitelműveletek kiadásai 555 000                  555 000             
II/B Működési hitelm űveletek kiadásai 555 000                 -                        555 000             

12 682 417             172 957             12 855 374        

I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege 1 409 250 -              14 990               1 394 260 -         
I/B Működési pénzmaradvány 384 303                  -                         384 303             

I/A-II/A+I/B T.évi m űk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány 1 024 947 -              14 990               1 009 957 -         
I/C-II/B Működési hitelm űv.bevét. és kiadásainak egyenlege 355 000 -                -                        355 000 -            
III. Egyenleg (M űködési c.hitel) 1 379 947 -              14 990               1 364 957 -         

Bevételek összesen

Kiadások összesen

 



Nógrád Megye Önkormányzatának
 tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.
M E G N E V E Z É S                                                                      

Cím - alcím

 2010. évi II. 
módosított 
előirányzat 

 Módosítás 
 2010.évi III. 
módosított 
előirányzat 

1. 2. 3. 4. 5.

I. BEVÉTELEK
1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek 23 000                   43 133               66 133               
2. Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel -                             -                         
3. Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása 7 760                     7 760                 
4. Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja 68 700                   68 700               
5. Támogatási értékű felhalmozási bevétel 145 655                 38 818 -              106 837             
6. ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel -                             8 746                 8 746                 
7. Munkáltatói lakáskölcsön alap 16 448                   16 448               
8. Központosított előirányzatból fejlesztés 4 557                     4 557                 
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100                        100                    
10. TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth 9 335                     9 335                 
11. CÉDE támogatás fűtéskorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth) -                             40 000               40 000               

I/A
Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú  
műveletek és el őző évek pénzmaradványa nélküli) 
összesen

275 555                 53 061               328 616             

11. Pénzmaradvány  - intézményi 10 388                   10 388               
12. Pénzmaradvány -  Közgyűlés Hivatala 1 312 157              1 312 157          
I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen 1 322 545              -                        1 322 545          
13. Fejlesztési célú hitelfelvétel
14. Belföldi értékpapírok bevételei
I/C Fejlesztési hitelm űveletek bevételei összesen -                            -                        -                        

1 598 100              53 061               1 651 161          

II. KIADÁSOK
1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások 44 320                   48 324               92 644               
2. Egyéb kiadások 1 553 780              1 437                 1 555 217          
3. Igazgatási kiadások -                             3 300                 3 300                 

II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen 1 598 100               53 061               1 651 161          
4. Hitelműveletek kiadásai -                             -                         
II/B Fejlesztési hitelm űveletek kiadásai összesen -                            -                        -                        

1 598 100              53 061               1 651 161          

I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege 1 322 545 -             -                         1 322 545 -         
I/B Fejlesztési pénzmaradvány 1 322 545              -                         1 322 545          
I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénz maradvány -                            -                        -                        

I/C-II/B Feljesztési hitelm űv. bevételeinek és kiad. egyenlege -                            -                        -                        
III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) -                            -                        -                        

Bevételek összesen

Kiadások összesen



Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 
2010. 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 258 000 31 972 4 310 825 4 300 4 605 097

2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 471 625 0 0 465 536 0 0 0 0 0 0 22 792 0 959 953

 2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 284 437 275 071 8 299 567 807

 2.2          - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján 187 188 190 465 14 493 392 146

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 524 101 0 0 797 911 7 720 0 0 0 0 106 6 397 0 1 336 235

 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 246 406 321 065 2 243 569 714

 3.2          -  Reménysugár Otthon Balassagyarmat 52 286 211 368 2 311 255 266 220

 3.3          -  Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő 130 770 166 866 100 106 2 384 300 226

 3.4          -  Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 94 639 98 612 5 309 1 515 200 075

4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 4 058 430 457 63 6 435 441 013

5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 23 445 195 420 255 1 400 511 221 031

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 66 882 0 0 1 340 552 3 932 3 558 28 609 17 347 0 26 194 69 156 10 388 1 566 618

 6.1 ebből  - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 24 827 811 289 3 100 3 558 20 185 12 882 13 694 30 982 4 086 924 603

 6.1.1                    = ebből Arany János Kollégiumi Programok 50 726 3 100 10 210 21 767 85 803

 6.2           -  Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1 700 105 263 769 1 915 588 4 641 114 876

 6.2.1                     = ebből Arany János Kollégiumi Program 5 636 769 6 405

 6.3            - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 23 050 201 644 2 843 1 285 6 000 5 821 980 241 623

 6.4            - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 17 305 222 356 63 3 666 2 592 6 500 27 712 5 322 285 516

7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 48 033 0 0 609 109 583 0 0 215 0 0 5 695 0 663 635

 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 4 693 556 531 583 215 4 442 566 464

 7.2         - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján 43 340 52 578 1 253 97 171

 7.2.1                   = ebből Szakszolgálati Intézményegység 25 330 25 330

8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 34 091 0 0 347 948 1 875 0 70 258 100 36 533 0 22 979 0 513 784

 8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 17 447 153 910 1 875 23 236 314 10 828 207 610

 8.2            - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 5 875 81 551 8 044 6 985 102 455

 8.3            - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 10 769 112 487 38 978 100 36 219 5 166 203 719

 8.3.3                célfeladat:Palócföld működése 345 6 908 1 500 685 9 438

9. Ellátó Szervezet Salgótarján 694 325 54 701 8 030 25 187 782 243

I.  INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 2 124 560 0 0 4 273 606 14 173 4 314 383 111 452 19 062 36 533 26 300 159 152 10 388 11 089 609

10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 0

11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * 132 132

12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * 284 284

13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 0

14. Védelmi Iroda 2 700 3 300 6 000

II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 0 2 700 0 3 300 0 416 0 6 416

III. MINDÖSSZESEN 2 124 560 0 0 4 273 606 14 173 4 314 383 114 152 19 062 39 833 26 300 159 568 10 388 11 096 025

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 1087 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 1000 E Ft

Kiemelt előirányzatok

Ssz.
MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                         

(cím-alcím)



Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 
2010. 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 1 681 568 450 215 2 473 314 4 605 097

2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 411 064 106 507 442 346 0 0 0 0 36 0 0 959 953

 2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 247 562 64 429 255 780 36 567 807

 2.2          - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján 163 502 42 078 186 566 392 146

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 670 739 170 587 487 083 0 0 0 0 0 5 365 2 461 1 336 235

 3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 247 242 63 614 258 858 569 714

 3.2          -  Reménysugár Otthon Balassagyarmat 139 690 36 493 87 726 2 311 266 220

 3.3          -  Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő 175 328 41 784 82 908 106 100 300 226

 3.4          -  Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 108 479 28 696 57 591 5 259 50 200 075

4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó 265 361 70 491 104 548 550 63 441 013

5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 155 210 41 183 23 062 1 576 221 031

6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 819 457 216 687 448 572 0 24 865 0 0 16 523 37 351 3 163 1 566 618

 6.1 ebből  - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 476 870 124 528 291 380 10 945 17 780 3 100 924 603

 6.1.1                    = ebből Arany János Kollégiumi Programok 20 546 5 541 52 661 3 955 3 100 85 803

 6.2           -  Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 68 885 18 302 26 420 500 769 114 876

 6.2.1                     = ebből Arany János Kollégiumi Program 2 818 845 1 973 769 6 405

 6.3            - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 126 185 34 642 70 566 3 250 6 980 241 623

 6.4            - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 147 517 39 215 60 206 24 865 1 828 11 822 63 285 516

7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 389 899 83 320 169 046 0 0 0 0 20 787 165 418 663 635

 7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 348 536 72 313 124 245 20 787 165 418 566 464

 7.2         - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől 41 363 11 007 44 801 97 171

 7.2.1                   = ebből Szakszolgálati Intézményegység 17 296 4 609 3 425 25 330

8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 242 627 64 386 167 808 190 365 0 0 0 38 408 0 513 784

 8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 111 732 29 812 63 877 2 189 207 610

 8.2            - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 58 017 15 109 29 139 190 102 455

 8.3             - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 72 878 19 465 74 792 365 36 219 203 719

 8.3.3                célfeladat:Palócföld működése 4 562 1 162 3 714 9 438

9. Ellátó Szervezet Salgótarján 162 975 41 943 572 075 5 250 782 243

I.  INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 4 798 900 1 245 319 4 887 854 1 766 25 230 0 0 37 896 86 539 6 105 11 089 609

10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 152 131 40 614 33 673 226 418

11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 1 219 1 219

12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 198 56 1 030 1 284

13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 206 064 52 107 23 554 281 725

14. Védelmi Iroda 3 650 918 1 775 3 300 9 643

II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 362 043 93 695 61 251 0 0 0 0 0 3 300 0 520 289

III. MINDÖSSZESEN 5 160 943 1 339 014 4 949 105 1 766 25 230 0 0 37 896 89 839 6 105 11 609 898

Ssz.
MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                  

(cím-alcím)

Kiemelt előirányzatok



Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

 3/c.sz. melléklet

Fő

2010.évi II. 
előirányzat

2010.évi III. 
előirányzat

2010.évi II. 
előirányzat

2010.évi III. 
előirányzat

2010.évi II. 
előirányzat

2010.évi III. 
előirányzat

2010.évi II. 
előirányzat

2010.évi III. 
előirányzat

Szakmai 
tevékenységet 
ellátó létszám

ebből 
pedagógus

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

    1.
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján                                                                                                                             
1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-től 2 éves időtartamra

782 782 19 19 2 2 803 803 640

2. Ezüstfeny ő Idősek Otthona Bátonyterenye                                                                                                    154 154 154 154 101

3. "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján   2010. november 1-től 97 96 1 1 98 97 69

4.
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet Ludányhalászi
2010. szeptember 1-t ől                                                           

124 123 10 10 134 133 115

5.
Reménysugár Otthon Balassagyarmat 
2010. június 15-től 1 fő gyógypedagógus, 2010. szeptember 1-től , 0,5 fő gyógypedagógiai 
asszisztens, 0,5 fő gondozónő, 0,5 fő gyermekápoló                                                                    

77 77 3 3 80 80 66 7

6. Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő                                 87 87 87 87 60 6

7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel                  53 53 53 53 36 3

8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó                                       119 119 1 1 120 120 95 63

9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 60 60 7 7 8 8 75 7 5 62 61

10. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kol légium Salgótarján 182 182 6 6 6 6 194 194 140 131

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 25 25 3 3 1 1 29 29 24 23

12.
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 
1fő 2009/2010. tanévre

47 47 6 6 1 1 54 54 38 36

13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 62 62 3 3 65 65 47 47

14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 119 120 119 120 107 39

15. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 13 13 1 1 0 0 14 14 11 10

16.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján                                                                                                            
2 fő június 1-t ől szeptember 30-ig

47 47 7 7 54 54 33

17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 25 25 1 1 26 26 24

18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 28 28 28 28 25

19. Ellátó Szervezet Salgótarján 2010. szeptember 1- től                      91 92 10 10 101 102

20. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7 7 2 2 9 9

21.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének Hivatala                                                                                                      
1 fő projekt menedzser, 1 f ő pénzügyi, ügyviteli ügyintéz ő 2009. Július 1-jét ől 18 hónapra

54 54 1 1 55 55

22. Védelmi Iroda 1 1 1 1

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2254 2254 79 79 20 20 2353 2353 1693 426

    1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján  "Kórházak" k özmunka pályázat 43 43 43 43 43
2. Baglyask ő Idősek Otthona Salgótarján 4 5 4 5 5
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet Ludányhalászi                                                                    1 1 1 1 1
4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó                                       6 6 6 6 3
5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 3 3 3 3
6. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 2010. június 30 -ig 2 2 2 2 1 1
7. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépi skola és Kollégium Pásztó 7 7 7 7
8. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 5 5 5 5 4
9. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Sz akszolgálati Intézet Salgótarján 2 2 2 2 2

10. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 21 21 21 21
11. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 3 3 3 3
12. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm űvelődési Intézet Salgótarján 1 1 1 1
13. Ellátó Szervezet Salgótarján 8 12 8 12

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalk oztatás

2010.évi módosított 
előirányzatból

Állományon kívüli Összesen

Ssz. INTÉZMÉNY

Részmunkaidőben 
foglalkoztatott

Teljes munkaidőben 
foglalkoztatott



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

 3/d. sz. melléklet

Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Ö sszeg

E Ft E Ft

Összesen 2 311     

Fejlesztő Iskola - felújítás 2 000     

Melegvíz rendszer felújítás 311        

Összesen 100        Összesen 106          

Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció 100        Számítástechnikai eszköz 106          

Összesen 50          Összesen 5 259       

Fűtéskorszerűsítés tervezés 50          Indirekt fűtésű hőtároló 884          

Új otthon 2*10 fh iker lakóotthon tervezési díj 4 375       

Összesen 63          

Fűtéskorszerűsítés tervezés 63          

Összesen 3 100     Összesen 17 780     

AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok 3 100     Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok 8 686       

TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés 1 000       

HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerés 1 694       

Számítástechnikai eszközök 6 400       

Összesen 769          

AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 769          

Összesen 6 980       

Szaktantermi felszerelések 2 210       

Informatikai eszközfejlesztés 2 560       

Tangazdasági felszerelések 2 210       

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég ium Salgótarján

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

Lipthay Béla Mez őgazdasági Szakképz ő Iskola és Kollégium, 
Szécsény

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló G ondonzó Otthon, 
Diósjen ő

Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó O tthon, Bercel

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Gyermekotthon Pásztó

Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye

1



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

 3/d. sz. melléklet

Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Ö sszeg

E Ft E Ft

Összesen 63          Összesen 11 822     

Fűtéskorszerűsítés tervezés 63          Informatikai eszközfejlesztés 10 322     

TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés 500          

Kommunikációs eszközfejlesztés 500          

Hálózatfejlesztés 500          

Összesen 418        Összesen 165          

Beléptető rendszer kiépítése 418        Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok) 120          

Beléptető rendszer szoftvere 45            

Összesen 2 189       

Bányamúzeum - ventilátor 314          

Tervezési feladatok 1 875       

Összesen 36 219     

Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk. 35 187     

Önkiszolgáló pult 1 032       

Összesen 5 250       

Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek 1 250       

Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez 1 000       

Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása 3 000       

Védelmi Iroda Összesen 3 300       

Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint 3 300       

6 105     89 839     

Ellátó Szervezet, Salgótarján

ÖSSZESEN:

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépi skola és 
Kollégium, Pásztó

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm űvelődési Intézet,
Salgótarján 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

 Ssz. 
 M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok 

 2010. évi II. 
módosított 
előirányzat 

 Módosítás 
 2010.évi III. 
módosított 
előirányzat 

I. Intézményi támogatások 4 164 908        122 871          4 287 779        

II/A. Önkormányzati szint ű, intézményeket érint ő feladatok

1.
Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból 
eredő kiadások fedezetére 194 504           7 397 -             187 107           
     Személyi juttatás 96 124             2 980 -             93 144             
     Munkaadót terhelő járulék 25 789             804 -                24 985             
     Dologi kiadás 72 591             3 613 -             68 978             
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                       
  Működési kiadások összesen 194 504          7 397 -            187 107          

2.
Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, 
bevételkiesések részbeni kompenzálása 53 084             223 -                52 861             
     Dologi kiadás 53 084             223 -                52 861             
  Működési kiadások összesen 53 084            223 -               52 861            

3.
 Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai 
(kórházzal) 

105 985           91 387 -           14 598             

     Személyi juttatás 82 587             72 404 -           10 183             
     Munkaadót terhelő járulék 14 788             11 933 -           2 855               
     Dologi kiadás 8 610               7 050 -             1 560               
  Működési kiadások összesen 105 985          91 387 -          14 598            

4. Hatályon kívül helyezve

5. VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) 21 963             781 -                21 182             
     Dologi kiadás 14 001             781 -                13 220             
  Működési kiadások összesen 14 001            781 -               13 220            
     Felújítás 7 962               7 962               
     Felhalmozás -                       
  Fejlesztési kiadások összesen 7 962              -                     7 962              

6. Normatív és kötött felhasználású támogatások 11 734             -                     11 734             
     Személyi juttatás -                       -                       
     Munkaadót terhelő járulék -                       -                       
     Dologi kiadás 11 234             11 234             
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 500                  500                  
  Működési kiadások összesen 11 734            -                     11 734            
     Felhalmozás -                       
  Fejlesztési kiadások összesen -                      -                     -                      

7. Érettségi és vizsga díjak 12 000             12 000 -           -                       
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 12 000             12 000 -           -                       
  Működési kiadások összesen 12 000            12 000 -          -                      

8.
 Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, 
szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) 

45 000             120 -                44 880             

     Felhalmozás 45 000             120 -                44 880             
     Egyéb kiadás -                       
Fejlesztési kiadások összesen 45 000            120 -               44 880            
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előirányzat 

9.  Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás  47 240             -                     47 240             
     Dologi kiadás -                       
  Működési kiadások összesen -                      -                     -                      
     Felhalmozás 47 240             47 240             
Fejlesztési kiadások összesen 47 240            -                     47 240            

10. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés 5 500               -                     5 500               
     Dologi kiadás 5 500               5 500               
  Működési kiadások összesen 5 500              -                     5 500              

11. Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása 8 000               -                     8 000               
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 8 000               8 000               
  Működési kiadások összesen 8 000              -                     8 000              

12. 150 fh szociális otthon építés 8 600               7                     8 607               
     Felhalmozás 8 600               7                     8 607               
Fejlesztési kiadások összesen 8 600              7                    8 607              

13. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám. 22 711             -                     22 711             
     Dologi kiadás -                       
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 5 256               5 256               
  Működési kiadások összesen 5 256              -                     5 256              
     Felhalmozás -                       
     Egyéb kiadás 17 455             17 455             
Fejlesztési kiadások összesen 17 455            -                     17 455            

14. Hatályon kívül helyezve

 15. 
 Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése 
(Múzeum, Hollókő ) 

390 000           178 -                389 822           

     Felhalmozás 390 000           178 -                389 822           
Fejlesztési kiadások összesen 390 000          178 -               389 822          

16. Hatályon kívül helyezve

17. Hatályon kívül helyezve

18. Hatályon kívül helyezve

19. Hatályon kívül helyezve

20. Hatályon kívül helyezve

21.
 Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése
 Nógrádi Identitás Kp. 

19 000             -                     19 000             

     Egyéb kiadás 19 000             19 000             
  Fejlesztési kiadások összesen 19 000            -                     19 000            

22. Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja 4 970               -                     4 970               
     Egyéb kiadás 4 970               4 970               
  Fejlesztési kiadások összesen 4 970              -                     4 970              

23. N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés 46 400             -                     46 400             
     Felhalmozás 46 400             46 400             
Fejlesztési kiadások összesen 46 400            -                     46 400            

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            
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25. "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat 116 374           -                     116 374           
     Személyi juttatás 25 544             25 544             
     Munkaadót terhelő járulék 8 614               8 614               
     Dologi kiadás 74 399             3 385              77 784             
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                       
  Működési kiadások összesen 108 557          3 385             111 942          
     Felhalmozás 7 817              3 385 -             4 432               
  Fejlesztési kiadások összesen 7 817              3 385 -            4 432              

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              

27. Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban 3 270               2 000 -             1 270               
     Személyi juttatás 1 000               1 000               
     Munkaadót terhelő járulék 270                  270                  
     Dologi kiadás -                       
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                       
  Működési kiadások összesen 1 270              -                     1 270              
     Felhalmozás 2 000               2 000 -            -                       
  Fejlesztési kiadások összesen 2 000              2 000 -            -                      

28. Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése 11 102             3 583              14 685             
     Felhalmozás 11 102             3 583              14 685             
Fejlesztési kiadások összesen 11 102            3 583             14 685            

29. Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése 27 196             4 116              31 312             
     Felhalmozás 27 196             4 116              31 312             
Fejlesztési kiadások összesen 27 196            4 116             31 312            

30. Kórház struktúra váltás pályázat önrész 150 000           -                     150 000           
     Felhalmozás 150 000           150 000           
Fejlesztési kiadások összesen 150 000          -                     150 000          

III. Önkormányzati bels ő kiemelt feladatok

1. Önkormányzat vagyon biztosítása 3 450               -                     3 450               
     Dologi kiadás 3 450               3 450               
  Működési kiadások összesen 3 450              -                     3 450              

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 5 000               -                     5 000               
     Dologi kiadás 5 000               5 000               
  Működési kiadások összesen 5 000              -                     5 000              

4. Állami támogatások elszámolása 50 000             -                     50 000             
     Dologi kiadás 50 000             50 000             
  Működési kiadások összesen 50 000            -                     50 000            
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5. Önkormányzati pályázatok saját erős része 59 856             8 007 -             51 849             
     Dologi kiadás -                       91                   91                    
  Működési kiadások összesen -                      91                  91                   
     Felújítás 59 856             8 098 -             51 758             
  Fejlesztési kiadások összesen 59 856            8 098 -            51 758            

6. Könyvvizsgálat 2 850               -                     2 850               
     Dologi kiadás 2 850               2 850               
  Működési kiadások összesen 2 850              -                     2 850              

7. Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog) 43 000             -                     43 000             
     Dologi kiadás 7 000               7 000               
  Működési kiadások összesen 7 000              -                     7 000              
     Felújítás -                       
     Felhalmozás 36 000             36 000             
Fejlesztési kiadások összesen 36 000            -                     36 000            

8. ÁFA befizetések 1 000               12 013            13 013             
     Dologi kiadás 1 000               1 000               
  Működési kiadások összesen 1 000              -                     1 000              
     Egyéb kiadás 12 013            12 013             
  Fejlesztési kiadások összesen -                      12 013           12 013            

9. Gépkocsi cserék 12 000             -                     12 000             
     Felhalmozás 12 000             12 000             
  Fejlesztési kiadások összesen 12 000            -                     12 000            

10. Eszköz beszerzés 5 000               -                     5 000               
     Dologi kiadás -                       
  Működési kiadások összesen -                      -                     -                      
     Felhalmozás 5 000               5 000               
  Fejlesztési kiadások összesen 5 000              -                     5 000              

11. Választási kiadások 11 279             2 815 -             8 464               
     Személyi juttatás 8 161               1 954 -             6 207               
     Munkaadót terhelő járulék 2 204               528 -                1 676               
     Dologi kiadás 914                  333 -                581                  
    Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                       
  Működési kiadások összesen 11 279            2 815 -            8 464              

IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok

1.
 Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület 
működési támogatása 2 500               250                 2 750               

      Dologi kiadás 2 500               250                 2 750               
  Működési kiadások összesen 2 500              250                2 750              

2. Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés 43 830             -                     43 830             
     Dologi kiadás 2 000               2 000               
  Működési kiadások összesen 2 000              -                     2 000              
     Felújítás 37 382             37 382             
     Felhalmozás 4 448               4 448               
  Fejlesztési kiadások összesen 41 830            -                     41 830            
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3.
 Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, 
terület rendezés 30 769             -                     30 769             

     Dologi kiadás 4 000               4 000               
  Működési kiadások összesen 4 000              -                     4 000              
     Felújítás 16 666             16 666             
     Felhalmozás 10 103             10 103             
  Fejlesztési kiadások összesen 26 769            -                     26 769            

4.  Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák 17 975             4 501 -             13 474             
     Dologi kiadás -                       
  Működési kiadások összesen -                      -                     -                      
     Felújítás -                       
     Felhalmozás 17 975             4 501 -             13 474             
  Fejlesztési kiadások összesen 17 975            4 501 -            13 474            

5. Hatályon kívül helyezve

6.
 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának 
tervezése 72 869            -                     72 869            
     Felhalmozás 72 869             72 869             
Fejlesztési kiadások összesen 72 869            -                     72 869            

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 2 000               -                     2 000               
     Személyi juttatás -                       
     Munkaadót terhelő járulék -                       
     Dologi kiadás 2 000               2 000               
  Működési kiadások összesen 2 000              -                     2 000              

3. Hatályon kívül helyezve

VI. Média, marketing, kommunikáció

1. Marketing és kommunikációs rendszer működtetése 9 000               -                     9 000               
     Dologi kiadás 9 000               9 000               
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                       
  Működési kiadások összesen 9 000              -                     9 000              

2. Honlap, informatika, TEIR 4 410               -                     4 410               
     Dologi kiadás 4 410               4 410               
  Működési kiadások összesen 4 410              -                     4 410              
     Felhalmozás -                       
  Fejlesztési kiadások összesen -                      -                     -                      
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VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi felada tok

1.  Kiállitások, vásárok, Road-showk 3 000               -                     3 000               
     Személyi juttatás -                       
     Munkaadót terhelő járulék -                       
     Dologi kiadás 3 000               3 000               
    Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                       
  Működési kiadások összesen 3 000              -                     3 000              
     Felhalmozás -                       
  Fejlesztési kiadások összesen -                      -                     -                      

2.
 Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, 
kapcsolódó pályázat önerő 36 000             -                     36 000             

     Dologi kiadás -                       
    Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 18 000             18 000             
  Működési kiadások összesen 18 000            -                     18 000            
     Felhalmozás 18 000             18 000             
     Egyéb kiadás -                       
  Fejlesztési kiadások összesen 18 000            -                     18 000            

3. Hatályon kívül helyezve
4. Hatályon kívül helyezve
5. Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány 9 907               -                     9 907               

     Személyi juttatás 6 562               6 562               
     Munkaadót terhelő járulék 1 771               1 771               
     Dologi kiadás 1 135              1 135               
  Működési kiadások összesen 9 468              -                     9 468              
     Felhalmozás 439                 439                  
  Fejlesztési kiadások összesen 439                 -                     439                 

VIII. Szolidaritási programcsomag

1. Hatályon kívül helyezve

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. Hatályon kívül helyezve

5. Hatályon kívül helyezve

6. Kisebbségi programok támogatása 500                  -                     500                  
     Dologi kiadás -                       
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 500                  500                  
  Működési kiadások összesen 500                 -                     500                 

7. Hatályon kívül helyezve
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8.  Ifjúsági, diáksport feladatok  1 500               -                     1 500               
     Személyi juttatás -                       
     Munkaadót terhelő járulék -                       
     Dologi kiadás 800                  200                 1 000               
     Egyéb  kiadás, átadott pénzeszköz 700                  200 -                500                  
  Működési kiadások összesen 1 500              -                     1 500              
     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 11 000             -                     11 000             
     Dologi kiadás 100                  100                  
  Működési kiadások összesen 100                 -                     100                 
     Felhalmozás 10 900             10 900             
  Fejlesztési kiadások összesen 10 900            -                     10 900            

11. Munkáltatói lakáskölcsön alap 16 448             -                     16 448             
     Dologi kiadás 50                    50                    
  Működési kiadások összesen 50                   -                     50                   
     Felhalmozás -                       
     Egyéb kiadás 16 398             16 398             
  Fejlesztési kiadások összesen 16 398            -                     16 398            

12. BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám. 35 906             -                     35 906             
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 35 906             35 906             
  Működési kiadások összesen 35 906            -                     35 906            

13. Hatályon kívül helyezve

IX. Nógrádi identitás fejlesztés

1. A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok 7 000               63 -                  6 937               
     Személyi juttatás 1 500               1 500               
     Munkaadót terhelő járulék 400                  400                  
     Dologi kiadás 5 100               63 -                  5 037               
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                       
  Működési kiadások összesen 7 000              63 -                 6 937              

2.
 A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, 
programok támogatása 4 935               -                     4 935               

     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 4 935               4 935               
  Működési kiadások összesen 4 935              -                     4 935              

3.  Rendezvények, kiállítások díjai 3 070               1 100 -             1 970               
     Személyi juttatás -                       
     Munkaadót terhelő járulék -                       
     Dologi kiadás 2 000               1 100 -             900                  
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 070               1 070               
  Működési kiadások összesen 3 070              1 100 -            1 970              
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4.
 Megyei kiemelt  rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, 
Muzsikus Tábor) 7 374               1 370 -             6 004               
     Személyi juttatás -                       
     Munkaadót terhelő járulék -                       
     Dologi kiadás 7 374               1 370 -             6 004               
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz -                       
  Működési kiadások összesen 7 374              1 370 -            6 004              

5. Elnöki keret 6 612               70 -                  6 542               
     Dologi kiadás -                       
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 6 612               70 -                  6 542               
  Működési kiadások összesen 6 612              70 -                 6 542              

6. Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények 1 705               -                     1 705               
     Dologi kiadás 705                  705                  
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 1 000               1 000               
  Működési kiadások összesen 1 705              -                     1 705              

7. Nemzetközi kapcsolatok 4 000               -                     4 000               
     Személyi juttatás 300                  300                  
     Munkaadót terhelő járulék 60                    60                    
     Dologi kiadás 3 640               3 640               
  Működési kiadások összesen 4 000              -                     4 000              

8. "Virágos Nógrádért" cím 850                  -                     850                  
     Dologi kiadás 150                  150                  
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 700                  700                  
  Működési kiadások összesen 850                 -                     850                 

X. Hitelm űveletek

1. Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg. 28 500             -                     28 500             
     Dologi kiadás 28 500             28 500             
  Működési kiadások összesen 28 500            -                     28 500            
     Egyéb kiadás -                       
  Fejlesztési kiadások összesen -                      -                     -                      

2. Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat 610 000           -                     610 000           
     Dologi kiadás 55 000             55 000             
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 555 000           555 000           
  Működési kiadások összesen 610 000          -                     610 000          

3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére 45 000             -                     45 000             
     Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz 45 000             45 000             
  Működési kiadások összesen 45 000            -                     45 000            
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

 Ssz. 
 M E G N E V E Z É S                                                                                  

Cím -alcím - kiemelt el őirányzatok 

 2010. évi II. 
módosított 
előirányzat 

 Módosítás 
 2010.évi III. 
módosított 
előirányzat 

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) 414 950           -                     414 950           
     Felhalmozás 414 950           414 950           
  Fejlesztési kiadások összesen 414 950          -                     414 950          

3 008 680        112 043 -        2 896 637        
231 528           77 338 -          154 190           
53 896             13 265 -          40 631             

454 097           10 607 -          443 490           

715 379           12 270 -          703 109           
1 454 900       113 480 -        1 341 420       

121 866           8 098 -            113 768           
1 365 091        2 478 -            1 362 613        

66 823             12 013           78 836             
1 553 780       1 437             1 555 217       

7 173 588        10 828           7 184 416        

3 008 680       112 043 -        2 896 637       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)
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KIMUTATÁS

a többéves kihatással járó  feladatok előirányzatairól éves bontásban

6.sz. melléklet

E Ft

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támogatás
Uniós forrás

Saját erő és 
egyéb támog.

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támog.

1. 2. 3. 4. 5.=6.+7. 6. 7. 8.=9.+10. 9. 10.

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala

"Nógrádkomp - oktatási innováció" 
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189

Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben
pályázat keretében továbbképzés 6 

intézményünk részvételével 

127 652              127 652               11 278        116 374      116 374                 

-                   

 Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala

N.M.EGYMI pásztói int.egységben 
fűtéskorszerűsítés megvalósítása 

(CÉDE 120001609D) 

46 400                46 400            -                  46 400        46 400           

-                   
 Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala 
Mikszáth K.Gimn., 

Postaforg.Szakk., és Koll.
 fűtéskorszerűsítés megvalósítása 

(CÉDE 120001509D) 

27 052                27 052            -                  27 052        -                             27 052           

-                   
 Szent Lázár Megyei Kórház 

Salgótarján
TIOP- 2.2.2/08/2F

Meglévő SO1 (Sürgősségi osztály) 
átalakítása, bővítése, 

korszerűsítése 548 552              493 697               54 855            17 413        173 670      136 228                 37 442           357 469       357 469        

 Szent Lázár Megyei Kórház 
Salgótarján

TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014
Nógrádi Kincsestár: olvasás, 

tanulás információ, tudás a Nógrád 
Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban 

4 636                  4 636                   -               4 636          4 636                     -                   

2011.évi 
előirányzat

2011.évi előirányzatból
A feladat teljes 

költsége

A feladat teljes költségéből

Feladat/Szöveges indoklás

2010.évi előirányzatból
Felhasználás 
2009. XII.31-ig

2010.évi 
előirányzat

1



KIMUTATÁS

a többéves kihatással járó  feladatok előirányzatairól éves bontásban

6.sz. melléklet

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támogatás
Uniós forrás

Saját erő és 
egyéb támog.

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támog.

1. 2. 3. 4. 5.=6.+7. 6. 7. 8.=9.+10. 9. 10.

2011.évi 
előirányzat

2011.évi előirányzatból
A feladat teljes 

költsége

A feladat teljes költségéből

Feladat/Szöveges indoklás

2010.évi előirányzatból
Felhasználás 
2009. XII.31-ig

2010.évi 
előirányzat

 Szent Lázár Megyei Kórház 
Salgótarján

TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0059
"Tudásdepó-Expressz" Könyvtári 

hálózat fejlesztése 6 052                  6 052                   -               2 255          2 255                     3 797           3 797            
 N.M.Egys.Gyógyp.Módsz.Int.és 

Gyermeko.Pásztó
TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0031
"Míg élsz, egyre tanulj, és soha 

abba ne hagyd"
SNI igényű gyermekek 

együttnevelésének támogatása 15 322                15 322                 2 803          12 519        12 519                   -                  -                   
 Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 
Salgótarján

COMENIUS Iskolai 
Együttműködések: Kreativitás az 

oktatásban 3 265                  3 265                   419             2 846          2 846                     -                   
 Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 
Salgótarján

COMENIUS Iskolai 
Együttműködések: Egész életen át 

tartó tanulási program 4 293                  4 293                   3 294          999             999                        -                   
 Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 
Salgótarján 

TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020
"A történelem az élet tanítómester" 

program 10 000                10 000                 -               6 063          6 063                     3 937           3 937            
 Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 
Salgótarján 

Gundtvig Tamás kapcsolat projekt 
09/0128-G/1009

Interkultúra és környezet 4 371                  4 371                   543             3 828          3 828                     -                   
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KIMUTATÁS

a többéves kihatással járó  feladatok előirányzatairól éves bontásban

6.sz. melléklet

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támogatás
Uniós forrás

Saját erő és 
egyéb támog.

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támog.

1. 2. 3. 4. 5.=6.+7. 6. 7. 8.=9.+10. 9. 10.

2011.évi 
előirányzat

2011.évi előirányzatból
A feladat teljes 

költsége

A feladat teljes költségéből

Feladat/Szöveges indoklás

2010.évi előirányzatból
Felhasználás 
2009. XII.31-ig

2010.évi 
előirányzat

 Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

Salgótarján 
TF/HUSK/0801/1.6.1.1/0243/001
Határon átnyúló együttműködési 

program 7 126                  6 770                   356                 -               7 126          6 770                     356                -                   
 Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 
Salgótarján Leonardo da Vinci 

program
Haritage-nap 9 100                  9 100                   2 300          6 800          6 800                     -                   

 Váci Mihály Gimnázium 
Bátonyterenye

TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR
"Hálózati tanulással az 

integrációért" 1 000                  1 000                   -               588             588                        412              412               

 Lipthay B.Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 

Szécsény
Leonardo da Vinci mobilitási projekt

09/0128-1/1060
Gyakorlatszerzés a bajor 

gazdaságokban 
4 247                  4 247                   -               4 247          4 247                     -                   

 Mikszáth Kálmán Gimn., 
Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó

TÁMOP-3.2.9/B-08/2
Audiovizuális emlékgyűjtés, 
Emlékmentés és komplex 

kompetencia fejlesztés 
5 021                  5 021                   -               2 953          2 953                     2 068           2 068            

 Mikszáth Kálmán Gimn., 
Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó

COMENIUS Iskolai Együttműködés
"Tükröm, tükröm  mondd meg…" 

4 356                  4 356                   -               4 356          4 356                     -                   
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KIMUTATÁS

a többéves kihatással járó  feladatok előirányzatairól éves bontásban

6.sz. melléklet

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támogatás
Uniós forrás

Saját erő és 
egyéb támog.

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támog.

1. 2. 3. 4. 5.=6.+7. 6. 7. 8.=9.+10. 9. 10.

2011.évi 
előirányzat

2011.évi előirányzatból
A feladat teljes 

költsége

A feladat teljes költségéből

Feladat/Szöveges indoklás

2010.évi előirányzatból
Felhasználás 
2009. XII.31-ig

2010.évi 
előirányzat

 Mikszáth Kálmán Gimn., 
Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó

COMENIUS Iskolai Együttműködés
"A török és a muszlim civilizáció 

hatása Európában" 
2 876                  2 876                   -               2 876          2 876                     -                   

 Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Salgótarján

TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0008
Palóc Múzeum pedagógiai 

programjai 7 000                  7 000                   -               7 000          7 000                     -                   
 Nógrád Megyei Múzeumi 

Szervezet Salgótarján
TÁMOP-3.2.8-B/08-2009-0009
Pásztó Múzeum, Múzeumi órák 

tematikus foglalkozások, és 
szünidei múzeumi 

gyermekfoglalkoztató napok 7 000                  7 000                   -               7 000          7 000                     -                   
 Nógrád Megyei Múzeumi 

Szervezet Salgótarján
TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0011

Nógrádi Történeti Múzeum 
Múzeum mindenkinek,- Múzeumi 

órák, szakkörök, tematikus és 
szünidei foglalkozások 4 800                  4 800                   -               4 800          4 800                     -                   

 Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Salgótarján

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013
Nógrádi Kicsestár

A múzeumi, levéltári könyvtárak 
lehetőségterének bővítése 25 968                25 968                 -               9 089          9 089                     16 879         16 879          
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KIMUTATÁS

a többéves kihatással járó  feladatok előirányzatairól éves bontásban

6.sz. melléklet

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támogatás
Uniós forrás

Saját erő és 
egyéb támog.

Uniós forrás
Saját erő és 

egyéb támog.

1. 2. 3. 4. 5.=6.+7. 6. 7. 8.=9.+10. 9. 10.

2011.évi 
előirányzat

2011.évi előirányzatból
A feladat teljes 

költsége

A feladat teljes költségéből

Feladat/Szöveges indoklás

2010.évi előirányzatból
Felhasználás 
2009. XII.31-ig

2010.évi 
előirányzat

 Nógrád Megyei Levéltár 
Salgótarján

HUSK 0801-062
Határon átnyúló együttm.prog.

"Közös múltunk-történelmi 
áttekintés szlovák és magyar 

történészek találkozói" 8 074                  7 670                   404                 2 104          5 970          5 671                     299                -                   
 Nógrád Megyei Levéltár 

Salgótarján
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013

Nógrádi Kicsestár - A múzeumi, 
levéltári könyvtárak 

lehetőségterének bővítése 11 899                11 899                 -               4 165          4 165                     7 734           7 734            
 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 

Közművelődési Központ 
Salgótarján

HUSK 0801/061 
XIV.Nemzetközi Folklór és 
Gasztronómiai Fesztivál 

megrendezése 16 979                16 142                 837                 16 740        239             239                        -                   
 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 

Közművelődési Központ 
Salgótarján

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059
Nógrádi Kicsestár - Olvasás-
Tanulás-Információ - Tudás a 

Nógrád Megyei Köz- és 
Szakkönyvtárakban 42 979                42 979                 -               15 102        15 102                   27 877         27 877          

 Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatása 5 397                  4 372                   1 025              3 846          1 551          1 295                     256                -                   
 Ellátó Szervezet Salgótarján

TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatása 3 620                  3 620                   3 144          476             476                        -                   
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A 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete 
 
 
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., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) 
Kgy., valamint a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati 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 130 férőhelyen)1 
2.2.1.1. „Margaréta” Gyermekotthon 2656 Szátok, Kossuth u. 106-108. (34 

férőhely) 
2.2.1.2. „Százszorszép Gyermekotthon: 

2.2.1.2.1. 2656 Szátok, Kossuth u. 70. (16 férőhely) 
2.2.1.2.2. 2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár u. 25. (Külső 

férőhely, a férőhelyszámot a működési engedély 
tartalmazza). 

2.2.1.3. „Fészek” Gyermekotthon 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 férőhely) 
2.2.1.4. „Biztos Kiút” Gyermekotthon  

2.2.1.4.1. Speciális Csoport 3162 Ságújfalu, Kossuth u. 16. (8 férőhely) 
2.2.1.4.2. „Jövőért” Lakásotthon 3142 Mátraszele, Gáborvölgyi u. 31. 

(12 férőhely) 
2.2.1.5. „Ábel” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai u. 7. (12 férőhely) 
2.2.1.6. „Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Határ u. 7. (12 férőhely) 
2.2.1.7. „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon 2660 Balassagyarmat, Munkás u. 2. (12 

férőhely) 
2.2.1.8. „Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi György u. 140. (12 férőhely) 
2.2.1.9. Nevelőszülői Hálózat (aktuális lakcímet és férőhelyszámot a működési 

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

engedély tartalmazza). 
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. 

 
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 

                                                 
1 Módosította a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. szeptember 1. napjától. 



 
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. 

 
5.1.6 4 

 
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. 

                                                                                                                                                              
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. 
4 Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010. szeptember 1. napjától. 



 
5.1.8. A „Százszorszép Gyermekotthon 2.2.1.2.1. szám alatti szakmai egységei 

biztosítják az enyhe fokban értelmi sérült és a középsúlyos értelmi fogyatékosak 
számára a különleges ellátást 8+8 férőhelyen. 
A 2.2.1.2.2. szám alatti külső férőhely az utógondozói ellátást igénylők részére 
nyújt szolgáltatást.5 

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

hatállyal elhelyezett gyermekek teljes körű ellátását is. 
 

5.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat6 
 
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. 
 

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, 

                                                 
5 Módosította a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2010. szeptember 1. napjától. 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 



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:7 

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 :8 

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. 

 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 

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



(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.9 

 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
 

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 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
 



A 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete 
 
 

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., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., valamint a 14/2010. (V. 
3.) önkormányzati 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 
5.3.11. a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Bercel, Petőfi út 

2.)3 
                                                 
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. 
3 Beiktatta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletének 1. § (1) bekezdése. Hatályos 
2010. június 1. napjától. 



5.3.12. a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban 
(Diósjenő, Kastély)4 

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 

 
6. Az intézmény kisegít ő és vállalkozási tevékenysége :5 

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. 
 
 
 

                                                 
4 Beiktatta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletének 1. § (1) bekezdése. Hatályos 
2010. június 1. napjától. 
5 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. 



 
 

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.).6  

 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
 

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 13. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



Nógrád Megye Önkormányzata
2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv

 1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Ok tóber November December Összesen

Bevételek

1. Saját bevétel 280 344 327 881 293 472 286 624 289 591 282 247 296 061 279 740 289 248 285 972 285 972 392 357 3 589 509

2. Átvett pénzeszköz 188 412 192 382 207 788 249 175 318 790 385 998 603 328 480 188 445 766 571 312 608 687 463 322 4 715 148

3. Támogatás 253 632 397 110 245 255 298 440 263 320 190 859 198 539 162 820 214 396 222 642 246 314 236 746 2 930 073

4. Hitel, kötvény

5. Előző évi pénzmaradvány 369 188 1 337 660 1 706 848

6. Bevételek összesen 722 388 917 373 746 515 834 239 1 24 0 889 2 196 764 1 097 928 922 748 949 410 1 079 926 1 140 973 1 092 425 12 941 578

7. Hitelfelvétel 200 000 200 000

8. Előző havi egyenleg -834 538 -983 642 -1 240 380 -1 246 652 -917 517 -106 463 -200 494 -663 680 -833 019 -961 311 -974 510

9. Pénzforgalmi bevétel 722 388 82 835 -237 127 -406 141 -5 7 63 1 479 247 991 465 722 254 285 730 246 907 179 662 117 915 13 141 578

Kiadások

10. Működési kiadások 969 057 991 239 931 398 632 433 803 031 1 398 784 1 019 868 1 252 404 1 012 549 1 026 267 1 154 172 1 054 172 12 245 374

11. Adósságszolgálat 13 750 13 750 13 750 13 750 55 000

12. Felújítási feladatok 2 978 26 773 44 623 20 330 3 400 21 769 119 873

13. Fejlesztési kiadások 32 869 75 238 55 127 208 078 108 723 146 403 127 468 113 200 89 050 160 182 1 116 338

14. Tartalék felhasználás 414 950 414 950

15. Kiadások összesen 1 001 926 1 066 477 1 003 253 840 511 911 754 1 585 710 1 191 959 1 385 934 1 118 749 1 208 218 1 154 172 1 482 872 13 951 535

16. Hitelvisszafizetés 555 000 555 000

17. Pénzforgalmi kiadás 1 556 926 1 066 477 1 003 253 840 51 1 911 754 1 585 710 1 191 959 1 385 934 1 118 749 1 208 218 1 154 172 1 482 872 14 506 535

18. Egyenleg -834 538 -983 642 -1 240 380 -1 246 652 -917 517 -106 463 -200 494 -663 680 -833 019 -961 311 -974 510 -1 364 957



Nógrád Megye Önkormányzata
 átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft
Költségvetési 

rendelet 
mellékletének 
hivatkozása

Átvett pénzeszköz célja  Átadó megnevezése 
 2010. évi II. 
módosított 
előirányzat 

 Módosítás 
 2010.évi III. 
módosított 
előirányzat 

1/1.sz.m.10.sor

St. várostól könyvtárra átvett pénz Salgótarján M.J. Város 35 000                            35 000                            

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása Települési önkormányzat 7 770                              7 770                              

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak áthúz finanszírozása Magyarnándor önkormányzat 496                                 496                                 

Diósjenői int.szociális foglalkoztatás 2009. évi elszámolás Szoc.és Munkaügyi  Minisztérium 714                                 714                                 

Diósjenői int.szociális foglalkoztatás Szoc.és Munkaügyi  Minisztérium 26 561                            26 561                            

Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás Pásztó Város 125                                 125                                 

Választási kiadások Közig.és Elekt.Közsz.Közp.Hivatal 11 279                            2 815 -                             8 464                              

Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány HUSK 8 994                              8 994                              

Nógrádkomp – oktatási innováció (működés) TÁMOP 34 559                            34 559                            

Kulturális szakember képzés 2008-2009. év Országos Széchenyi Könyvtár 1 300                              1 300                              

AJK-SZP Kollégiumi program támogatása Oktatáskutató és Fejl.Intézet 15 000                            15 000                            

Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Önkormányzati Minisztérium 1 768                              319                                 2 087                              

Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására ESZA 1 096                              1 096                              

143 566                          1 400 -                             142 166                          

1/1.sz.m.11.sor

2008. évi működési célú visszatérítendő támogatás visszautalása Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj.Alap 2 000                              2 000                              

2 000                              -                                      2 000                             

1/1.sz.m.12.sor

Prémium évek program támogatása 3 752                              4 329                              8 081                              

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó töbletkiadások 13 280                            13 280                            

Kereset-kiegészítés támogatása 204 859                          204 859                          

Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi 4 558                              4 558                              

213 169                          17 609                            230 778                          

1/2.sz.m.4.sor

39 288                            39 288                            

3 686                              3 686                              

25 726                            25 726                            

68 700                            -                                      68 700                           

Központosított el őirányzat

Támogatási érték ű működési bevétel

Vízvezeték rendszer bérbeadás

Összesen:

Összesen:

Dunai vízátvezetés eszközhasználati  díj 2009. évről eszközhaszn.díj

Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül

Összesen:

Dunai vízátvezetés eszközhasználati  díj

Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj

Összesen:

1



Nógrád Megye Önkormányzata
 átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft
Költségvetési 

rendelet 
mellékletének 
hivatkozása

Átvett pénzeszköz célja  Átadó megnevezése 
 2010. évi II. 
módosított 
előirányzat 

 Módosítás 
 2010.évi III. 
módosított 
előirányzat 

1/2.sz.m.5.sor

Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése ÉMOP 2 072                              2 072                              

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 -                                     

Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtéskorszerűsítése Pásztó Város 3 526                              3 526                              

Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése FSZKA 8 879                              8 879                              

Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés FSZKA 19 999                            19 999                            

Hollókőtől Murányig kerékpár út tervezés HUSK 69 226                            69 226                            

Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány HUSK 417                                 417                                 

Turisztikai termék-és attrakciók fejleszt pály tervezési költség hozzájárulás Hollókő Község Önkormányzata 1 536                              1 182                              2 718                              

145 655                          38 818 -                           106 837                          

1/2.sz.m.8.sor

Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi 4 557                              4 557                              

4 557                              -                                      4 557                             

1/2.sz.m.9.sor

Nógrád Turisztikai Közhaszn.Nonprofit Kft.Törzsbetéti befizetés visszatérítendő támog. Orsz.Magy.Vadászkamara 100                                 100                                 

100                                 -                                      100                                

Támogatás érték ű felhalmozási bevétel

Összesen:

Összesen:

Összesen:

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Központosított el őirányzatból fejlesztés
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KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

 3.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
Nógrádi Kincsestár

4 636 4 636 4 636

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján
TIOP- 2.2.2/08/2F
Sürgősségi osztály 

átalakítása
548 552 17 413 17 413 136 228 37 442 173 670 357 469 357 469

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-
0059"Tudásdepó-

Expressz" Könyvtári 
hálózat fejlesztése

6 052 2 255 2 255 3 797 3 797

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
Pásztó

TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-
0031

SNI igényű gyermekek 
együttnevelésének 

támogatása

15 322 5 363 2 803 9 959 12 519

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
COMENIUS Iskolai 
Együttműködések
09/0128-C/1057

3 265 419 419 2 846 2 846

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
COMENIUS Iskolai 
Együttműködések
08/0025-C/1045

4 293 3 294 3 294 999 999

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Gundtvig Tamás kapcsolat 

projekt 09/0128-G/1009
4 371 543 543 3 828 3 828

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

TF/HUSK/0801/1.6.1.1/02
43/001

Határon átnyúló 
együttműködési program

7 126 6 770 356 7 126

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján
Leonardo da Vinci program 

Haritage-nap
9 100 2 300 2 300 6 800 6 800

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-
0020

"A történelem az élet 
tanítómester" program

10 000 6 063 6 063 3 937 3 937

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

1



KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

 3.sz. tábla

E Ft

Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás

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

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-
0002

"Szakmai oktatók külső 
munkahelyi 

tapaszt.bővítése" 
továbbképzés

1 606 1 606 1 606

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye
TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR
"Hálózati tanulással az 

integrációért"
1 000 588 588 412 412

Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény
Leonardo da Vinci 

mobilitási projekt  09/0128-
1/1060

4 247 3 443 804 4 247

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

HEFOP-3.1.3.1.3/B-09/3.-
2009-05-0046/1.0

Kompetenciák, programok 
eszközök

9 349 9 349 9 349

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

COMENIUS Iskolai 
Együttműködés

"Tükröm, tükröm  mondd 
meg…"

4 356 4 356 4 356

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

COMENIUS Iskolai 
Együttműködés

"A török és a muszlim 
civilizáció…"

2 876 2 876 2 876

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó
TÁMOP-3.2.9/B-08/2

Audiovizuális emlékgyűjtés
5 021 2 953 2 953 2 068 2 068

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-

0008
Palóc Múzeum ped.prog.

7 000 2 450 4 550 7 000

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

TÁMOP-3.2.8-B/08-2009-
0009

Pásztó Múzeum 
gyermekfogl.

7 000 2 450 4 550 7 000

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján

TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-
0011

Nógrádi Történeti Múzeum 
gyermekfogl.

4 800 1 680 3 120 4 800
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KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

 3.sz. tábla

E Ft

Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás

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

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-

0013
Nógrádi Kincsestár

25 968 9 089 9 089 16 879 16 879

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
HUSK 0801-062
Határon átnyúló 
együttm.prog.

8 074 105 2 104 7 670 299 5 970

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-

0013
Nógrádi Kincsestár

11 899 4 165 4 165 7 734 7 734

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján

TIOP 1.2.3.-08/01-2008-
0014

Olvasás-Tanulás-
Információ

51 532 51 532 51 532

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján
HUSK 0801/061 
XIV.Nemzetközi 
Folklórfesztivál

16 979 837 16 740 16 142 239

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-

0059
Nógrádi Kincsestár

42 979 15 102 15 102 27 877 27 877

Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatása
5 397 3 077 769 3 846 1 295 256 1 551

Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatása
3 620 3 144 3 144 476 476

Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatása
1 255 1 255 1 255

Ellátó Szervezet Salgótarján
TÁMOP 1.1.2 Hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatása
508 508 508

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
"Nógrádkomp - oktatási 

innováció" TÁMOP-3.1.4-
08/2-2009-0189

127 652 44 678 11 278 82 974 116 374

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján

HUSK/080 Hollókőtől 
Murányig kerékpárút-

hálózat megvalósításának 
tervezése 

72 869 69 226 3 643 72 869

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján
HUSK/0801/1.3.2 Határon 

átnyúló együttműködési 
prog. Turisztikai marketing 

9 907 9 412 495 9 907
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KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

 3.sz. tábla

E Ft

Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás Bevétel
Saját 
forrás

Kiadás

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

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján

Harmónia Rehab.I.és 
Áp.Gond.O.foglalkoztató 

épület utólagos 
akadálymentesítése

11 102 3 552 5 327 2 223 11 102

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján

Dr.Göllesz V. Rehab.I.és 
Áp.Gond.O.pavilon 

utólagos 
akadálymentesítése

27 196 8 000 11 999 7 197 27 196

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján

ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031, 
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-

0001 sz.pály. 
Pásztó kistérségi központ 

rehabilitációja, Mátra 
Nyugati Kapuja 

Konzorcium tagjaként 
hozzájárulás a 908.323 E 
Ft-os összköltségvetésű 

projekthez

4 970 4 970
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T Á J É K O Z T A T Ó

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

 4. sz. tábla

E Ft

Bevételi jogcím   Intézményfinanszírozás Kiadási jogcím

Intézmény megnevezése

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján  -                  -                  

Ezüstfeny ő Idősek Otthona Bátonyterenye -                  -                  

"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján -                  -                  

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet Ludányhalászi -                  -                  

Reménysugár Otthon Balassagyarmat 260         260 -         -                  260           260 -             -                  

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 106            106             106              106             

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 120         120 -         -                  120           120 -             -                  

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó -                  -                  

Rózsavölgyi Márk Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 580              1 655        2 235          90                      19            2 126        2 235          

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég ium Salgótarján 33 067      2 694        35 761        7 653                801         16 168      8 445     2 694          35 761        

Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 2 003        2 003          1 053                116         334           500        2 003          

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény  4 128        4 128          1 035                1 493      1 600     4 128          

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 5 658        500            6 158          3 481                913         1 264        500              6 158          

Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 215           215             215        215             

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

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 11 016      314            11 330        1 000                270         9 746        314              11 330        

Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 8 044        8 044          1 728                430         5 886        8 044          

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 39 078      36 219      75 297        4 915                1 283      32 515      365                   36 219        75 297        

Ellátó Szervezet Salgótarján 62 564        1 030        63 594        10 266              2 771      48 307      2 250          63 594        

Összesen 63 144        105 894    -                 39 833      380         380 -         208 871      31 221              8 096      116 726    365                   10 760   41 703        208 871      

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

Működési Fejlesztési
Összesen ÖsszesenEllátottak 

pénzbeli 
juttatása

Felhalmozás, 
felújítás, 

felhalmozási 
támogatás- 
értékű és 

átad.p.

Támogatás- 
értékű és 

működési c. 
átadott 

pénzeszköz

Személyi juttatás
Munkaadót 

terhelő 
járulék

Dologi kiadás
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III. 

A KÖZGY ŰLÉS HATÁROZATAI 

 
67/2010. (VI. 24.) 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-
24. sz. mellékletek szerint elfogadja. 

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli 
Karának Salgótarjáni Intézete támogatására a 2008. évben kötött háromoldalú 
keretmegállapodásban meghatározottak figyelembevételével a 2010/11-es tanévre vonatkozó 
különmegállapodás előkészítésével összefüggő tárgyalásokat folytassa le és a megállapodást írja 
alá. 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon Kenderváros úti telephelyén a KEOP 5.3.0/A jelű pályázat keretében tervezett 
energiahatékonyságot javító projekt megvalósításához, a támogató szervezet kedvező döntése 
esetén, a pályázati önerőt maximum bruttó 2.000.000 forintig biztosítja. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata nevében az 
energiahatékonyságot növelő projekt finanszírozásához kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen. 
A testület a sajáterő pénzügyi forrásaként a kötvényből származó kamatbevételét jelöli meg, 
illetve utasítja a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatóját, hogy a 
pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
        Szepes Péter igazgató 

 

5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 3003/A/5. hrsz-ú, Füleki út 
39. II/1. szám alatti, 113 m2 alapterületű, 3 és félszobás lakás elidegenítésére 2010. május 7-én 
közzétett pályázatot – pályázó hiányában – eredménytelennek minősíti. 

 A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a lakásra vonatkozó elidegenítési szándék 
www.nograd.hu honlapon történő folyamatos közzétételéről. 

 Határidő: 2010. július 15., illetve szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, közgyűlés elnöke 
 

6. A Közgyűlés tudomásul veszi a Nógrád megyei árvízkárosultak számára történő 
adománygyűjtéssel kapcsolatos eddigi intézkedéseket. Felhatalmazza elnökét, hogy a beérkező 
támogatások felhasználásáról – az árvíz sújtotta települések polgármesterei javaslatainak 
figyelembevételével és a Megyei Védelmi Bizottság tájékoztatása mellett – döntsön, és a 
szükséges támogatási szerződéseket aláírja.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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7. a) A közgyűlés a 2010. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret 
terhére: 
- A Krétakör Alapítvány (Salgótarján) részére: Olaszországi táborozás lebonyolításának 30.000 

Ft-os  
támogatásáról dönt. 
 

b) A költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/2. sorában lévő „A megye társadalmi életéhez 
kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére:, 

- A Promeritum Alapítvány (Salgótarján) részére: IV. Észak Magyarországi Tehetségkutató 
Rock Fesztivál megrendezésének 75.000 Ft-os 

támogatásáról dönt. 
 

Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

8. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése Popovics Edit gyermekjogi képviselő által tett, a 
„Margaréta” Gyermekotthon Felsőpetényről Szátokra történő átköltöztetésével kapcsolatos 
észrevételeit megtárgyalta.  
A közgyűlés elnökének tervezett intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi, utasítja elnökét, 
hogy e döntésről a gyermekjogi képviselőt tájékoztassa.  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. A közgyűlés a 2010-ben megrendezendő Nógrád Megyei Nemzetiségi és Néptánc Fesztivált  
2.500 EFt-tal támogatja. Felhatalmazza elnökét, hogy a soron következő költségvetés módosítása 
alkalmával a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézethez a költségvetési 
rendelet 4. sz. mellékletének IX/4. Megyei kiemelt rendezvények keret terhére az összeg 
átcsoportosítására tegyen javaslatot. Egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet a rendezvény lebonyolítására a keretösszegig kötelezettséget 
vállaljon. A közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a XV. Nógrádi Nemzetközi 
Folklór- és gasztronómiai Fesztivál 2011-ben történő megrendezése érdekében a szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
               Molnár Éva, az intézmény igazgatója 
 

10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Reménysugár Otthon a KEOP 5.3.0/A jelű 
pályázat keretében tervezett fűtéskorszerűsítése és energiahatékonyságot javító projekt 
megvalósításához, a támogató szervezet kedvező döntése esetén, a pályázati önerőt maximum 
bruttó 60 millió  forintig biztosítja. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata nevében az 
energiahatékonyságot növelő projekt finanszírozásához kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen. 
A sajáterő pénzügyi forrásaként a 2008. évben kibocsátott kötvény bevételét jelöli meg. 
A testület utasítja a Reménysugár Otthon igazgatóját, hogy a pályázat elkészíttetéséről és 
benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
        dr. Fehér Edit, az intézmény igazgatója 

 

Salgótarján, 2010. június 24. 
 

  
         

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 

I. 2010. május 17-t ől 2010. június 15-ig 

Sorszám Határozat száma 
Ellátó intézmény 

 
 

1.  108-1/2010. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 
2.  924/2010. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és    

Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 
3.  939-2/2010. Ezüstfenyő Idősek Otthona 

Bátonyterenye 
4.  950/2010. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján 
5.  951-1/2010. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján 
6.  952-1/2010. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján 
7.  955-1/2010. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján 
8.  956-1/2010. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján 
9.  1003/2010. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján 
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2. sz. melléklet 
 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 10/2010. (VI. 8.) B.B. sz. határozata 
a „M űködési hitel felvétele” tárgyú közbeszerzési eljárás 

részvételi szakaszának eredményéről 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 
„M űködési hitel felvétele” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
eljárás részvételi szakasza során – a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnöke és a 
megyei főjegyző által – tett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2.a) A bizottság az UniCredit Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) részvételi 

jelentkezését érvényesnek nyilvánítja, részvételre jelentkezőt a szerződés 
teljesítésére alkalmasnak minősíti. 

 
2.b) A bizottság az ERSTE Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 

részvételi jelentkezését érvényesnek nyilvánítja, részvételre jelentkezőt a szerződés 
teljesítésére alkalmasnak minősíti. 

 
2.c) A bizottság az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) részvételi 

jelentkezését érvényesnek nyilvánítja, részvételre jelentkezőt a szerződés 
teljesítésére alkalmasnak minősíti. 

 
2.d) A bizottság a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) részvételi 

jelentkezését érvényesnek nyilvánítja, részvételre jelentkezőt a szerződés 
teljesítésére alkalmasnak minősíti. 

 
3. A bizottság utasítja elnökét, hogy a részvételi szakasz eredményét – e határozat 

mellékletét képező „Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról” 
megnevezésű dokumentum szerint – hirdesse ki, azt a részvételre jelentkezők és a 
Közbeszerzések Tanácsának kézbesítse.  
Határidő: 2010. június 8. 
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke 

               dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2010. június 8. 
 
 
 

 Fazekas János s.k.        
a bizottság elnöke 
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A 10/2010. (VI.8.) B. B. sz. határozat melléklete  
II.   

III.  Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 

36. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 200 millió Ft forint alapú működési hitel felvétele a 
szerződéskötés napján. Türelmi idő: 1 év, futamidő: 2013.12.31. 
3. A választott eljárás: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
4. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: igen 

b)∗ Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: - 
c)∗ Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: - 

5. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
4 db 

6. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, 
minősítésük indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva): 
UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Részvételre jelentkező 
megfelel a részvételi felhívásban előírtaknak. 
OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Részvételre jelentkező megfelel a részvételi 
felhívásban előírtaknak. 
ERSTE Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Részvételre jelentkező 
megfelel a részvételi felhívásban előírtaknak. 
Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Részvételre jelentkező megfelel a 
részvételi felhívásban előírtaknak. 
7. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva): - 
8. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az 
érvénytelenség indoka (részajánlattételi lehetőség esetén részenként megadva): - 
9.∗ Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlattételi lehetőség 
esetén részenként megadva): 
UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 
ERSTE Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. 
10.∗ Egyéb információk: - 
11.∗Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
12. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
napja: 2010/S 81-121678. 2010.04.27. 
13. Az eredményhirdetés időpontja: 2010.06.08. 1030 óra 
14. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010.06. 08. 
15.* Az összegezés javításának indoka: - 
 
Salgótarján, 2010. június 8. 
 

   Fazekas János s.k. 
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

 elnöke 
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3. sz. melléklet 

 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 11/2010. (VI. 8.) B.B. sz. határozata 

a „M űködési hitel felvétele” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága 
megtárgyalta és dönt arról, hogy a „Működési hitel felvétele” tárgyú hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárásban e határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció megküldésével ajánlattételre hívja fel az alkalmasnak minősített 
alábbi jelentkezőket: 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 
OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. 
ERSTE Bank Hungary Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 
Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. 

A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
megküldésére. 
Határidő: 2010. június 8. 
Felelős: Fazekas János, a bizottság elnöke 

   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2010. június 8. 
 
 

   Fazekas János s.k.        
   a bizottság elnöke   

 
 



A 11/2010. (VI.8.) B. B. sz. határozat melléklete  
 

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS 
 

 
A) AZ AJÁNLATKÉR Ő NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAX SZÁMA (E-MAIL): 
 

Nógrád Megye Önkormányzata,  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  
Telefon: 06/32/620-103 
Telefax: 06/32/620-103 
e-mail: beruhazas@nograd.hu 
 

B) A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 124. § SZERINTI JOGCÍME, HIVA TKOZÁS A 
KÖZZÉTETT RÉSZVÉTELI FELHÍVÁSRA ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK N APJA: 

 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján, ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást alkalmaz, mivel 
a szolgáltatás természete miatt a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges 
olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a 
legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A hirdetmény száma a HL-ben: 2010/S 81-121678 
Közzétételének napja: 2010. 04. 27. A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11121/2010. 
Közzétételének napja: 2010. 04. 30.  

 
C) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HA TÁR-

IDEJE, ANNAK BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELE : 
 
 A dokumentációt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg térítésmentesen 

megküldi az alkalmasnak minősített jelentkezőknek. 
 
D) KIZÁRÓ  OKOK: 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés d) és e) pontjában, 
valamint a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokat alkalmazza. 
 
Igazolási mód: a Kbt. 71. § (3) bekezdés, a 63. § és 63/A §-aiban, valamint a 121. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint.  

 
E) A HIÁNYPÓTLÁS  LEHETŐSÉGE: 
 

Ajánlatkérő a Kbt. 83 §-a szerint biztosítja a hiánypótlásra a lehetőséget. 
 
F) AZ  AJÁNLATTÉTELI  HATÁRID Ő: 
 

2010. június 24., 830 óra      
 

G) AZ  AJÁNLAT  BENYÚJTÁSÁNAK  CÍME: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala, Beruházási Főosztály 

     3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 142. szoba 
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H) AZ  AJÁNLATTÉTEL  NYELVE: 
 
 Magyar 
 
I)  AZ  AJÁNLAT  FELBONTÁSÁNAK  HELYE,  IDEJE: 
 

Helye: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, 3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36. I. emeleti Palóc-terem, 
Ideje: 2010. június 24., 830 óra      

 
J) AZ  AJÁNLATOK  FELBONTÁSÁN  JELENLÉTRE  JOGOSULTAK: 
 
      Az ajánlat felbontásán a Kbt. 80. § (2) bekezdésében felsoroltak lehetnek jelen. 
 
K)  A TÁRGYALÁS  LEFOLYTATÁSÁNAK  MENETE  ÉS AZ  AJÁNLATKÉR Ő 

ÁLTAL  ELŐÍRT  ALAPVET Ő SZABÁLYAI: 
 

   Ajánlatkérő a tárgyalást ajánlattevőkkel együttesen, egy fordulóban folytatja le. A 
tárgyalás arra irányul, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthesse meg a 
szerződést.  

   A tárgyaláson az ajánlattevőt olyan képviseleti joggal felruházott személy képviselheti, 
akinek nyilatkozata a tárgyalás befejezésétől – 30 napig – ajánlati kötöttséget eredmé-
nyez. 
Ajánlattevő a tárgyaláson tett nyilatkozatát köteles írásban – mint az értékelésre kerülő 
Végső Ajánlatként – rögzíteni. 
Ajánlatkérő a tárgyaláson meg nem jelenő Ajánlattevőnek az írásban beadott ajánlatát 
értékeli. 
A tárgyalás időpontja: 2010. július 6. 1030 óra, az I) pontban jelzett helyen. 

 
L)  AZ  EREDMÉNYHIRDETÉS  IDŐPONTJA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS 

TERVEZETT  IDŐPONTJA: 
 
      Az eredményhirdetés időpontja: 2010. július 6., 1230 óra, az I) pontban jelzett helyen 
 
      A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. július 26., 1000 óra 
 
M)  AZ  AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS  MEGKÜLDÉSÉNEK  NAPJA: 
 

2010. június 8. 
 
N) EGYÉB INFORMÁCIÓK: 
 
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) 

bekezdésében foglaltak vonatkozásában.  

2)  Az ajánlatot egy eredeti és három darab másolati példányban kell zárt csomagolásban 
benyújtani, feltüntetve rajta az alábbiakat: 
- Ajánlat „Működési hitel felvétele” közbeszerzési eljárásban 
- „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 

A példányokat egyenként kell összefűzni, valamennyi információval rendelkező oldalát 
folyamatosan oldalszámozni és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátni. 
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3) Ajánlattevőnek és alvállalkozójának a kizáró okokkal kapcsolatban a részvételi felhívásban 
– a 120. § (1) bekezdésének d) pontja alapján – előírtakkal összhangban kell eljárnia. Az 
ajánlathoz nem kell csatolni azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyeket a 
részvételi jelentkezéshez már csatolt, kivéve ha a korábban benyújtott igazolás vagy 
nyilatkozat már nem alkalmas az előírtak bizonyítására. 

4)  Az ajánlat elkészítésének költsége az ajánlattevőt terheli. 

5)  Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdését alkalmazza. 

 

Az ajánlattételi felhívást aláírásommal ellenjegyzem: 
Eger, 2010. június 8. 
 

 

       Ajánlatkérő megbízásából: 
 
 
 
       …………………………... 
               Dr. Kónya Tamás 
             ügyvéd 
              hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 11/2010. (VI.8.) B. B. sz. határozat melléklete  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajánlattételi dokumentáció 

 
 
 

„M űködési hitel felvétele” közbeszerzési eljáráshoz 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2010.  
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I. FEJEZET  
 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEV ŐK RÉSZÉRE 
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1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó illetve erőforrást nyújtó szervezet, akivel 

szemben a Kbt. 60. § (1), 61. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott kizáró okok 
fennállnak.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a 
számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdése hatálya alá esik. 
 

2. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Értesítő 
2009. szeptember 23-ai 111. számában megjelent útmutatójára a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról 
és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó 
szervezetek vonatkozásában. 

 
3. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok hiányát a Kbt. 
63. §, valamint a 63/A. § szerint kell igazolniuk.  

 
4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdése vonatkozásában. 
 
5. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy 

csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt meghatalmazást. 

 
6. Ajánlattevő az ellenszolgáltatást 3 havi BUBOR-hoz kötötten, kamat %-ban köteles megadni 

két tizedesjegy pontossággal, melyen kívül egyéb költséget, díjat, jutalékot nem számíthat fel. 
 
7. Ajánlatkérő a hitel előtörlesztésére díjmentesen jogosult. 
 
8. Az ajánlattételi dokumentációban elhelyezett dokumentumokat magyar nyelven, értelemszerűen 

kitöltve és cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének 
megkönnyítése érdekében – segédeszközként – „Microsoft Word dokumentum” formátumban 
elektronikus adathordozón (CD) is ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az ajánlattételi 
dokumentációt. A segédeszközök felhasználásával készített ajánlat kitöltött dokumentumainak 
az ajánlatkérő által kiadott, az irányadó papíralapú dokumentációban találhatókkal való formai 
egyezőségét ajánlattevőnek kell biztosítania. 

9. Az ajánlatot egy eredeti és három darab másolati példányban kell zárt csomagolásban 
benyújtani, feltüntetve rajta az alábbiakat: 
- Ajánlat a „Működési hitel felvétele” közbeszerzési eljárásban. 
- „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
A példányokat egyenként kell összefűzni, valamennyi információval rendelkező oldalát 
folyamatosan oldalszámozni és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátni. 
 

10. Az ajánlat postai úton, vagy személyesen nyújtható be. Az ajánlat postai úton kifejezetten a 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. I. em. 142. szobába történő kézbesítéssel nyújtható be. Erre 
azért van szükség, mert a 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. alatt több intézmény működik és a 
küldemények a központi postázóba érkeznek. Így nem biztosítható, hogy az ajánlat az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt ne kerüljön felbontásra, illetve jogosulatlan felhasználóhoz. A 
postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 
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Az ajánlat személyesen történő benyújtása esetére ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt az 
ajánlatkérőnél irányadó hivatali munkarendről: 
Hétfő-csütörtök:   730 – 1600 óráig 
Péntek:             730 – 1330 óráig 
 

14. Ajánlatkérő ezúton kíván eleget tenni a Kbt. 95. §-ában előírtaknak, azaz az ajánlattételi felhívás 
L) pontjában jelzett időpontban és az I) pontban jelzett helyszínen tartandó eredményhirdetésre 
történő meghívási kötelezettségének. 
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II. FEJEZET 

 
 

AZ AJÁNLAT KÖTELEZ Ő TARTALMA 
 
 
 

Dokumentum Megnevezés 
1. számú dokumentum Felolvasólap 
2. számú dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében 
3. számú dokumentum Szerződés-tervezet 
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1. sz. dokumentum 
 

FELOLVASÓ LAP 
 

 

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

 
- Ajánlattevő  székhelye: ……………………………………………… 

                  kapcsolattartójának neve: ……………………………………………. 

 levelezési címe:  ……………………………………………………… 

                  telefonszáma: ………………………………………………………… 

 fax száma: ……………………………………………………………. 

                  e-mail címe: ………………………………………………………….. 

 

-    Pályázat tárgya: „M űködési hitel felvétele” 

 

Ajánlati ár: 3 havi BUBOR …………………… % 

 

 

            …………….……., 2010. év ..……….hó ………nap 

 

 

                                                         

…………………………. 

                     (cégszerű aláírás) 
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2. sz. dokumentum 

 
AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 

70. § (2) bekezdése tekintetében 

 
Alulírott………………………………… (név), mint a(z) …………………..…..………….(cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett „M űködési 

hitel felvétele” megnevezésű közbeszerzési eljárás során a Kbt. 70. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy egyedüli ajánlattevőként a részvételi, ajánlattételi 

felhívásban, a dokumentációkban foglalt valamennyi feltételt megismertük, és azokat a jelen 

nyilatkozattal elfogadjuk. Ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy nyertességünk esetén a 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából e szerződésen alapuló 

szerződéseinkben magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt.    305. § (1)-(3) bekezdése 

és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 

Ennek megfelelően vállaljuk, hogy a szerződést 3 havi BUBOR …..……….. % ellenszolgáltatásért 

teljesítjük. 

 

Nyilatkozom, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 

szerint 

   mikrovállalkozás* 

   kisvállalkozás* 

   középvállalkozás* 

   nem tartozik a törvény hatálya alá* 

 

…………….……., 2010. év ..……….hó ………nap 

 …………………………. 

                            (cégszerű aláírás) 

 

 

 

 

 

 

 

 
* A nem kívánt rész áthúzandó. 
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3. sz. dokumentum 

 
Szerződéstervezet 

 
HITELSZERZ ŐDÉS  

 

 

mely létrejött egyrészről 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 
 székhelye:   3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 törzsszám.  450010 

adószám:  15450016-2-12 
 képviseli:   Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke 
mint ügyfél (a továbbiakban: ügyfél), másrészről a(z) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 székhelye:   …………………………………………………………………. 
 cégjegyzékszáma:  …………………………………………………………………. 

adószám:   …………………………………………………………………. 
 képviseli:   …………………………………………………………………. 
mint bank (a továbbiakban: bank), a bank és az ügyfél együttesen, mint felek között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
 
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
1.)   A felek rögzítik, hogy ügyfél, mint ajánlatkérő által indított „Működési hitel felvétele” 

tárgyban a Kbt. 124. § (1) bekezdés d) pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
nyertesként bank került kihirdetésre. 

  
2.)   A részvételi, ajánlattételi felhívásban, a dokumentációkban meghatározottak, valamint a 

tárgyalás során kialakítottak és az elfogadott ajánlat szerint a jelen szerződésben 
meghatározott feltételekkel bank kötelezettséget vállal 200.000.000,-Ft, azaz 
Kettőszázmillió forint összegű, forint alapú hitel nyújtására, ügyfél pedig a hitel 
összegének visszafizetésére.  

 
  

II. KONDÍCIÓK 
 

1.)    Ügyfél a jelen szerződésből eredő teljes tartozását, mely a hitel összegén és annak kamatán 
túl egyéb költséget, díjat, jutalékot nem tartalmazhat, legkésőbb 2013. december 31-ig 
köteles megfizetni. 

 
2.)    A kölcsön ügyleti kamatlába: 3 HAVI BUBOR …………….  %. 
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3.)    A bank a kamatot kamatperiódusokra állapítja meg. Az első kamatperiódus a szerződés 

aláírásának napjától – a szerződés aláírásával érintett – naptári negyedév végéig tart, az ezt 
követő kamatperiódusok pedig negyedéves időtartamúak. Az új kamat megállapításra a 
naptári negyedév végét megelőző ötödik munkanapon kerül sor, és az újabb kamatláb a 
következő naptári negyedév első napjától érvényes. A kamat-megállapítás alapja a kamat-
megállapítást megelőző napon jegyzett három hónapos BUBOR kamatláb mértéke. Az 
első kamatperiódus konkrét kamatmértéke a szerződéskötés napját megelőző napon 
érvényes BUBOR mértékkel azonos.  

  
4.)    Bank biztosítja, hogy a szerződéskötés napjától a hitel – minden további feltétel nélkül – 

az ügyfél által felhasználható. A hitel igénybevétele, azaz lehívása a lehívó levél bankhoz 
történő megküldésével történik. 
A lehívó levélben ügyfél pontosan megjelöli a folyósítás napját, és azt megküldi banknak 
oly módon, hogy az a folyósítás napját megelőző első banki munkanap délelőtt 10 óráig 
bankhoz beérkezzen. Vita esetén a banki érkeztető bélyegzőn szereplő időpont az 
irányadó. 

 
5.)   Bank a hitelt ügyfélnek a lehívó levél szerinti napon folyósítja.  
 
6.)   A folyósítás úgy történik, hogy bank a hitelt ügyfélnek a 12031005-00156762-00100006 

sz. bankszámláján jóváírja. 
 

7.)    A hitel tőkeösszegének törlesztése a türelmi idő lejártával veszi kezdetét, és azt követően 
minden naptári negyedév utolsó munkanapján válik esedékessé oly módon, hogy az 10 
negyedévig egyenlő részletekben (20 millió Ft/negyedév) összegben kerül visszafizetésre.   
A türelmi idő 2011. július 26-ig tart. Az első törlesztő részlet 2011. szeptember 30-án, az 
utolsó pedig 2013. december 31-én esedékes. 

 
8.)    A folyósítást követően a forint alapon számított ügyleti kamatát ügyfél naptári 

negyedévenként utólag - az adott naptári negyedév utolsó munkanapjáig -, illetőleg a tőke 
utolsó törlesztő részlete esedékességekor fizeti meg. 

 
9.)    Bank az időszakosan számított fizetési kötelezettségek pontos mértékéről az esedékesség 

időpontja előtt legkésőbb nyolc banki munkanapon belül ügyfél számára előzetes 
értesítést, 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást küld, melyek alapján ügyfél 
teljesíti fizetési kötelezettségét. 

 
10.) Ügyfél a II. 9. szerinti értesítés alapján a II. 7. pontban rögzített határidőt figyelembevéve 

átutalással teljesíti fizetési kötelezettségét a bank ………………………… sz. számlájára. 
 

11.) Fizetési késedelem esetén bank a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthatja fel.  
 

12.) A felek akként állapodnak meg, hogy ügyfél a fennálló hitel összegének egésze vagy egy 
része tekintetében a hitel (végső) lejárati napjáig kizárólag kamatfizetési napon 
költségmentesen teljesíthet előtörlesztést, amennyiben ezen szándékáról a tervezett 
előtörlesztés napját legalább öt banki munkanappal megelőzően bankot írásban értesíti. A 
hitel előtörlesztett tőkeösszegek jelen szerződés keretében az ügyfél által ismételten nem 
vehetők igénybe. 
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13.) Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő bármely fizetési 

kötelezettségének határidőben bármely oknál fogva nem tesz eleget, bank a lejárt 
tartozások összegét a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat 
alapján beszedési megbízás benyújtásával érvényesítheti.  

 
14.) Felek rögzítik, hogy ha bármely, jelen szerződésben meghatározott rendszeresen 

fizetendő, vagy időszakosan számított fizetési kötelezettség esedékessége munkaszüneti 
napra esik, akkor a forintban teljesítendő fizetési kötelezettség esetén az esedékesség napja 
a munkaszüneti napot megelőző első banki munkanap. 

 
 
III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1.)    Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor ellene semmifajta olyan eljárás, 
intézkedés vagy követelés érvényesítés nincs folyamatban, mely hátrányosan 
befolyásolhatja ügyfél gazdasági vagy jogi helyzetét, illetve mely csökkentené azon 
képességét, hogy a jelen szerződésből származó pénzügyi kötelezettségeit időben 
teljesítse. 

 
2.)    Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt bankot tájékoztatja 

az alábbi tények és események vonatkozásában:  
• adósságrendezési eljárás kezdeményezésére vonatkozó döntés meghozatala (még a 

bírósági beadás előtt); 
• adósságrendezési eljárás megindítása iránti kérelem beadásának elhatározása, illetve 

egyéb hitelezők ilyen irányú szándéka esetén az arról történt tudomásszerzést 
követően haladéktalanul; 

• ügyfél bármely tevékenységi körével kapcsolatos hatósági tiltás, hátrányos 
korlátozás vagy intézkedés; 

• ügyféllel szemben folyamatba tett végrehajtási eljárás, esetlegesen értesítési 
kötelezettség a foglalási cselekményről; 

• ügyfél által valamely társaságban szerzett részesedés, amely szintén hitelezési 
kapcsolatban áll bankkal; 

• ügyfélnek más hitelintézettel szemben keletkező lejárt tartozása.  
Fentieken túlmenően ügyfél kötelezi magát arra, hogy minden olyan információt az 
általános, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetéről haladéktalanul bank rendelkezésére 
bocsát, melyre bank esetenként igényt tart. Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés 
kapcsán a pénzügyi és gazdasági helyzetéről tett nyilatkozatai, kötelezettségvállalásai az 
adott nyilatkozat/kötelezettségvállalás tételekor hű és pontos képet tükröznek. 

 
3.)    Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződés hatálya alatt éves költségvetését minden év 

március 31-ig, éves beszámolóját a közgyűlés jóváhagyását követő 15 napon belül, de 
legkésőbb tárgyévet követő június 30-ig a bank részére megküldi.  

 
4.)    Ügyfél tudomásul veszi, hogy – különösen a jelen szerződésben meghatározott hitelcél 

érdekében – a bank indokolt esetben előzetes értesítés alapján, ügyfél tevékenységének 
zavarása nélkül az ügyfél vagyoni, gazdasági, jogi helyzetét a jelen szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítését, nyilatkozatai valódiságát ellenőrizze. 
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5.)    A jelen szerződés aláírását követően bármely, a bankra nézve kötelező (a) jogszabály, 

jegybanki rendelkezés módosítása, bevezetése, ezek értelmezésében vagy alkalmazásában 
bekövetkezett változás, illetve (b) tőkemegfelelési vagy tartalékolási előírásoknak való 
megfelelés miatt a jelen szerződés megküldésével, abból eredő kötelezettségek 
vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggő, banknál felmerülő 
többletköltséget kizárólag a bank köteles viselni. 
Ügyfél kifejezetten elhárítja azon megnövekedett költségek viselését: 

a) amely valamely releváns jogszabály bank általi megszegésének tulajdonítható; 
b) amelyről a bank annak felmerülésétől számított hat hónapon belül nem értesítette az 

ügyfelet; 
c) amely a bank teljes árbevétele vagy nettó jövedelme után számított adó alapjának 

vagy mértékének változása következtében merült fel; 
d) amely tekintetében a bank a szerződés bármely más rendelkezése szerint 

kompenzációban részesült. 
 

6.) Ügyfél vállalja, hogy a hitel teljes összegének részére történő folyósítását követően 
nyilatkozatban igazolja bank számára annak szerződésszerű teljesítését (továbbiakban: 
teljesítés igazolás). A teljesítés igazolásnak tartalmaznia kell az ügyfél arra irányuló 
nyilatkozatát, hogy a bank a jelen szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesítette, továbbá az egyes tőketörlesztési és kamatfizetési határidők 
(fizetési határidők) felsorolását. 

 
 
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1.)    Amennyiben jelen szerződés „teljes tartozást” említ, úgy az alatt ügyfélnek bankkal 
szemben mindenkor fennálló valamennyi tartozását érteni kell, feltéve, hogy azok 
jogcímei és mértéke a jelen szerződésben meghatározásra került.  

 
2.)    Jelen szerződés értelmezése során az azonos elnevezésű szavak, kifejezések ugyanazon 

jelentéssel bírnak, függetlenül attól, hogy jelen szerződés mely pontjában kerülnek 
említésre. Felek rögzítik továbbá, hogy az „illetve” szó „és/vagy” jelentéssel, a „valamint” 
szó „és” jelentéssel bír. 

 
Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben használt kifejezések bankkal kötött 
egyéb szerződésben - az adott szerződés tárgyára való tekintettel - eltérő tartalmúak 
lehetnek, ezért jelen szerződés értelmezése során jelen szerződés tárgyának és céljának 
szem előtt tartásával kell eljárni. Felek rögzítik továbbá, hogy a fejezet, illetve egyéb 
címek tájékoztató jellegűek, és nem befolyásolják a jelen szerződés értelmezését, illetve 
csak a hivatkozások megkönnyítésére szolgálnak. 

 
3.)    Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része - 

jogszabályi módosulás vagy felek közös megegyezése alapján - hatályát veszti, vagy 
végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi 
rendelkezés hatályát vagy érvényét. Ebben az esetben a felek kötelesek a hatálytalanná 
vált vagy érvénytelen rendelkezést olyan hatályos és/vagy végrehajtható érvényes 
rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy 
végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági 
célkitűzésének. 
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4.)    A felek közötti valamennyi értesítést írásban kell elküldeni, melynek módja lehet: 

• személyes átadás, a kézbesítés megtörténtét tanúsító módon; 
• tértivevényes postai küldemény; 
• telefax üzenet (tértivevényes postai küldeménnyel megerősítve). 
 

5.)    Felek megegyeznek, hogy a nem személyes átadás útján történő értesítések - ellenkező 
bizonyításig - az alábbi időpontokban tekintendők kézbesítettnek:  

• a telefaxon küldött értesítés a telefax készülék által nyomtatott reportban megjelölt 
időpontban, amennyiben azonban ügyfél és bank telefax készülékei a jelen szerződés 
szempontjából jelentős eltérést tartalmazó időpontot mutatnak, akkor bank készüléke 
által jelzett időpont irányadó, kivéve, ha ügyfél ennek téves voltát bizonyítani tudja; 

• a postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át („nem kereste” jelzéssel érkezett 
vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 
6.)    Ügyfél tudomásul veszi, hogy bank a magyarországi leányvállalatai, illetve anyavállalata 

részére az ügyfélre vonatkozó adatokat átadhatja azzal, hogy a leányvállalatok az átadott 
adatokat banktitokként kötelesek megőrizni. 
A felek megállapodása alapján bank - az eredményesebb működésének előmozdítása 
érdekében - közreműködők (pl. piackutató) tudomására hozhat olyan, ügyfélre vonatkozó 
adatokat, melyek a közreműködő szolgáltatásának nyújtásához feltétlenül szükségesek. 
Ebben az esetben bank a közreműködő magatartásáért oly módon felel, mintha saját maga 
járt volna el. Bank - tekintettel a jelen fejezet pontjaira is - kötelezettséget vállal arra, hogy 
ügyfél adatait banktitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően titokban 
tartva kezeli. 

 
7.)    Jelen szerződést felek kizárólag közös megegyezéssel, a Kbt-ben foglaltak szerint, írásban 

módosíthatják. 
 
8.)    Jelen szerződést felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Megszűnik a 

szerződés, ha az ügyfél a bank felé fennálló teljes tartozását hiánytalanul megfizette.  
 

9.)    Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 
 

10.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a bank általános üzleti 
feltételei a részvételi, ajánlattételi felhívásban, dokumentációkban meghatározottak, az 
elfogadott ajánlat szerint irányadók, figyelemmel a magyar jog és azon belül különösen a 
Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok és 
az állami irányítás egyéb jogi eszközei, így különösen a jegybanki rendelkezésekre is. 
Ügyfél kijelenti, hogy az általános üzleti feltételek egy példányát átvette, az abban foglalt 
rendelkezéseket a jelen szerződés aláírását megelőzően részletesen elolvasta, megismerte.  

 
11.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő pénzkövetelési igényüket 

fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthetik. Felek kifejezetten megállapodnak 
abban, hogy a fizetési meghagyásos eljárásra, valamint a kötelezett ellentmondása folytán 
a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulása esetén a peres eljárásra is, felek - tekintettel 
a mindenkori hatásköri szabályokra - a Salgótarjáni Város Bíróság, illetve a Nógrád 
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
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Jelen szerződés 5 egymással egyező példányban, magyar nyelven készült és a felek aláírásával lép 
hatályba. Az ügyfél 3 példányt, a bank 2 példányt kap. 
 
Alulírottak  jelen szerződést elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben meg-
egyezőt – írják alá, és kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásához minden felhatalmazással 
rendelkeznek. 
 
 
………………………, 2010. ……………… hó …….. nap 
 
 
 
 
 
_____________________________     _________________________________ 

 ügyfél bank 

 Becsó Zsolt …………………………………………….. 

 

  

Ellenjegyezte: 

 

 

________________________ 

 Dr. Barta László 

 Nógrád megyei főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 
 

Raiffeisen Bank Zrt. 
1054 Budapest, Akadémia utca 6.  
........................................Fiókja 
................................................... 
számlavezető bank részére 

Felhatalmazó levél 
 

A Kbt. 305. § (4) bekezdésnek megfelelően ezúton megbízom Önöket az alábbiakban megjelölt bankszámla ellen 
az alább megnevezett Kedvezményezett …… számú hitel szerződéssel kapcsolatos követelése alapján – a Fizető 
fél számlatulajdonos által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésben rögzített határidő eredménytelen 
elteltét követően –   benyújtandó beszedési megbízások teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Nógrád Megye Önkormányzata  

Fizető fél számlatulajdonos székhelye, címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Fizető fél számlatulajdonos számlavezetőjének 
neve: 

Raiffeisen Bank Zrt. 

Felhatalmazással érintett fizetési számla(ák) száma: 12031005-00156762-00100006 

Aláírásra jogosult képviselők Becsó Zsolt és dr. Barta László 

Kedvezményezett neve: ............................................................................................ 

Kedvezményezett székhelye, címe: ............................................................................................ 

Kedvezményezett fizetési számla-száma: ............................................................................................ 

 

 A Felhatalmazó levél a következő eredeti dokumentumok benyújtásával együtt érvényes: 

- …….. számú hitel szerződés; 

- A Fizető fél számlatulajdonos által aláírt teljesítésigazolás; 

- A Fizető fél számlatulajdonos nyilatkozata a fizetési kötelezettség mértékérők és időpontjáról szóló 
értesítés befogadásáról; 

- A Kedvezményezett nyilatkozata a fenti fizetési határidő eredménytelen elteltétől; 

- A Kedvezményezett 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolása. 

A terhelés felső határa az értesítésben feltüntetett összeg! 

 
..................................................,2010. .............................hónap ..............................nap 

   

……………………………  ……………………………. 
Becsó Zsolt    dr. Barta László 

        a közgyűlés elnöke       Nógrád megyei főjegyző 

 

A számlavezető bank nyilvántartásba vétele 
Alulírottak a számlavezető bank nevében és képviseletében eljárva a fenti bejelentést tudomásul vettük, a 
jelen felhatalmazó levél aláíróinak aláírását ellenőriztük, azt rendben találtuk, és mindezeknek megfelelően a 
felhatalmazást a mai napon nyilvántartásba vettük: 

………………………………………….., 2010. ………………… hónap .............. nap 

 

………………………………………….. 

Raiffeisen Bank Zrt. 
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4. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 20/2010. (V. 27.) SZEB. Tárgy: a Megyei Gyermekvédelmi Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása, 
valamint a Megyei Gyermekvédelmi Központ 
„Margaréta”, „Százszorszép” és „Biztos Kiút” 
Gyermekotthonai Szakmai Programjainak 
jóváhagyása 

 

HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 1/g. melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Megyei 
Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal, 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 1/g. melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Megyei 
Gyermekvédelmi Központ „Margaréta” Gyermekotthon Szakmai Programját a határozat 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal, 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 1/g. melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Megyei 
Gyermekvédelmi Központ „Százszorszép Gyermekotthon Szakmai Programját a határozat 3. 
számú melléklete szerinti tartalommal, 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 1/g. melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a Megyei 
Gyermekvédelmi Központ „Biztos Kiút” Gyermekotthon Szakmai Programját a határozat 4. 
számú melléklete szerinti tartalommal, 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

5. Jelen döntéssel egyidejűleg a 3/2006. (II.8.) SZEB. számú, a 21/2007. (XII.10.) SZEB. számú, 
valamint a 33/2009. (XI.16.) SZEB. számú határozatok hatályukat veszítik. 

6. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az 
intézmény vezetőjét. 
Határidő: 2010. május 28. 
Felelős: Sisák Imre a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

7. A Közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban a 
szükséges változásokat vezesse át, és egységes szerkezetben küldje meg a fenntartó részére. 
Határidő: 2010. június 1. 
Felelős: Fülöpné Gálik Erika, igazgató 

 

Salgótarján, 2010. május 27. 

 

           Sisák Imre s.k. 
                    a bizottság elnöke 



 70 

5. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 22/2010. (VI. 15.) SZEB. Tárgy: a „Baglyaskő” 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.29.) Kgy rendelet 
1/g. melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben – a „Baglyaskő” Idősek 
Otthona Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat melléklete szerint 2010. 
július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény 

vezetőjét. 
 Határidő: 2010. június 28. 
 Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke 
 
3. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a módosítást 

foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg a fenntartó részére. 
 Határidő: 2010. július 1. 
 Felelős: az intézmény igazgatója 
 
 

Salgótarján, 2010. június 15. 

 

 

 

           Horváth Tibor s.k. 
                     a bizottság elnöke h. 
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6. sz. melléklet 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 23/2010. (VI. 15.) SZEB. Tárgy: az Ezüstfenyő Idősek Otthona 

(Bátonyterenye) 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.29.) Kgy rendelet 
1/g. melléklet 3. b) pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben – az Ezüstfenyő Idősek 
Otthona Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat melléklete szerint 2010. 
július1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény 

vezetőjét. 
 Határidő: 2010. június 28. 
 Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke 
 
3. A Szociális és Egészségügyi Bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a módosítást 

foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg a fenntartó részére. 
 Határidő: 2010. július 1. 
 Felelős: az intézmény igazgatója 
 
 

Salgótarján, 2010. június 15. 

 

 

 

             Horváth Tibor s.k. 
                     a bizottság elnöke h. 
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7. sz. melléklet 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke 
 
 
 

9/2010. (VI.15.) PEB Tárgy: Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnökének és alelnökeinek 
2010. évi jutalmazása 

 

 

HATÁROZAT 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/f. melléklete 7. pontjában és a 14/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 6. § (1) 
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a közgyűlés elnöke kezdeményezése alapján 
részére a 2010. év vonatkozásában jutalmat nem állapít meg. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/f. melléklete 8. pontjában foglaltak alapján nem javasolja a közgyűlés 
alelnökeinek a 14/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti jutalmazását. 

 
3. A bizottság felkéri elnökét, hogy az 1. és 2. pont szerinti döntéséről tájékoztassa a 

közgyűlés elnökét. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: dr. Rozgonyi József, a bizottság elnöke 

 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
  
 dr. Rozgonyi József s.k. 
 a bizottság elnöke  
 
 

 

 



 73 

8. sz. melléklet 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 
 

31/2010. (VI.15.) Okt. Biz.  Tárgy: a Borbély Lajos Szakközépiskola, 
       Szakiskola és Kollégium Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
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. a) pontja alapján – átruházott 
hatáskörben –a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti 
és Működési Szabályzata módosítását a határozat 1., 2., 3., 4. és 5. számú mellékletei 
szerinti tartalommal 2010. július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
2. A Bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot a módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg a 
fenntartónak. 

Határidő: 2010. július 1. 
Felelős: az intézmény igazgatója 

 

3. A Bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 

Határidő: 2010. június 25. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 

 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

Kovács Gábor s.k. 
            a bizottság elnöke 
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9. sz. melléklet 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 
 
 
32/2010. (VI.15.) Okt. Biz.  Tárgy: a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola  
                és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 

              módosításának 
 

HATÁROZAT 
 

4. 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. a) pontja alapján – átruházott 
hatáskörben –a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását a határozat 1., 2., 3., 4. és 5. számú 
mellékletei szerinti tartalommal 2010. július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
5. A Bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot a módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg a 
fenntartónak. 

Határidő: 2010. július 1. 
Felelős: az intézmény igazgatója 

 

6. A Bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 

Határidő: 2010. június 25. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 

 

 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

Kovács Gábor s.k. 
             a bizottság elnöke 
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10. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 
 
 

33/2010. (VI.15.) Okt. Biz.  Tárgy: a Váci Mihály Gimnázium Szervezeti és 
 Működési Szabályzata módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 

7. 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. a) pontja alapján – átruházott 
hatáskörben –a Váci Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosítását a határozat 1., 2., 3., 4. és 5. számú mellékletei szerinti tartalommal 2010. 
július 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 
8. A Bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatot a módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe és küldje meg a 
fenntartónak. 

Határidő: 2010. július 1. 
Felelős: az intézmény igazgatója 

 

9. A Bizottság felkéri elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről. 

Határidő: 2010. június 25. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 

 

 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

Kovács Gábor s.k. 
            a bizottság elnöke 
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11. sz. melléklet 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 
 
 

34/2010. (VI.15.) Okt. Biz.  Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 Szervezeti és Működési Szabályzata  
 módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 

Bizottsága a közgyűlés 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 3. a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását 
a határozat melléklete szerint 2010. július 1-jei hatállyal jóváhagyja. A 2. számú függelék 
csak az esetben lép hatályba, ha a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelet III. számú módosításának 3/c. számú 
mellékletében a szakmai létszám 33 főben kerül engedélyezésre. 
E határozattal egyidejűleg az 59/2007. (XII. 10.) 1. b) pontja, az 50/2008. (XI. 18.), a 
27/2009. (VI. 16.), a 45/2009. (VI. 25.) és a 15/2010. (III. 23.) Okt. Biz. határozat hatályát 
veszti. 

 
2. A Bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy tekintse át az intézmény 1. pontban 

jóváhagyott SZMSZ-ét a következő szempontok figyelembe vételével: 
 
- A múzeumok folyamatos, biztonságos működése érdekében szükség van az igazgatók 

helyettesítésének pontosabb szabályozására (távollét időtartama, jogkörök 
gyakorlása). 

- Az SZMSZ IV. fejezet 4. pontjában szereplő egyeztetési kötelezettség eljárás 
rendjének részletes rögzítése elengedhetetlen. 

- Célszerű kerülni az SZMSZ szövegében a pontos jogszabályhely hivatkozást a 
jogszabályok gyakori változásai miatt. 

  
A szükség szerint módosított SZMSZ-t a Bizottság augusztusi ülésére nyújtsa be 
jóváhagyásra. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dr. Szirácsik Éva igazgató 
 

3. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. 
 Határidő: 2010. június 25. 

Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke. 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

Kovács Gábor s.k. 
            a bizottság elnöke 
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12. sz. melléklet 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 
 
 
35/2010. (VI.15.) Okt. Biz.   Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 

 Közművelődési Intézet Szervezeti és  
 Működési Szabályzata módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
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. a) pontja szerinti átruházott 
hatáskörben – a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint 2010. július 1-jei hatállyal  
jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg a 17/2010. (III. 23.) Okt. Biz. határozat hatályát veszti. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény igazgatóját. 

Határidő: 2010. június 21. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a bizottság elnöke 
 

 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

Kovács Gábor s.k. 
            a bizottság elnöke 
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13. sz. melléklet 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 
 
 
36/2010. (VI.15.) Okt. Biz.   Tárgy: szakvélemény kiadása a Bárnai  
       Általános Iskola és Napköziotthonos 

Óvoda átszervezéséhez 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 

Bizottsága a Bárnai Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda átszervezéséről az alábbi 
szakvéleményt adja: 

 
Bárna Község Önkormányzata a Bárnai Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
feladatainak a bölcsődei ellátással történő bővítéséről döntött, mely 2010. szeptember 1-
jétől egy egységes óvodai-bölcsődei csoport indításával valósul meg. 
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel.  
A feladatbővítés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete 
rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. Az eddigi óvodai feladatokról történő 
további gondoskodás megfelelő színvonalon történik, és a szolgáltatás igénybevétele a 
gyerekeknek, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.  

Indokolás: 
 

A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 
 

A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 
A közoktatás fejlesztésének általános céljai között szerepel a költséghatékonyság javítása. 
Az óvodai ellátásban, nevelésben megfogalmazott célkitűzések között vannak a következők:   

- A 3-7 éves korú gyermekek számára (indokolt esetben 8 éves korig) az óvodai nevelés 
lehetőségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára egy évig 
óvodai nevelésben való részvétel (kötelező óvodáztatás) biztosítása, lehetőleg a 
lakóhelyen [4.3 a) pont]; 
- A jelenlegi óvodai hálózat megtartása indokolt [5.3 a) pont]. 

Megállapítható tehát, hogy az átszervezés összhangban van a megyei fejlesztési tervvel. 
 

A feladatról történő további gondoskodás, az aránytalan teher és a feladatbővülés feltételeinek 
vizsgálata 

 
A Bárnai Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodában jelenleg 2 óvodai csoport működik 
50 férőhellyel. 2010. szeptemberétől egy hagyományos óvodai csoportot és egy 15 óvodai és 
5 bölcsődei férőhelyet magába foglaló, egységes óvodai-bölcsődei csoportot terveznek 
indítani. 
Az új, bölcsődei feladat ellátásának feltételeit a regionális módszertani bölcsőde 
szaktanácsadója megvizsgálta. Állásfoglalása szerint a tervezett intézkedés a jogszabályban 
előírt feltételeknek a gyermeklétszám, a személyi és tárgyi feltételek vonatkozásában, a 
bölcsődés korosztály élelmezésének biztosítása terén megfelel. 
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Az óvodások szempontjából az eddigi ellátás nem változik. A közoktatási szakértő 
megállapította, hogy a feladatról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon történik 
a szülők és gyermekek számára teher okozása nélkül. 
2. A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5) és 

(6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 10. pontja, Babjákné Bocsok Anna 
körjegyző 1250/2010. számú levele, Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 15/2010. (V. 14.) számú határozata, a bárnai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
7/2010. (III. 17.) számú határozata, a Bárnai Általános Iskola és Egységes Óvoda-
Bölcsőde alapító okirata, Székelyné Drahos Mária közoktatási szakértő, Rátkai Tünde, az 
Észak-Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde szaktanácsadójának véleménye, 
valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. 
számú határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított 
Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési 
terv alapján döntött. 

 
3. A Bizottság kéri a képviselő-testület, hogy - az érdemben történő döntés előkészítés 

érdekében - a jövőben hasonló szakvéleményt a képviselő-testületi döntés előtt kérjen. 
 
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Bárna és Mátranovák községek 

körjegyzőjét. 
 Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 

Határidő: 2010. július 1. 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

Kovács Gábor s.k. 
            a bizottság elnöke 

 
 
A Bizottság határozatáról értesül: 
 Babjákné Bocsok Anna körjegyző – 3126 Bárna, Petőfi út 23. 
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14. sz. melléklet 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága  
 
 

37/2010. (VI.15.) Okt. Biz.   Tárgy: szakvélemény kiadása a bujáki óvoda 
              feladatainak bővítéséhez 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
Bizottsága a bujáki óvoda feladatainak bővítéséről az alábbi szakvéleményt adja: 
 
A bujáki Társult Önkormányzatok Napköziotthonos Óvodája Cseperedő Tagóvodában 
a jelenleg 4 óvodai csoport közül az egyiket tervezik egységes óvodai-bölcsődei csoporttá 
átszervezni. 
A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel, a jogszabályban 
előírt feltételeknek a gyermeklétszám, a személyi feltételek tekintetében, a tárgyi 
feltételek vonatkozásában, a bölcsődés korosztály élelmezésének biztosítása terén 
megfelelnek. 
 Az eddigi óvodai feladatokról történő további gondoskodás megfelelő színvonalon 
történik, és a szolgáltatás igénybevétele a gyerekeknek, szülőknek nem jelent aránytalan 
terhet.  

 
Indokolás: 

 
A megyei fejlesztési tervvel való összhang vizsgálata 

 
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 
A közoktatás fejlesztésének általános céljai között szerepel a költséghatékonyság javítása. 
Az óvodai ellátásban, nevelésben megfogalmazott célkitűzések között vannak a következők:   

- A 3-7 éves korú gyermekek számára (indokolt esetben 8 éves korig) az óvodai nevelés 
lehetőségének megteremtése, valamennyi 5. életévét betöltött gyermek számára egy évig 
óvodai nevelésben való részvétel (kötelező óvodáztatás) biztosítása, lehetőleg a 
lakóhelyen [4.3 a) pont]; 
- A jelenlegi óvodai hálózat megtartása indokolt [5.3 a) pont]. 

Megállapítható tehát, hogy az átszervezés összhangban van a megyei fejlesztési tervvel. 
 

A feladatról történő további gondoskodás, az aránytalan teher és a feladatbővülés feltételeinek 
vizsgálata 

 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. § 
(1)-(3) bekezdéseiben foglalt szabályok alapján a vegyes csoportnak maximum 15 óvodás és 
5 bölcsődés tagja lehet. 
A bölcsődei szaktanácsadó megvizsgálta a bölcsődei feladatellátás feltételeit, és előzetes 
szakmai véleményében megállapította, hogy a bölcsődés korosztály élelmezésének biztosítása 
és a személyi feltételek megfelelőek, a tárgyi feltételek kisebb átalakításokkal 
megteremthetők. A szakértő javaslatot tesz két balesetveszélyt jelentő körülmény elhárítására. 
Összegzésében megállapítja: 
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„A jogszabályban előírt feltételeknek a gyermeklétszám, a személyi feltételek tekintetében, 
a tárgyi feltételek vonatkozásában, a bölcsődés korosztály élelmezésének biztosítása terén 
megfelelnek. 

A rendeletben előírt dokumentumok elkészítése után tudunk végleges szakmai véleményt 
adni az egységes óvoda-bölcsőde kialakításával kapcsolatban.” 

A közoktatási szakértő véleménye szerint az óvodai feladatellátás jó tárgyi és személyi 
feltételek között folyik. Megállapítja, hogy ”a tervezett intézkedésben javasolt megoldás 
biztosítja az adott tevékenységről, szolgáltatásról megfelelő színvonalon történő további 
ellátást (...) oly módon hogy igénybevétele nem jelent aránytalan terhet.” 
A Bizottság felhívja a fenntartó figyelmét a Juhász Attiláné szaktanácsadó előzetes 
szakmai véleményének összegzésében foglaltakra, mely szerint az átszervezésről végleges 
szakmai vélemény az előírt dokumentumok elkészítése után adható. 

 
2.  A Bizottság a szakvéleményt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (5) és 

(6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 10. pontja, Dr. Tóth Kálmán körjegyző 
1173/2010. számú levele, Buják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2010. 
(III. 31.) számú, Kovács Attiláné közoktatási szakértő véleménye, Juhász Attiláné, az 
Észak-Magyarországi Regionális Módszertani Bölcsőde szaktanácsadójának véleménye, 
valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. 
számú határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. számú határozattal módosított 
Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési 
terv alapján döntött. 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Buják, Szanda és Terény 

községek körjegyzőjét. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: június 30. 

 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

Kovács Gábor s.k. 
             a bizottság elnöke 

 
 
A Bizottság határozatáról értesül: 

Dr. Tóth Kálmán körjegyző - Buják 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 

 
 
 
 
4/2010. (VI. 15.) INKB 
 

Tárgy: Tájékoztató megyénk idegenforgalmának helyzetéről, 
 a TDM szervezetek működéséről 

 
 
 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a megyénk idegenforgalmának helyzetéről, a TDM 
szervezetek működéséről szóló tájékoztatót. 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 
 
         Szabó Csaba s. k. 
         a bizottság elnöke 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 

 
 
 
 
5/2010. (VI. 15.) INKB 
 

Tárgy: Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzatának  
folyamatban lévő, turisztikához kapcsolódó 
pályázatainak, projektjeinek helyzetéről 

  
 
 
 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottság megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megye Önkormányzatának folyamatban lévő, 
turisztikához kapcsolódó pályázatainak, projektjeinek helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 
 
         Szabó Csaba s. k. 
         a bizottság elnöke 
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17. sz. melléklet 

 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 
 
4/2010. (VI.15.) ÜJB  Tárgy: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

     Hivatala Ügyrendjének módosítása  
 
 
 
 
 
HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/h. 
mellékletének 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Ügyrendjének 
módosítását. 
A testület utasítja a főjegyzőt, hogy az Ügyrendet a módosításokkal foglalja egységes 
szerkezetbe. 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 
 
          Dudás Vilmos s.k. 
                    a bizottság alelnöke  
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18. sz. melléklet 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Kisebbségi Bizottságának 

3/2010. (VI. 15.) Kis. Biz. 

 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Kisebbségi Bizottsága 
2006-2010. években végzett 
tevékenységéről 

 

 

 

HATÁROZAT 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadja a 2006-2010. években végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A bizottság a saját 
tevékenységét eredményesnek ítélte, megállapította, hogy az megfelel a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltaknak, s munkájával hatékonyan segítette a testület munkáját. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Jónás Gábor, a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 

 
 

Jónás Gábor s.k. 
a bizottság elnöke 
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19. sz. melléklet 

 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 
 
Szám: 21/2010. (VI. 15.) SZEB. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága 2006-2010. években végzett 
tevékenysége 

 
 

HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

megtárgyalta és elfogadja a 2006-2010. években végzett munkájáról készített beszámolót.  
Megállapítja, hogy a bizottság a hatályos jogszabályokban, illetve a megyei önkormányzat 
rendeleteiben, és szabályzataiban foglaltak alapján végzi tevékenységét, melynek során mindig 
előtérbe helyezve a lakosság egészségi állapota javításának, illetve az egészségügyi ellátórendszer 
– ezen belül kiemelten a Szent Lázár Megyei Kórház – normatív feltételbeli fejlesztésnek igényét, 
lehetőségeit. A szociális és gyermekvédelmi feladatok tekintetében is a megye lakossága ezirányú 
igényeinek a teljeskörű kielégítését céloztuk meg oly módon, hogy a feladatot ellátó intézmények 
működésében – a gazdasági megszorítások, az önkormányzat csökkenő pénzügyi lehetőségei 
ellenére is – lényeges szakmai visszaesés ne következzen be, a működési engedélyek ne 
kerüljenek veszélybe. 

 A bizottság – döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező, aktív kezdeményező 
közreműködésével – hatékonyan segítette a testület munkáját. 

 
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy a beszámolót terjessze a közgyűlés 2010. júniusi ülése elé. 

Határidő: értelemszerű  
Felelős: Sisák Imre, a bizottság elnöke 

 
 

Salgótarján, 2010. június 15. 

 

 

 

         Horváth Tibor s.k. 
                   a bizottság elnöke h. 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 

 
 
 
 
3/2010. (VI. 15.) INKB 
 

Tárgy: Beszámoló az Idegenforgalmi és Nemzetközi 
 Kapcsolatok Bizottság 2006-2010 években 
 végzett tevékenységéről  

 
 
 
 
 

1. Az Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság megtárgyalta és elfogadja a 
2006-2010. években végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Megállapítja, hogy a 
bizottság munkája megfelelt a szervezeti és működési szabályzatban valamint 
ügyrendjében foglaltaknak. Szakmai véleményének megfogalmazásával, javaslataival 
reményei szerint hatékonyan segítette a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlés 
munkáját. 

 
2. A bizottság utasítja az elnökét, hogy a beszámolót terjessze a közgyűlés 2010. júniusi 

ülése elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Szabó Csaba, a bizottság elnöke 

 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 
 
         Szabó Csaba s. k. 
         a bizottság elnöke 



21.sz.melléklet 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottságának 
 
10/2010. (VI.15.) Gazd.Biz.                       Tárgy: Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Költségvetési, 
Gazdasági, Területfejlesztési és 
EU Bizottsága 2006-2010. 
években végzett tevékenységéről 

 
HATÁROZATA 

 

1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági, 
Területfejlesztési és EU Bizottsága a 2006-2010. években végzett munkájáról készített 
beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Megállapítja, hogy a megválasztása óta kifejtett 
tevékenysége eredményes, törvényes és szakszerű volt, megfelelt a szervezeti és 
működési szabályzatban, valamint az ügyrendjében foglaltaknak. Hozzájárult az ágazati 
érdekek összehangolt érvényesítéséhez, az önkormányzat működőképességének 
fenntartásához. Mindezekkel megfelelően segítette a közgyűlés munkáját. 

 
2.) A Bizottság utasítja elnökét, hogy a beszámolót terjessze a közgyűlés 2010. júniusi ülése 

elé. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

        Szandai József s.k. 
a bizottság elnöke 
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22. sz. melléklet 

 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA 
 
 
 
 
5/2010. (VI.15.) ÜJB  Tárgy: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

              Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2006-2010. években 
              végzett tevékenysége 

 
 
 
 
HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága megtárgyalta 
és elfogadja a 2006-2010. években végzett tevékenységéről szóló beszámolót. A bizottság a 
saját tevékenységét eredményesnek ítélte, és megállapította, hogy az megfelel a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglaltaknak, s munkájával hatékonyan segítette a testület munkáját. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Márton József, a bizottság elnöke 
 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 
 
                Dudás Vilmos s.k. 
              a bizottság alelnöke 
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23. sz. melléklet 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke 
 
 
 
10/2010. (VI.15.) PEB Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága 2006-2010.években végzett 
tevékenysége 

 

 

HATÁROZAT 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadja a 2006-2010. években végezett tevékenységéről szóló beszámolót. 
Megállapítja, hogy a megválasztása óta kifejtett munkája eredményes, törvényes és szakszerű 
volt, amely megfelel a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak. A bizottság 
szakmai vélemények megfogalmazásával, ajánlásaival segítette az önkormányzat 
működőképességének fenntartását, és mindezekkel hatékonyan hozzájárult a közgyűlés 
döntéshozó munkájához. 

Salgótarján, 2010. június 15. 

                                                                                                   

dr. Rozgonyi József s.k. 
                   a bizottság elnöke 
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24. sz. melléklet 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 
 
 
38/2010. (VI.15.) Okt. Biz.  Tárgy: beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzat 

 Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 
 Bizottsága 2006 – 2010. években végzett 
 tevékenységéről 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Egyházügyi 

Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a 2006 – 2010. években végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót. A Bizottság saját tevékenységét eredményesnek ítélte, megállapította, 
hogy az megfelelt a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak, s munkájával 
hatékonyan segítette a Közgyűlés munkáját. 

 
 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a beszámolót terjessze a Közgyűlés 2010. júniusi ülése 

elé. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2010. június 15. 
 
 
 

Kovács Gábor s.k. 
            a bizottság elnöke 
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71/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatánál végzendő 

könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárás eredménye 

 
 
HATÁROZATA  
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 44/2010. (IV. 29.) Kgy. határozatával megindított, 
a könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési eljárás eredményét a határozat 
Mellékletében foglalt összegezés szerint megállapítja. 

 Utasítja elnökét, hogy az arra előírt határidőben gondoskodjon a jogszabályokban és Nógrád 
Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában foglalt további eljárási cselekmények 
teljesítéséről. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A Közgyűlés László Lídiának (3100 Salgótarján, Medves krt. 5.) a Nógrád Megye Önkormányzata 
könyvvizsgálói tevékenységének ellátására szóló, módosított megbízási szerződését az új 
könyvvizsgálóval kötendő szerződés hatályba lépését megelőző napra felmondja. 

 A testület utasítja elnökét, hogy a szerződés megszüntetésére irányuló intézkedéseket tegye meg. 
 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlése elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 93 

A 71/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat melléklete 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nógrád Megye Önkormányzata 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Könyvvizsgálói feladatok ellátása a 14 milliárd Ft 
bevételi-kiadási főösszegű ajánlatkérő részére 10 önkormányzati fenntartású önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv zárszámadásainak felülvizsgálatával 
 
3. A választott eljárás fajtája: általános egyszerű közbeszerzési eljárás tárgyalással 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

 b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás:- 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:- 

 
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): hat (6) 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Az ajánlattevő neve Az ajánlattevő székhelye Ajánlati ár 

C.C. Audit Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 58. 6 960 000 Ft 

Dialog Plusz Audit Kft. 1137 Budapest, Tátra u. 7. 6 672 000 Ft 

Pasarét Auditor Kft. 1173 Budapest, 527. utca 3. 7 680 000 Ft 

East-Audit Zrt. 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. 5 616 000 Ft 

László Lídia 3100 Salgótarján, Medves krt. 5. 8 640 000 Ft 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):- 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:- 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:- 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: A Law On Conto 
Zrt. (2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/a.) nem a felhívásnak [III.1.2)] és a 
dokumentációnak (1. és 2. számú dokumentum) megfelelően határozta meg az ajánlati 
árat (havi díjat jelölt meg a négyéves helyett), a kért felvilágosítás megadásával 
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(inflációkövetés kérésével) módosította ajánlatát (Kbt. 85. §), ezért az a Kbt. 88. § (1) 
bek. f) alapján érvénytelen. 
 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: Az East-Audit Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) 
kérte a meghatározott feladatért a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: A Dialog Plusz Audit Kft. (1137 Budapest, 
Tátra u. 7.) kérte a meghatározott feladatért a második legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást. 
 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? Részben. 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló 
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Igen 
 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:  
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-  
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-  

 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:- 
 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010.06.25. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010.07.15. 
 
14.* Egyéb információk:- 
 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:- 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: 12237/2010.; 2010.07.17. 
 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010.06.25. 
 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010.06.24. 
 
19.* Az összegezés javításának indoka:- 
 
 



 95 

 
72/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a 2010. évi költségvetés III. sz. módosítása 

végrehajtásához kapcsolódó intézkedések és a 
31/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat módosítása 

 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati 
rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
        
1. a)  Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete 

tartalmazza a 2010. évi engedélyezett létszámkereteket. 
b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása 

érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy 
részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot 
nyújt be. 

c) A közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a 
felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.  

 
2. a) A Közgyűlés a 2010. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az 

alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el: 

        
„Baglyaskő” Id ősek Otthona (Salgótarján) 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (II. sz. 
módosított) előirányzat szerint: 

98 fő 

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 1 fő 
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi III. sz. módosított 

előirányzat szerint: 
97 fő 

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör 
Gazdasági ügyintéző 1 fő 
Összesen 1 fő 

       
b)  A közgyűlés utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a létszámcsökkentéssel 

kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: az érintett intézmény igazgatója 

c) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések 
egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, 
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

d) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
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3. A 31/2010. (IV.29.) Kgy. határozat 2.ac) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„2. ac) 
Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)   

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. 
módosított) előirányzat szerint: 

142 fő  

Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése: 22 fő  
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi III. sz. 

módosított előirányzat szerint: 
120 fő  

Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök  
Gyermekvédelmi asszisztens 3 fő  
Gyermekfelügyelő 8 fő  
Nevelő 3 fő  
Család- és utógondozó 1 fő  
Nevelő/otthonvezető 1fő  
Gépkocsivezető/karbantartó/gondnok 1 fő  
Ápolónő 1 fő  
Hivatásos nevelőszülő 3 fő  
Gyermekfelügyelő 1 fő  
Összesen  22 fő .”  
  

 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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73/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

Hivatalának 2006-2010. években végzett 
tevékenysége 

 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal 2006-2010. években végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a jogszabályokban és a testület döntéseiben 
foglalt feladatait eredményesen, jó színvonalon látta el, amelyért elismerését fejezi ki.  
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a beszámoló „összegzett” tapasztalatait a munkavégzés során 
vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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74/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 

intézményeinek a 2006-2010. évi ciklusban végzett 
tevékenységéről szóló beszámolói 

 
 
HATÁROZATA  
 
1. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium (Salgótarján) a 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 

2. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium (Szécsény) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 
3. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Váci Mihály Gimnázium  (Bátonyterenye) 2006-

2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
 
4. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi 

Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 

5. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (Balassagyarmat) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 

6. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó) 2006-2010. évi ciklusban végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót, 

 

7. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató 
és Szakszolgálati Intézet (Salgótarján) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 

8. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
(Salgótarján) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 

 

9. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján) 2006-
2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 

 

10. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet (Salgótarján) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 

11. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) 2006-
2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 

 

12. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) 2006-
2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 
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13. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) 
2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 

 

14. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon (Bercel) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 

15. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 

16. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót, 

 

17. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a „Baglyaskő” Id ősek Otthona (Salgótarján) 2006-
2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 

 

18. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján) 
2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló beszámolót, 

 

19. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadja Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó 
Szervezete (Salgótarján) 2006-2010. évi ciklusban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót, 

 

20. A közgyűlés a beszámolók alapján megállapítja, hogy az intézmények az alapító okiratban 
meghatározott feladataikat megfelelő színvonalon látták el, a 2006-2010. évi 
tevékenységükkel többnyire eleget tettek a fenntartó elvárásainak. 

 
21. A közgyűlés köszönetét fejezi ki az intézmények vezetőinek, alkalmazottainak a megyei 

önkormányzat feladatai ellátásában való közreműködésükért, színvonalas, eredményes 
munkájukért. 

 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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75/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a megyei önkormányzat közgyűlésének 

bizottságai és tanácsnokai 2006-2010. években 
végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 
 
HATÁROZATA  
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 60. § (18) bekezdése és 61. § (2) bekezdése 
alapján megtárgyalta és elfogadja  
a) az Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság 
b) a Kisebbségi Bizottság 
c) a Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság 
d) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
e) az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság 
f) a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
g) az Szociális és Egészségügyi Bizottság 
h) az Ügyrendi és Jogi Bizottság 
i) az Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Tanácsnoka 
j) a Koordinációs Tanácsnok 
k) a Sport Tanácsnok 
l) a Térségi Együttműködési Tanácsnok 
2006-2010. években végzett munkájáról készített beszámolót.   
 
Megállapítja, hogy a bizottságok és a tanácsnokok a hatályos jogszabályokban, illetve a megyei 
önkormányzat közgyűlésének rendeleteiben, és szabályzataiban foglaltak alapján végezték 
tevékenységüket. 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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76/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

2008. május 1-jétől 2010. február 28-ig hozott 
határozatainak felülvizsgálata 

 
 
HATÁROZATA  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. május 1.– 2010. február 28. között hozott 

közgyűlési határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja, és megállapítja, hogy a 
következő határozatok további feladatot tartalmaznak: 

 
 Szám Tárgy 
 

− 60/2008. (V. 29.) A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi- és 
Számviteli Karának Salgótarjáni Intézete 
működésének támogatása 

− 77/2008. (V. 29.) 
 

A közgyűlés elnöke és alelnökei részére 
mikrobusz biztosítása 

− 102/2008. (IX. 25.)  
4. pontja, illetve 6. d) pontja 

 

Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés 
ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményről, javaslatokról (Észak-
magyarországi Környezetügyi Tanácshoz való 
csatlakozás, illetve a Pásztó Város 
Önkormányzata által benyújtott ÉMOP 3.1.2. 
Funkcióbővítő település rehabilitáció elnevezésű 
pályázat) 
 

− 135/2008. (XII. 18.) A Felsőpetény belterület 19 hrsz-ú, Petőfi út 37. 
szám alatti, a Salgótarján belterület 1793 hrsz-ú, 
Május 1. út 56. szám alatti és a Balatonföldvár 
belterület 205 hrsz-ú, Gárdonyi Géza út 3-5. 
szám alatti ingatlanok elidegenítésére kiírt 
pályázatok elbírálása 
 

− 4/2009. (II. 12.) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi 
költségvetésének végrehajtása 

− 16/2009. (III. 27.) A Nógrád Megyei Egyéges Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
átszervezésének végrehajtása 
 

− 21/2009. (IV. 29.)  
  8. pontja 

Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés 
ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményről, javaslatokról (dr. 
Bercsényi Lajos főigazgató főorvos hivatalos és 
magáncélú személyi gépkocsi használata) 
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− 52/2009. (VI. 25.) A megyei önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények élelmezési tevékenységének 
racionalizálása 
 

− 82/2009. (VIII. 18.) Az Észak-magyarországi Operatív Program 
Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezetek támogatására vonatkozó pályázathoz 
kapcsolódó non-profit szervezet alapításának 
előkészítése, a Szervezet működéséhez szükséges 
keret, valamint a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatok jóváhagyása 
 

− 85/2009. (IX. 24.)  
 8. g) pontja 

Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés 
ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményről, javaslatokról 
[Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködés Program (2007-2013)] 
 

− 100/2009. (XI. 26.) Az Észak-magyarországi Operatív Program 
Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezetek támogatására vonatkozó pályázathoz 
kapcsolódó non-profit szervezet alapításának 
előkészítése, a Szervezet működéséhez szükséges 
keret, valamint a pályázat benyújtásához 
kapcsolódó nyilatkozatok jóváhagyásáról szóló 
82/2009. (VIII.18.) Kgy. határozat módosítása 
 

− 112/2009. (XII. 17.) Az étkezési tevékenységet végző intézmények 
2010. évi élelmezési nyersanyagnormáinak 
megállapítása 

− 118/2009. (XII. 17.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2010. évi ülésterve 

− 3/2010. (I. 28.) Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi 
költségvetésének végrehajtása 

− 13/2010. (II. 18.) 
7. pontja 

Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés 
ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményről, javaslatokról (a 
Salgótarjáni Öblösüveggyár muzeális értékű 
üvegtermékei) 

− 16/2010. (II. 18.) A Nógrád megyei Önkormányzat által fenntartott 
gyermekvédelmi intézmények férőhelyeinek 
optimalizálása, a felsőpetényi „Margaréta” 
Gyermekotthon kiváltásához szükséges 
intézkedések 

− 17/2010. (II. 18.) A megyei önkormányzat tulajdonában lévő 
viziközmű rendszerek működési tapasztalatai, 
illetve az elvégzett karbantartási, felújítási 
munkák 
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− 19/2010. (II. 18.) 

 
A Salgótarján észak-déli irányú kerékpárút 
létesítéséhez hozzájárulás kiadása és a szükséges 
telekhatár rendezések elvégzése 
 

− 22/2010. (II. 18.) A 2009. évi nemzetközi kapcsolatok 
célkitűzéseinek megvalósításáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 

− 23/2010. (II. 18.) Tájékoztató Nógrád megye középtávú (2004-
2009) sportfejlesztési koncepciójának 
végrehajtásáról, javaslat a 2010-2015. 
sportfejlesztési koncepcióra 
 

− 24/2010. (II. 18.) Az intézményvezetők prémium-feladatainak 
meghatározása 
 
 

 
 

2. A Közgyűlés utasítja az 1. pontban feltüntetett határozatokban megjelölt felelősöket, hogy a 
végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítés állásáról, tegyenek jelentést a 
közgyűlésnek. 
Határidő: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerűen 
Felelősök: eredeti határozatok szerint 

 
3. A testület utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a hatályos határozatok teljeskörű 

áttekintéséről, szükség szerint tegyen javaslatot azok módosítására, hatályon kívül helyezésére. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelősök: megyei főjegyző 
 
 

Salgótarján, 2010. június 24. 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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77/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési 

koncepciójának felülvizsgálata és elfogadása 
 
 
HATÁROZATA  

 
1. A közgyűlés megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadja a felülvizsgált és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióját. 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a koncepció soron következő felülvizsgálatát 2012. szeptember 

30-áig végezze el és tegyen javaslatot a közgyűlésnek az aktualizálásra, illetve az esetleges 
módosításra. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: a közgyűlés elnöke 
 

 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
         

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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Bevezetés 
Európa regionális politikája, mindenekelőtt a szolidaritás politikája, amellyel az Európai Unió 
segíti a fejlődésben elmaradott régiókat, támogatja a nehéz helyzetbe került ipari térségeket, 
valamint az elöregedő városrészek újjáélesztését. A regionális politika azonban az emberek 
politikája is, amely hozzásegíti őket a munkavállaláshoz és javítja az emberek életminőségét 
országos, regionális, valamint helyi szinten. A szociális szolgáltatások fejlesztése terén sem 
téveszthetjük szem elől azokat a követelményeket, amelyeket joggal támaszthatnánk saját, 
egyéni igényeink alapján. Az európai szellemű alapelvek szerint cél, a szolgáltatók kölcsönösen 
hasznos együttműködésén nyugvó olyan szociális ellátórendszer kifejlesztése, amelyben a 
szolgáltatások elérhetőek, lehetőséget nyújt a választásra, egymástól való tanulásra. Európa 
regionális politikájának sikere a szilárd partneri kapcsolatokon, az országos és helyi szervekkel 
való szoros együttműködésen, valamint természetesen a jelentős innovációs kapacitáson 
alapul. 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdése 
alapján 2003. decemberében a 125/2003. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadta Nógrád megye 
szociális szolgáltatástervezési koncepcióját (továbbiakban: koncepció). Az Szt. rendelkezése 
alapján a koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja. A Nógrád megyei 
koncepció felülvizsgálatára első alkalommal 2005-ben, második alkalommal 2008-ban került sor. 
Az aktuális helyzetnek megfelelő adatok módosításra kerültek, melyet a közgyűlés 2005-ben a 
10/2006. (II. 16.) Kgy., 2008-ban a 10/2008. (IX. 28.) Kgy. határozatával fogadott el. A 
felülvizsgálat óta eltelt két év, ezért – az Szt.-ben előírtaknak megfelelően – szükségessé vált a 
koncepció ismételt áttekintése és aktualizálása. 
A koncepció készítésekor 2003-ban teljes körű áttekintés történt a megyei szociális 
szolgáltatásokról, melyhez valamennyi települési önkormányzat szolgáltatott adatokat, 
meghatározva szociális szolgáltatásait 2009-ig. A szolgáltatástervezési dokumentáció teljes 
részletességgel elemezte a megyei önkormányzat szociális ellátórendszerét, meghatározta a 
fejlesztés irányait, illetve tartalmazta az intézmények rekonstrukciós és fogyatékos ügyi 
programját is. A jelentős számú változások következtében a kétévenkénti áttekintés és 
aktualizálás során, olyan felülvizsgálati dokumentumok készültek, amelyek egy-egy új koncepció 
kritériumainak is megfeleltek. 
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A koncepció készítési kötelezettség óta az Szt. módosításai elsősorban az alapszolgáltatások 
és nappali ellátások fejlesztésére, a lakókörnyezetben történő szociális szolgáltatások 
kiépítésére irányultak.  
A változások másik fontos iránya a kistérségek erősödése volt, amely szintén az 
alapszolgáltatások és a nappali ellátások bővítése, illetve a hiányzó szolgáltatások kiépítése 
tekintetében szerepelt kiemelten. A jogszabályi háttér megteremtésével egyre több szociális 
szolgáltatási,- ellátási forma megszervezése jelent és jelenik meg a kistérségek szociális 
szolgáltatásaiban. 
A jelenlegi felülvizsgálat az eltelt több mint két év változásainak, valamint az Szt. 
módosításainak figyelembe vételével történt. A koncepció azon fejezeteit, amelyekben változás 
nem következett be, jelen módosítás nem érinti.  
Az előkészítő munka során a felülvizsgálathoz az adatgyűjtést csökkentett tartalommal 
megismételtük, amely elsősorban a megvalósult szolgáltatásokra vonatkozott. A különböző 
ellátási formák tekintetében adatokat kértünk az ellátottak számának alakulásáról is. 
Ezen kimutatáshoz a 2007-2008-2009. december 31-ei, a szociális ellátásokról és szociális 
szolgáltatásokról szóló kimutatáshoz a 2008-2009. december 31-ei állapotnak megfelelő 
adatokat, valamint a tervezett szolgáltatás bevezetése időpontjának megjelölését kértük a 
települési önkormányzatoktól. 
A helyzetelemzéshez az elmúlt 2 évre vonatkozóan a gyermekvédelmi ellátások tekintetében is 
kértünk adatokat, mivel a gyermekvédelmi alap és szakellátások esetében jelenleg még nincs 
törvényben előírt koncepció készítési kötelezettség. 
A kiküldött adatlapokat a települési önkormányzatok a - többszöri megkeresések után - 
mindössze 38%-a küldte vissza, ezért a helyzetelemzés alapját elsősorban a települési 
önkormányzatok és a kistérségek többcélú társulásai által készített koncepciók, valamint a 
megyei intézmények részéről történt adatszolgáltatások alkotják. Vélhetően a kiszámíthatatlan, 
illetve kedvezőtlen szabályozási és finanszírozási keretek miatt csökkenő érdeklődés is 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy az önkormányzatok, a többszöri kérés ellenére sem szolgáltattak 
adatokat. Néhány települési önkormányzat az ellátottakra vonatkozóan hiányos, vagy pontatlan 
adatokat közölt, amelyek pontosítása a telefonon történt egyeztetések során részben 
megtörtént.  
Jelentős számú adat a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Statisztikai évkönyvből került 
felhasználásra. Az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
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Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) által szolgáltatott adatok szintén 
beépítésre kerültek jelen koncepcióba. 
Mindezek alapján a szolgáltatások biztosítására vonatkozó ütemterv a megyei önkormányzat 
fenntartásában működő intézményekre korlátozódik. 
Az adatszolgáltatók segítő közreműködését ezúton is megköszönjükAz adatszolgáltatók segítő közreműködését ezúton is megköszönjükAz adatszolgáltatók segítő közreműködését ezúton is megköszönjükAz adatszolgáltatók segítő közreműködését ezúton is megköszönjük. 
A szociális szolgáltatástervezési koncepció olyan szakmai dokumentum a szociális ellátás 
területén, amely meghatározza a településeken, a kistérségekben, a megyékben illetve a 
fővárosban élő szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat, 
fejlesztési elképzeléseket. Bevezetése egy olyan rendszer kiépülését hivatott szolgálni, 
amelyben megvalósulhat a tervezési szintek (települési, kistérségi, megyei) egymásra 
épültsége, teret nyerhet a szükségletekre reflektáló feladatellátás, megtörténhet a szociális 
problémák átfogóbb megragadása.  
A rendszerváltást követő másfél évtizedben a szociális ágazat helyi szintű stratégiai tervezése 
érdemben nem létezett. A szociális törvény 2001.-évi módosítása tette először kötelezővé az 
önkormányzatok számára a szociális szolgáltatások tervezését. A jogszabályi előírás kezdetben 
még csak a 2000 főnél nagyobb településekre és a megyékre terjedt ki, de a kistérségi szintű 
feladatellátás elterjedésével hamarosan a társulások is kötelezettek lettek. 
A jogalkotói szándék számos szakszerű tervezésen alapuló, társadalmi támogatottságot élvező 
fejlesztési dokumentumok elkészültét vizionálta, amelyek mind a helyi, mind a kormányzati 
szociálpolitika fontos támaszai lettek és erősítették az ágazat addigi kevésbé megfelelő 
érdekérvényesítő képességét. 
    
A szolgáltatástA szolgáltatástA szolgáltatástA szolgáltatástervezési koncepció célja:ervezési koncepció célja:ervezési koncepció célja:ervezési koncepció célja:    

- meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, 
amelyeket a megye (kistérség, település) a szociális szolgáltatások biztosítása, 
fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások 
fejlesztésének további szereplőit, 

- részletezni a szociális szolgáltatások biztosítása során érvényesíteni kívánt konkrét 
célkitűzéseket, 

- elősegíteni az Szt. által bevezetésre került új típusú intézmények (pl. támogató 
szolgálatok, lakóotthonok) feladatainak ellátását. 

 
 



 7 

A célokból következően a koncepció feladatát az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 
- elősegíteni az egyes „szociális szolgáltató politika” kialakítását a településeken, 

megyében, 
- információkat biztosítani egyéb fejlesztési programok, tervek, koncepciók 

kidolgozásához, megvalósításához, 
- információt adni a különböző szolgáltatást igénylők részére, illetve a szolgáltatást 

biztosító intézmények, szervezetek számára. 

Az Szt. 92. § (4) bekezdése rendelkezik a koncepció tartalmáról, mely szerint különösen a 
következőket kell bemutatni: 

- a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások 

biztosításáról, 
- a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit, 
- az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális 
ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

A megyei önkormányzat koncepciója mindezeken túl tartalmazza: 
- az általa fenntartott intézményrendszer struktúráját, szerkezetét, legfontosabb jellemzőit, 
- a szakosított ellátások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, 

legfontosabb szociális jellemzőit,  
- az intézményrendszer korszerűsítésének irányait. 

I.I.I.I. Nógrád megye rövid bemutatásaNógrád megye rövid bemutatásaNógrád megye rövid bemutatásaNógrád megye rövid bemutatása    

Nógrád megye az ország északi részén található, az Észak-magyarországi régióban. Északról 
Szlovákia, keletről Borsod-Abaúj-Zemplén megye, délkeltről Heves megye, délnyugatról Pest 
megye határolják.  
Megyeszékhely: Salgótarján 
A megye területe 2546 km2, ez az ország területének mindössze 2,7%-a, ezzel Nógrád a 
legkisebb lélekszámú és a második legkisebb területű megye. 
Településeinek száma 2009. évi adatok alapján 131. Népessége 207.637 fő. Népsűrűsége 81,6 
fő/ km2. 
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Történelme: 
A történelmi Nógrád vármegye a központjáról, Nógrád váráról kapta nevét. Elsőként 1303-ban 
említik. Az első vármegyeháza 1790-ben épült fel az akkori megyeszékhelyen, 
Balassagyarmaton. A trianoni békeszerződés után a vármegye az északi részét (területének 42 
%-át) elveszítette. 1923-ban a csonka megyét összevonták Hont vármegye Magyarországon 
maradt részével „Nógrád és Hont közigazgatásilag egyenlőre egyesített (k. e. e.) vármegye” 
néven.1 
A megye mai határai az 1950-es megyerendezés során alakultak ki. Az egykor Hont megyéhez 
tartozott települések döntő többségét (az akkori Szobi járást) Pest megyéhez csatolták és 
további határkiigazításra került sor Heves megye irányában. Egyúttal a megye (nevét Nógrádra 
változtatták és) székhelyét Balassagyarmatról Salgótarjánba helyezték. 
A megye településszerkezete 125 községből és 6 városból, térszerkezete – a városok köré 
szerveződő, jogszabály által is deklarált, különböző funkciókkal bíró – kistérségekből tevődik 
össze. A megye településhálózatára az aprófalvas jelleg a meghatározó. A térszerkezet eleme a 
fent említett kistérség, amely – mint területfejlesztési-statisztikai egység – a közigazgatás területi 
feladatainak ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja.  

Nógrád megye kistérségeiNógrád megye kistérségeiNógrád megye kistérségeiNógrád megye kistérségei    
Az 1. számú táblázat mutatja be a Nógrád megyei kistérségek jellemző adatait a KSH 2008. évi 
és 2009. évi adatai alapján.       1. számú táblázat 

KistérségKistérségKistérségKistérség    SzékhelySzékhelySzékhelySzékhely    Terület (kmTerület (kmTerület (kmTerület (km2222))))    LakónépességLakónépességLakónépességLakónépesség    Települések számaTelepülések számaTelepülések számaTelepülések száma    

Balassagyarmati 
Kistérség 

Balassagyarmat 533 41.044 29 

Bátonyterenyei 
Kistérség 

Bátonyterenye 274 24.805 14 
 

Pásztói Kistérség Pásztó 552 32.538 25 

Rétsági Kistérség Rétság 435 25.426 25 

Salgótarjáni 
Kistérség 

Salgótarján 475 64.571 24 

Szécsényi 
Kistérség 

Szécsény 278 19.253 13 

Összesen:Összesen:Összesen:Összesen:        2546254625462546    207.637207.637207.637207.637    131131131131    

(települések száma, terület 2009. január 1., lakónépesség az év végén 2008. Forrás: KSH.) 

                                                 
1 (forrás: www.Wikipedia). 
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I. 1.I. 1.I. 1.I. 1.    DemográDemográDemográDemográfiai változásokfiai változásokfiai változásokfiai változások    
    

I.1.I.1.I.1.I.1.1.1.1.1.    Terület, népesség, népmozgalomTerület, népesség, népmozgalomTerület, népesség, népmozgalomTerület, népesség, népmozgalom    
 
A 2. számú táblázat összefoglalva mutatja be Nógrád megye, Észak-Magyarország, valamint 
Magyarország jellemző demográfiai adatait. A táblázat a KSH 2008. évi adatai alapján készült. 
 

2. számú táblázat 
MegnevezésMegnevezésMegnevezésMegnevezés    Nógrád megyeNógrád megyeNógrád megyeNógrád megye    ÉszakÉszakÉszakÉszak----MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    

Terület (km2) 2.546 13.433 93.027 

Lakónépesség (év végén ezer 
fő) 

207,6 1.223,2 10.031,0 

Népsűrűség fő/km2 81,6 91,1 107,8 

Születéskor várható élettartam 
– férfi 

69,03 67,90 69,79 

Születéskor várható élettartam 
- nő 

77,72 77,05 77,76 

Ezer lakosra jutó - 
élveszületés 

8,7 9,9 9,9 

Ezer lakosra jutó halálozás 14,4 14,0 13,0 

Természetes szaporodás, 
fogyás (-) 

-5,7 -4,1 -3,1 

Belföldi vándorlási különbözet -7,2 -7,5 - 

Eltartottsági ráta, % 
Gyermek népesség esetén 

22,2 23,6 21,6 

Eltartottsági ráta, %  

Idős népesség esetén 

26,4 24,9 23,8 

Eltartott népesség 48,5 48,5 45,4 

Öregedési index, % 118,9 105,8 109,9 

Forrás: KSH  

A természetes népmozgalmi folyamatok következtében 2007. január 1-je és 2008. december 
31-ei között összesen 5.393 fővel csökkent a lakosságszám. 
A 2008. évi KSH adatok alapján az 1000 lakosra jutó élveszületések száma 8,7 volt, míg a 
halálozásoké 14,4. A belföldi vándorlási különbözet ezer lakosra vetített mértéke 7,2%-os 
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csökkenést eredményezett. A 60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népesség 
17,7%-át tették ki. 
A 3. számú táblázat mutatja be a Nógrád megyei kistérségek lakónépességét, korcsoportok 
szerint. A táblázat 2009. január 1.-i adatokat tartalmaz. 
A táblázat adataiból, valamint az oszlopdiagram jellemzéséből megállapítható, hogy a 
kistérségekben a 0-14 éves korosztályba tartozók számát, arányát jóval meghaladja a 65 év 
feletti lakosság száma. A legmagasabb arány a bátonyterenyei kistérségben mutatkozik. A 
táblázat utolsó sora az országos adatokat is összefoglalja. 

3. számú táblázat 

Kistérségek lakónépeKistérségek lakónépeKistérségek lakónépeKistérségek lakónépessége főbb korcsoportok szerintssége főbb korcsoportok szerintssége főbb korcsoportok szerintssége főbb korcsoportok szerint 2009. január 1. 2009. január 1. 2009. január 1. 2009. január 1.    

Népesség számaNépesség számaNépesség számaNépesség száma    Megoszlás, %Megoszlás, %Megoszlás, %Megoszlás, %    
Megye / kistérségMegye / kistérségMegye / kistérségMegye / kistérség    

0–14 éves 15–64 éves 65–X éves Összesen 
0–14 
éves 

15–64 
éves 

65–X 
éves 

összesen 

Nógrád megyeNógrád megyeNógrád megyeNógrád megye    30 986 139 810 36 841 207 637 14,9 67,3 17,7 100,0 

BalassagyarmatiBalassagyarmatiBalassagyarmatiBalassagyarmati    6 026 27 997 7 021 41 044 14,7 68,2 17,1 100,0 

BátonyterenyeiBátonyterenyeiBátonyterenyeiBátonyterenyei    3 633 16 296 4 876 24 805 14,6 65,7 19,7 100,0 

PásztóiPásztóiPásztóiPásztói    4 823 21 930 5 785 32 538 14,8 67,4 17,8 100,0 

RétságiRétságiRétságiRétsági    3 672 17 525 4 229 25 426 14,4 68,9 16,6 100,0 

SalgótarjániSalgótarjániSalgótarjániSalgótarjáni    9 693 43 312 11 566 64 571 15,0 67,1 17,9 100,0 

SzécsényiSzécsényiSzécsényiSzécsényi    3 139 12 750 3 364 19 253 16,3 66,2 17,5 100,0 

Országos 1 492 608 6 898 089 1 640 278 10 030 975 14,9 68,8 16,4 100,0 

 

1. számú diagram 
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A 4. számú táblázat mutatja be a lakónépesség és népmozgalom adatainak összehasonlítását, 
a 2000-2008 év végi adatok alapján, Nógrád megyére vonatkozóan. 

4. számú táblázat 
MegnevezésMegnevezésMegnevezésMegnevezés    2000200020002000 év év év év    2005200520052005 év év év év    2006200620062006 év év év év    2007200720072007 év év év év    2008200820082008 év év év év    

Lakónépesség az év 
végén 

221.605 214.824 213.030 210.182 207.637 

Házasságkötés 934 824 742 668 669 

Válás 517 541 510 553 510 

Élveszületés 2.146 1.914 1.961 1.863 1.814 

Halálozás 3.345 3.230 3.107 3.122 3.004 

Természetes 
szaporodás, fogyás 
(-) 

-1.199 -1.316 -1.146 -1.259 -1.190 

Belföldi 
odavándorlás 
 

9.073 9.260 9.909 10.011 7.468 

Belföldi elvándorlás 
 

8.754 9.568 10.701 11.597 8.966 

Belföldi vándorlási 
különbözet 

319 -308 -792 -1.586 -1.498 

A megyében 
tartózkodó külföldi 
állampolgárok az év 
végén 

980 1.229 1.281 1.217 1.283 

Forrás: KSH 
 

A házasságkötések száma a 2006. december 31. és 2008. december 31. közötti időszakban 43-
al csökkent. A válások száma arányában nem változott, kiemelkedő év a 2005 és 2007. év. 
Megfigyelhető, hogy e területen 2000-től a csökkenés folyamatos. A belföldi oda-, illetve 
elvándorlásra vonatkozó adatok változatos képet mutatnak, ingadoznak, így a belföldi vándorlási 
különbözet is negatív irányba változott. Az is megállapítható, hogy a megyében növekedés 
figyelhető meg a külföldi állampolgárok tekintetében. 
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I.1.I.1.I.1.I.1.2222....    Gazdasági aktivitásGazdasági aktivitásGazdasági aktivitásGazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, keresetek, foglalkoztatottság, keresetek, foglalkoztatottság, keresetek, foglalkoztatottság, keresetek    

Az 5. számú táblázat mutatja be a Nógrád megyei, az Észak-magyarországi valamint az 
országos jellemző gazdasági aktivitási és foglalkoztatottsági adatokat. 

5. számú táblázat 
MegnevezésMegnevezésMegnevezésMegnevezés    Nógrád megyeNógrád megyeNógrád megyeNógrád megye    ÉszakÉszakÉszakÉszak----MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    

Foglalkoztatott, ezer fő 70,6 410,2 3.879,4 

Munkanélküli, ezer fő 10,2 63,3 329,2 

Gazdaságilag nem aktív 
népesség, ezer fő 

80,2 465,2 3.501,6 

Aktivitási arány, % 50,2 50,4 54,6 

Foglalkoztatási arány, % 43,9 43,7 50,3 

Munkanélküliségi ráta, % 12,6 13,4 7,8 

Alkalmazásban álló 42.586 300.076 3.325.352 

Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak száma 

34.274 244.727 2.653.504 

Havi bruttó átlagkeresete, Ft 156.481 166.599 193.261 

Havi nettó átlagkeresete, Ft 102.383 106.867 118.826 

Átlagos havi munkajövedelme, 
Ft 

174.559 184.466 215.299 

Az összehasonlító adatok tekintetében megállapítható, hogy a megyében az aktivitási arány 
alacsonyabb a foglalkoztatási aránynál és magas a munkanélküliségi ráta. A bruttó átlagkereset 
kevesebb a régió és Magyarország átlagkeresetétől. 
 
I.1.3. Lakás, kommunális ellátás.      6. számú táblázat 

MegnevezésMegnevezésMegnevezésMegnevezés    Nógrád megyeNógrád megyeNógrád megyeNógrád megye    ÉszakÉszakÉszakÉszak----MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    

Lakásállomány az év végén 89.964 510.562 4.302.827 

Száz lakásra jutó lakos 231 240 233 

Épített lakás 263 1982 36.075 

Tízezer lakosra jutó épített  
lakás 

13 15 36 

Háztartási vezetékesgáz-
fogyasztók a lakásállomány 
százalékában 

60,5 73,1 76,5 

A közüzemi vízhálózatba 
bekapcsolt lakások aránya (%) 

89,1 89,8 94,9 

A közüzemi szennyvíz-csatorna 
hálózatba bekapcsolt lakások 
aránya (%) 

64,6 63,8 71,3 
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Az országos, a régiós és a megyére jellemző lakáshelyzetet, valamint kommunális ellátást a 6. 
számú táblázat mutatta be. 
 
A tízezer lakosra jutó épített lakások száma 14%-al kevesebb a régió átlagánál és mindössze 
64%-a Magyarország átlagának. 
A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatba 
bekapcsolt lakások aránya alacsonyabb a régió, valamint a magyarországi átlagnál. 
 

I.I.I.I.1.1.1.1.4444....    EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy    
 
A 7. számú táblázat foglalja össze a megyei, a régiós és az országos egészségügyi helyzetet, 
kiemelten a háziorvosra jutó lakosságot, valamint a lakosságra jutó kórházi ágyakat. 
 

7. számú táblázat 
MegnevezésMegnevezésMegnevezésMegnevezés    Nógrád megyeNógrád megyeNógrád megyeNógrád megye    ÉszakÉszakÉszakÉszak----MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    

Egy háziorvosra és házi 
gyermekorvosra jutó lakos 

1.702 1.566 1.529 

Működő kórházi ágy 1.442 8.664 70.971 

Tízezer lakosra jutó működő 
kórházi ágy 

69 71 71 

 

A tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma mindössze 3%-al marad el a régiós és az országos 
adatoktól. Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosságszám meghaladja az 
országos és a régiós adatokat is. 
 
Az öngyilkosságok alakulását mutatja be a 8. számú táblázat.  
 
A táblázat összefoglalja korcsoport, valamint az elkövetés módja szerint, továbbá a 
foglalkoztatás jellege és az iskolai végzettség alapján az öngyilkosságok számának az 
alakulását. 
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8. számú táblázat 
2008. év 

 2000. év 2005. év 2006. év 2007. év 
férfi nő összesen 

Korcsoport, éves               

10–19 1 – 1 – – – – 

20–29 7 3 3 2 2 1 3 

30–39 12 2 11 5 4 – 4 

40–49 15 5 11 8 7 2 9 

50–59 5 14 6 10 4 3 7 

60–69 5 8 6 6 6 – 6 

70–79 9 2 7 4 – 1 1 

80– 3 6 5 3 2 – 2 

Összesen 57 40 50 38 25 7 32 

Ebből:        

akasztás, 
zsinegelés 40 19 29 28 17 2 19 

gyógyszer-, 
kábítószer- és egyéb 
mérgezés 7 5 10 3 – 1 1 

magas helyről 
leugrás 3 1 – – – 4 4 

foglalkoztatott 20 9 14 13 5 – 5 

munkanélküli 9 5 2 5 4 – 4 

nyugdíjas, 
járadékos 26 25 31 20 14 6 20 

általános iskola 8. 
osztálya vagy 
alacsonyabb 
végzettségű 24 25 29 20 12 6 18 

középfokú 
végzettségű 30 12 20 16 11 1 12 

főiskolai, egyetemi 
végzettségű 3 3 – 2 2 – 2 

Forrás: KSH 
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A táblázatból látható, hogy az öngyilkosságot az idősebb korosztályban lévő – többségében férfi 
– személyek gyakrabban követik el más korcsoporthoz viszonyítva és számuk is jelentősen 
növekedett. 
I.1.5.I.1.5.I.1.5.I.1.5.    Nyugdíj, szociális ellátásNyugdíj, szociális ellátásNyugdíj, szociális ellátásNyugdíj, szociális ellátás    
    
A 9. számú táblázat foglalja össze a megyei, a régiós és az országos jellemző adatokat a 
szociális és nyugdíjszerű ellátásokat tekintve. 

9. számú táblázat 
MegnevezésMegnevezésMegnevezésMegnevezés    Nógrád megyeNógrád megyeNógrád megyeNógrád megye    ÉszakÉszakÉszakÉszak----MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    MagyarországMagyarországMagyarországMagyarország    

Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők száma, 
ezer fő 

66,6 383,0 3.030,7 

Havi átlagos teljes ellátás, Ft 76.167 75.656 79.033 

Bölcsődei férőhely 100 1.607 25.937 

Száz bölcsődei férőhelyre jutó 
beírt gyermek 

132 132 130 

Elhelyezést nyújtó szociális 
intézmények férőhelyei 

2.019 10.566 89.771 

 
A nyugdíjban részesülők havi átlagos ellátásának összege 0,67%-al magasabb a régiós 
összegtől, viszont 3,6%-al alacsonyabb az országostól. 
 
A lakónépesség alakulását mutatja be a 10. számú táblázat nem és életkor szerinti százalékos 
megoszlásban (KSH 2009. január 1-jei adatai alapján) 

10. számú táblázat 
FérfiFérfiFérfiFérfi    NőNőNőNő    ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen    Korcsoport, Korcsoport, Korcsoport, Korcsoport, 

éveséveséveséves    
    

főfőfőfő    
    

%%%%    főfőfőfő    %%%%    főfőfőfő    %%%%    

– 4 4.858 4,9 4.514 4,2 9.372 4,5 

5– 9 5.212 5,3 5.016 4,6 10.228 4,9 

10–14 5.820 5,9 5.566 5,1 11.386 5,5 

15–19 6.486 6,5 6.154 5,7 12.640 6,1 

20–24 6.566 6,6 6.180 5,7 12.746 6,1 

25–29 7.089 7,1 6.101 5,6 13.190 6,4 

30–34 8.381 8,4 7.326 6,8 15.707 7,6 
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35–39 7.084 7,1 6.651 6,1 13.735 6,6 

40–44 6.865 6,9 6.757 6,2 13.622 6,6 

45–49 6.883 6,9 7.015 6,5 13.898 6,7 

50–54 7.975 8,0 8.492 7,8 16.467 7,9 

55–59 7.152 7,2 8.123 7,5 15.275 7,4 

60–64 5.551 5,6 6.979 6,4 12.530 6,0 

65–69 4.800 4,8 6.754 6,2 11.554 5,6 

70–74 3.637 3,7 6.105 5,6 9.742 4,7 

75–79 2.653 2,7 5.006 4,6 7.659 3,7 

80–84 1.385 1,4 3.328 3,1 4.713 2,3 

85–89 658 0,7 1.835 1,7 2.493 1,2 

90– 171 0,2 509 0,5 680 0,3 

ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen 
 

99.226 100,0 108.411 100,0 207.637 100,0 

Ebből:Ebből:Ebből:Ebből:    
55555555----60606060 év  év  év  év 
közöttiközöttiközöttiközötti    

8.417 8,5 9.554 8,8 17.971 8,7 

60606060----61 év 61 év 61 év 61 év 
közöttiközöttiközöttiközötti    

2.436 2,5 2.896 2,7 5.332 2,8 

Forrás: KSH 
 

II.II.II.II.    JJJJogszabályiogszabályiogszabályiogszabályi    változásokváltozásokváltozásokváltozások    
 
Az eltelt kétéves időszakban több jogszabály módosításra került sor. Az Szt. módosítása 
elsősorban a szociális szolgáltatások célzottabbá tételét szolgálta. A törvénymódosítás azokat a 
legszükségesebb és azonnali lépéseket kívánta megtenni, amellyel már 2008. január 1-jével 
biztosítani lehetett a gondozási, ápolási szükséglettel rendelkező, alacsony jövedelmű és 
legkisebb érdekérvényesítési képességgel bíró lakosok szociális szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférését. A szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, a szolidaritás elvének 
erőteljesebb érvényesítése, valamint a legrászorultabbak elérése érdekében a törvény több 
rendelkezést érintő pontosítását, valamint egyes koncepcionális kérdésekben annak 
kiegészítését tette szükségessé. 
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Az idősotthoni ellátás és a házi segítségnyújtás terén az ellátás indokoltságát a gondozási 
szükséglet vizsgálata méri. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza 
meg. A vizsgálandó kérdések az egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás és az 
önkiszolgálási képesség körét fedik le. Az adott ellátási formára előírt gondozási szükséglet 
hiányában az ellátás nem nyújtható. Ezért a törvény a gondozási szükséglet mértékét is 
meghatározta, olyan módon, hogy alkalmas legyen az alapszolgáltatásban vagy szakosított 
ellátásban gondozást igénylők elválasztására. Ilyen módon érvényesíthető az az elv, hogy a 
szakosított ellátás csak abban az esetben vehető igénybe, ha az ellátást igénylő az 
alapszolgáltatás keretében megfelelően nem gondozható. 
Az önkormányzatok kötelező feladataiknak eltérő mennyiségi és minőségi mutatók alapján 
tesznek eleget. Ahhoz, hogy a meglévő forrásokkal hatékonyabban tudjanak gazdálkodni, 
mozgásterük növelésére volt szükség. A mozgástér növelését a módosítás egyrészt bizonyos 
szolgáltatások esetében a lakosságszám-határok módosításával, másrészt az egyes 
alapszolgáltatások kötelező önkormányzati feladatból állami feladattá alakításával kívánta elérni.  
Ez a változás érintette a nappali ellátást, amely csak 10.000 lakostól kötelező feladata a 
települési önkormányzatoknak, a korábbi 3000 helyett. Kivétel az idősek nappali ellátása, amely 
továbbra is a 3000 lakos feletti települési önkormányzatok kötelező feladata. 
 
Módosult a kötelező feladatot meghatározó létszámhatár az átmeneti elhelyezést nyújtó 
ellátások esetében is, amely 10.000 főről 30.000 főre emelkedett A támogató szolgáltatás, 
valamint a közösségi ellátások nyújtásának kötelezettsége 2009. január 1-jétől megszűnt, de 
mint törvényben meghatározott tartalmú szociális szolgáltatások továbbra is megmaradnak, 
finanszírozásuk valamennyi fenntartó számára egységes módon, a tényleges szükségletek 
figyelembevételével, pályázat útján valósul meg.  
Az étkeztetést és a házi segítségnyújtást továbbra is minden településen biztosítani kell. A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2009. január 1-jétől a házi segítségnyújtás kiegészítő 
szolgáltatásává vált, a továbbiakban csak olyan szolgáltató nyújthatja, amely a házi 
segítségnyújtásra is rendelkezik működési engedéllyel. Finanszírozása a közösségi 
ellátásokhoz hasonlóan 2010. január 1-jétől szintén pályázati eljárás keretében történik. 
 
Étkeztetés, házi segítségnyújtás és bentlakásos idősotthoni ellátás esetében az Szt. az igénybe 
vevő jövedelmi helyzetének vizsgálatát is előírja. A jövedelem vizsgálata alapján a szolgáltatást 
nyújtó fenntartó a költségvetési törvényben meghatározott, eltérő összegű normatív állami 
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hozzájárulásra jogosult az ellátott után, illetve a jövedelem a térítési díjak mértékét is 
befolyásolja. A differenciált összegű normatíva érdekeltté teszi a fenntartót az alacsonyabb 
jövedelmű igénylők ellátásában, illetve az eltérő összegű intézményi térítési díjak lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a magasabb jövedelemmel bíró ellátottak magasabb összeget 
vállaljanak át a szociális költségvetésből. 
 
Az Szt. rendelkezése az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történő 
szabad mozgásához és tartózkodásához való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv egyenlő 
bánásmódról szóló 24. cikke a következő hatálykiterjesztést tartalmaz, mely szerint a szociális 
törvények személyi hatálya minden, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyre kiterjed, amennyiben a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar 
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
 
Az Szt. 4/A. § (1) bekAz Szt. 4/A. § (1) bekAz Szt. 4/A. § (1) bekAz Szt. 4/A. § (1) bekezdése szerint ezdése szerint ezdése szerint ezdése szerint –––– amely 2008. január 1 amely 2008. január 1 amely 2008. január 1 amely 2008. január 1----jétől hatályos jétől hatályos jétől hatályos jétől hatályos ––––    az Szt.az Szt.az Szt.az Szt.----ben ben ben ben 
meghatározott szociális feladatmeghatározott szociális feladatmeghatározott szociális feladatmeghatározott szociális feladat----és hatásköröket az alábbiakban felsorolt szociális igazgatás és hatásköröket az alábbiakban felsorolt szociális igazgatás és hatásköröket az alábbiakban felsorolt szociális igazgatás és hatásköröket az alábbiakban felsorolt szociális igazgatás 
szervei gyakoroljákszervei gyakoroljákszervei gyakoroljákszervei gyakorolják::::    

a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
b) a települési önkormányzat polgármestere, 
c) a települési önkormányzat jegyzője, 
d) a szociális hatóság gyakorolja (továbbiakban az a)-d) pontokban foglaltak együtt: szociális 
hatáskört gyakorló szerv). 
 

Az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerint    a jegyző szakmai irányítását a szociális hatóság látja el. 
 
Az Szt. jelenleg hatályos rendelkezései alapján:Az Szt. jelenleg hatályos rendelkezései alapján:Az Szt. jelenleg hatályos rendelkezései alapján:Az Szt. jelenleg hatályos rendelkezései alapján:    

� Szociális alapszolgáltatások:Szociális alapszolgáltatások:Szociális alapszolgáltatások:Szociális alapszolgáltatások:    
- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- közösségi ellátások, 
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- támogató szolgáltatás,  
- utcai szociális munka, 
- nappali ellátás. 

� Szakosított ellátások:Szakosított ellátások:Szakosított ellátások:Szakosított ellátások:    
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
- rehabilitációs intézmény,  
- lakóotthon, 
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, 
- egyéb speciális szociális intézmény. 

    
II.II.II.II.1.1.1.1.    AAAA    települési önkortelepülési önkortelepülési önkortelepülési önkormányzmányzmányzmányzat köteleat köteleat köteleat kötelező feladataiző feladataiző feladataiző feladatai    

1.) 
- a) étkeztetés, 
- b) házi segítségnyújtás, 
- c) állandó lakosainak számától függően a 2. pont szerinti szolgáltatások, 
- d) a fentiekben nem említett szociális szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a 

családsegítéshez – való hozzáférést. 
2.) 
- a) kétezer főnél több állandó lakos esetén családsegítést, 
- b) háromezer főnél több állandó lakos esetén alapszolgáltatásokat és idősek nappali 

ellátását, 
- c) tízezer főnél több állandó lakos esetén alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem 

említett nappali ellátást, 
- d) harmincezer főnél több állandó lakos esetén az a) – c) pont szerinti szociális 

szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást, 
- e) ötvenezer főnél több állandó lakos esetén az a) – d) pont szerinti szociális 

szolgáltatásokat és utcai szociális munkát. 
 
Hatszáz lakosnál kisebb településen, illetve külterületi lakott helyen az egyes szociális 
alapellátási feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás) falugondnoki szolgálat keretében is 
elláthatók. A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítása legalább 70, legfeljebb 400 lakosú helyen 
szükséges. 
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Nógrád megye települései, kistérségenként lakosságszám alapján, amely az önkormányzatok 
ellátási kötelezettségét az Szt.-ben szabályozottak alapján meghatározza 

 
11. számú táblázat 

    
    
    
KistérségKistérségKistérségKistérség    

    
600 lakos al600 lakos al600 lakos al600 lakos alatti atti atti atti 
településtelepüléstelepüléstelepülés    

600600600600----2.000 2.000 2.000 2.000 
lakos közötti lakos közötti lakos közötti lakos közötti 
településtelepüléstelepüléstelepülés    

2.0002.0002.0002.000----3.000 3.000 3.000 3.000 
lakos közötti lakos közötti lakos közötti lakos közötti 
településtelepüléstelepüléstelepülés    

3.0003.0003.0003.000----10.000 10.000 10.000 10.000 
lakos közötti lakos közötti lakos közötti lakos közötti 
teleülésteleülésteleülésteleülés    

10.00010.00010.00010.000----30.000 30.000 30.000 30.000 
lakos közötti lakos közötti lakos közötti lakos közötti 
településtelepüléstelepüléstelepülés    

30.00030.00030.00030.000----50.000 50.000 50.000 50.000 
lakos közötti lakos közötti lakos közötti lakos közötti 
településtelepüléstelepüléstelepülés    

BalassagyarmatiBalassagyarmatiBalassagyarmatiBalassagyarmati    9999    17171717    1111    1111    1111    ----    

BátonyterenyeiBátonyterenyeiBátonyterenyeiBátonyterenyei    4444    8888    1111    ----    1111    ----    

PásztóiPásztóiPásztóiPásztói    13131313    10101010    2222    1111    ----    ----    
RétságiRétságiRétságiRétsági    8888    13131313    4444    ----    ----    ----    

SalgótarjániSalgótarjániSalgótarjániSalgótarjáni    5555    15151515    3333    ----    ----    1111    

SzécsényiSzécsényiSzécsényiSzécsényi    2222    10101010    ----    1111    ----    ----    

Összesen:Összesen:Összesen:Összesen:    40404040    71717171    14141414    3333    2222    1111    

 
 
 

2. számú diagram 

Nógrád megye településeinek bemutatása lakosságszám alapjánNógrád megye településeinek bemutatása lakosságszám alapjánNógrád megye településeinek bemutatása lakosságszám alapjánNógrád megye településeinek bemutatása lakosságszám alapján

30
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1
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11 -600

600-2000 közötti 
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10000-30000 közötti 
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II.II.II.II.2.2.2.2.    A megyei önkormányA megyei önkormányA megyei önkormányA megyei önkormányzat kötelező feladataizat kötelező feladataizat kötelező feladataizat kötelező feladatai    
� azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezése, amelyek biztosítására az Szt. 

szerint a települési önkormányzat nem köteles,    
� a megyei önkormányzat gondoskodik a szakosított szociális szolgáltatások 

összehangolásáról.  
A módszertani feladatok 2008. július 1-jétől regionális rendszerben működnek.  

 
Az Szt. alapján a megyei önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézmények 
ellátási területe az egész megyére kiterjed. 
 

IIIIIIII.3..3..3..3.    A megyei jogú város kötelező feladA megyei jogú város kötelező feladA megyei jogú város kötelező feladA megyei jogú város kötelező feladataiataiataiatai    
    
A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést 
nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei önkormányzat ellátási 
kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idősellátás, továbbá – előzetes igényfelmérésre 
alapozva – a lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további intézménytípus 
feladatait biztosítani. 
 
A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi önkormányzattal 
kötött megállapodás útján is biztosíthatja. 
Jelentős változás volt az Szt.-ben az idősek otthonában történő elhelyezés feltételének 
meghatározása, mely szerint ilyen típusú intézménybe csak meghatározott gondozási 
szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy (indokolt esetben 18 év feletti személy) 
látható el. 
A gondozási szükségletet szociális szakértői szerv a jogszabályban meghatározottak szerint 
megvizsgálja és kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről, 
illetve a külön jogszabály szerinti körülményekről. Idősotthoni ellátás kizárólag a napi 4 órát 
meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló 
gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. Amennyiben a gondozási 
szükséglet nem éri el a napi 4 órát, a települési önkormányzatnak a házi segítségnyújtás 
keretében kell biztosítani az ellátást. 
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Az Szt. ezen rendelkezésének hatálybalépésekor idősotthoni ellátásban részesülő személyek 
gondozási szükségletét nem kellett felülvizsgálni, fennállónak kellett tekinteni idősotthoni 
ellátásuk teljes időtartama alatt. 
Idősotthoni ellátás esetében – a jövedelem vizsgálat keretében – a jegyző megvizsgálja az 
ellátást igénylő vagyoni helyzetét. Vagyonként kerül figyelembe vételre az ellátás igénylésének 
időpontjában az ellátást igénylő tulajdonában álló ingatlan, valamint az őt illető hasznosítható, 
ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog, illetve az ellátás igénylését megelőző 18 hónapban 
ingyenesen átruházott ingatlan az Szt.-ben meghatározott értékben. 
 

III.III.III.III.    A A A A Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád megyei szociális szolgáltatások változásai,megyei szociális szolgáltatások változásai,megyei szociális szolgáltatások változásai,megyei szociális szolgáltatások változásai,    a a a a helyi helyi helyi helyi 
önkormányzatok kötelezönkormányzatok kötelezönkormányzatok kötelezönkormányzatok kötelező feladatainak teljesítéseő feladatainak teljesítéseő feladatainak teljesítéseő feladatainak teljesítése    2008200820082008----2009200920092009....    

    

III 1.III 1.III 1.III 1.     Szociális alapszolgáltatások Szociális alapszolgáltatások Szociális alapszolgáltatások Szociális alapszolgáltatások    
    
Az alapszolgáltatásokAz alapszolgáltatásokAz alapszolgáltatásokAz alapszolgáltatások meg meg meg megszervezésévelszervezésévelszervezésévelszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló 
életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból, vagy más okból 
származó problémáikat megoldhassák. Az alapszolgáltatások körében a települési 
önkormányzatok elsősorban az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat. A 
szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási területen működő szociális, 
gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, 
intézményekkel. A szociális alapszolgáltatást nyújtó személy gondozási tervet készít az egyes 
ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról. 
Az alapszolgáltatások kistérségenkénti, valamint településenkénti bemutatását az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
    
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás     
 
A szolgáltatás célja, hogy az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint tanyasi 
lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányokat enyhítsék, az alapvető szükségleteket 
biztosítsák, a közszolgáltatásokhoz és az alapszolgáltatásokhoz hozzájussanak, az egyéni és 
közösségi szintű szükségletek teljesítését segítsék. 
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Falugondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. 
Tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb 400 lakosságszám esetén 
működtethető. 
A falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatásról az érintett önkormányzatoknak rendeletben kell 
döntést hozni. 

3. számú diagram 

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás alakulása Nógrá d megye kistérségeiben 2007-
2009
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A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi kistérségben működik, a rétsági kistérségből 
nem érkeztek feldolgozható számadatok, de az ellátási forma ott is működik. A legnagyobb 
fejlődés a bátonyterenyei kistérségben figyelhető meg, ahol 2007. évhez képest 30%-kal 
növekedett a szolgáltatást igénybevevők száma. A szécsényi kistérségben a szolgáltatás 
igénybevevők száma nem ingadozott az időszakban, kb. 250 fő veszi igénybe. A pásztói 
kistérségben viszont visszaesés figyelhető meg, melynek mértéke 35%. A szolgáltatásokat 
minden esetben a települési önkormányzatok biztosítják, kistérségi szinten nem látják el ezt a 
szolgáltatási formát. A szolgáltatók száma bátonyterenyei és a szécsényi kistérségekben 4-4, a 
balassagyarmati kistérségben 3, a pásztói kistérségben 2. A salgótarjáni kistérségben az SMJV 
Jegyzője által kiadott működési engedélyek alapján 2 tanyagondnoki és 2 falugondnoki 
szolgálatnak van hatályos működési engedélye. 
 
ÉtkeztetésÉtkeztetésÉtkeztetésÉtkeztetés    
Az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről kell gondoskodni, azok 
esetében akik, önmaguk illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani (kor, egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai betegség, 
szenvedélybetegség, hajléktalanság miatt). 
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Az étkeztetés jogosultsági feltételeiről a települési önkormányzatok rendeletben határoznak. 
Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. 
Az étkeztetés Nógrád megye valamennyi kistérségében működik. A szolgáltatást – csakúgy, 
mint a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást – a települési önkormányzatok biztosítják. A 
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának fenntartásában működtetett Kistérségi Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ szervezeti keretei között egyes települések 
vonatkozásában biztosított az étkeztetés. A működési engedély 2009. december 31-én 
emelkedett jogerőre. Amennyiben az éves változásokat vesszük figyelembe, a balassagyarmati 
kistérség kivételével valamennyi kistérségben növekedés figyelhető meg. A legnagyobb 
növekedés a bátonyterenyei kistérségben volt, ahol a szolgáltatást igénybevevők száma 2009-
re megduplázódott, ugyanakkor a pásztói és a rétsági kistérségekben is jelentős növekedés 
következett be 2009-re. A salgótarjáni kistérségben a szolgáltatást igénybevevők száma nem 
változott jelentősen. A szécsényi kistérségben jelentősebb növekedés a 2007-évről 2008-évre 
vonatkozóan történt. 

4. számú diagram 

Az étkeztetés alakulása Nógrád megye kistérségeiben  2007-2009
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A szolgáltatók számának alakulása 2009-ben: 
Balassagyarmati kistérség:  7 
Bátonyterenyei kistérség: 7 
Pásztói kistérség:  8 
Rétsági kistérség:  5 
Salgótarjáni kistérség: 4 (A salgótarjáni kistérségben 2009-ben 16 települési önkormányzat rendelkezik  

SMJV Jegyzője által kiadott jogerős működési engedéllyel a feladatra.) 

Szécsényi kistérség:  10 
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A legtöbb szolgáltató a szécsényi kistérségben működik, annak ellenére, hogy ehhez a 
kistérséghez tartozik a legkevesebb település (összesen 13).  
    
Házi segítségHázi segítségHázi segítségHázi segítségnyújtásnyújtásnyújtásnyújtás    
Az ellátás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személynek saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást (ápolási, gondozási 
feladatok, ellátott és lakókörnyezet higiénéjének megtartása, veszélyhelyzet megelőzése). A 
házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a szakvélemény alapján, megállapításra kerül 
a napi gondozási szükséglet, amely legfeljebb napi 4 óra lehet.  
Házi segítségnyújtás valamennyi kistérségben működik Nógrád megyében (a rétsági kistérség 
nem szolgáltatott pontos adatot). A szolgáltatók száma a szécsényi kistérségben a legtöbb, 
összesen: 11, a bátonyterenyeiben 7, a pásztóiban 5. Kistérségi feladatellátás (is) működik a 
balassagyarmati, a bátonyterenyei, a rétsági, a salgótarjáni és a szécsényi kistérségekben. 
A beérkezett adatok alapján a rétsági kistérségből csak egy település szolgáltatott pontos 
ellátotti létszámot. A szolgáltatást igénybevevők száma a bátonyterenyei kistérségben a 
legnagyobb, ahol folyamatos növekedés figyelhető meg. Csökkent a létszám a balassagyarmati 
, és a salgótarjáni kistérségben. Létszámnövekedés figyelhető meg a szécsényi, a pásztói és a 
bátonyterenyei kistérségben. A rétsági kistérségben van olyan település, ahol csak 2009-ben 
vezették be ezt a szolgáltatás típust. Nógrád megyét tekintve 2008-ban volt a legmagasabb az 
ellátotti létszám, akkor 800 fő feletti volt az ellátást igénybe vevők száma. 
 
CsaládsegítésCsaládsegítésCsaládsegítésCsaládsegítés    
Ez az ellátási forma a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek vagy családok számára nyújt segítséget. Olyan szolgáltatás, 
amely a krízishelyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint 
az életvezetési képesség megőrzésére nyújt szakszerű segítséget. A családsegítés keretében 
többek között biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, a 
családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását és megelőzését, továbbá az 
anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését. 
Nógrád megyében valamennyi kistérségben működik családsegítő szolgáltatás. Az ellátásban 
résztvevők száma ezen a szolgáltatási területen a legmagasabb, 2009-ben majdnem elérte a 
7000 főt., a vizsgált időszakban pedig folyamatos emelkedés figyelhető meg. A megyében 



 26 

vegyesen működik az önkormányzati és a kistérségi feladatellátás. Csak a kistérségek 
működtetik a szolgáltatást a salgótarjáni és a balassagyarmati kistérségben, a többi 
kistérségben pedig vegyesen működik a szolgáltatás. 2009-re a kistérségi szolgáltatók száma a 
jelentősebb mértékű. Az önkormányzati működtetés a nagyobb városokban figyelhető meg. 

5. számú diagram 

A családsegítés alakulása Nógrád megye kistérségeib en 2007-2009
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Salgótarján Megyei Jogú Városban a jelzett három év tekintetében az ellátottak száma 
folyamatosan emelkedett. ( 2007: 450 fő, 2008: 490 fő, 2009: 491 fő.) 
Az ellátást igénybevevők száma valamennyi kistérségben növekedett. Jelentős a növekedés a 
bátonyterenyei kistérségben, ahol az ellátást igénybevevők száma meghaladja az 1200 főt. A 
salgótarjáni kistérségben veszik igénybe a legtöbben ezt a szolgáltatási formát, a 2009. évet 
tekintve majdnem négyezren. Jelentős még az ellátotti kör a szécsényi kistérségben is, ahol 
majdnem eléri a 600 főt az igénybevevők száma. A balassagyarmati kistérség ellátotti köre 
stagnál és igen alacsony a lakosságszámhoz képest. Növekedés figyelhető meg a pásztói 
kistérségben is, de az ellátást igénybe vevők száma igen alacsony. 
 
JelzőrendszJelzőrendszJelzőrendszJelzőrendszeres házi segítségnyújtáseres házi segítségnyújtáseres házi segítségnyújtáseres házi segítségnyújtás    
Az ellátás során a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő 
krízishelyzet elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az ellátás keretében biztosítani kell az ügyeletes 
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gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldását, valamint kezdeményezni kell a szükséges szociális és egészségügyi 
ellátást. 

6. számú diagram 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alakulása Nógrád me gye 
kistérségeiben 2007-2009 között
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Salgótarján Megyei Jogú Városban ebben az ellátási formában csekély ellátotti szám csökkenés 
tapasztalható. (2008: 115, 2009: 93 fő.) 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nógrád megye valamennyi kistérségében működik. A 
pásztói és a rétsági kistérségben is működik a szolgáltatás, de konkrét adatokat csak a 2009. 
évre szolgáltattak. A bátonyterenyei kistérségben a szolgáltatók száma 10, a szécsényi 
kistérségben pedig 11. A szolgáltatást leginkább kistérségi szinten látják el, kevés 
önkormányzat biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást önállóan (szécsényi 
kistérségben 1, a bátonyterenyei kistérségben 2). 
Az ellátást igénybevevők számánál viszont visszaesés figyelhető meg. A szécsényi kistérségben 
dinamikus növekedés indult 2007-ben, de 2009-re 25%-os visszaesés figyelhető meg a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők között. A bátonyterenyei kistérségben is 
több mint 10%-os a visszaesés. Növekedés csak ott figyelhető meg, ahol 2009. évben vezették 
be a szolgáltatási formát. A balassagyarmati kistérségben az ellátást igénybe vevők száma 
emelkedett, de 2009-ben szinten maradt a 2008. évihez. A salgótarjáni kistérségben 2008-ban 
vezették be ezt az ellátási formát – kistérségi szintű szolgáltatásban –, de az ellátotti létszám itt 
is visszaesett 2009-re. 
 



 28 

 
Közösségi ellátásokKözösségi ellátásokKözösségi ellátásokKözösségi ellátások    
Salgótarján Megyei Jogú Városban a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában 
részesülők száma jelentős emelkedést mutat. (2008: 142 fő, 2009: 239 fő.) A pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása tekintetében viszont csökkenés tapasztalható. (2007: 67 fő, 2008: 49 
fő, 2009: 52 fő.) A szenvedélybetegek közösségi ellátásában részesülők száma a szolgáltatás 
bevezetése óta átlagosan 53 fő.( 2007: 52 fő, 2008: 53 fő, 2009: 53 fő.) 
Az ellátás a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott meghatározott közösségi 
alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás. A 
közösségi ellátás során biztosítani kell a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást, a meglévő 
képességek megtartását és fejlesztését, az állapot folyamatos figyelemmel kísérését, a 
pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást. Az alacsonyküszöbű ellátás 
során biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk 
mérsékléséhez szükséges ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, a kríziskezelést a kialakult 
kezelhetetlen helyzetek esetére. 
Közösségi szenvedélybeteg ellátás és közösségi pszichiátriai ellátás a visszaérkezett adatlapok 
alapján csak három kistérségben működik (balassagyarmati, salgótarjáni, szécsényi) a 
megyében. Nógrád megye vonatkoztatásában közösségi szenvedélybetegek ellátása területén 
2008. évben volt a legnagyobb az ellátotti kör és a balassagyarmati kistérségben vették igénybe 
a legtöbben a szolgáltatást. A közösségi pszichiátriai ellátás területén pedig 2009-re növekedett 
a legnagyobbra az ellátotti kör, és itt is a balassagyarmati kistérségben vették igénybe ezt a 
szolgáltatási formát a legtöbben. A szolgáltatást valamennyi esetben kistérségi szinten 
működtetik. 2007-ben még az önkormányzatok önállóan nyújtották ezt a szolgáltatást, de 
valószínűsíthető, hogy a kistérségi szintű szolgáltatásnyújtás gazdaságosabban működtethető. 
Kiemelkedő színvonalú munka folyik a Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központban a közösségi ellátások területén.  
 
Támogató szolgáltatásTámogató szolgáltatásTámogató szolgáltatásTámogató szolgáltatás    
Salgótarján 2007: 112 fő, 2008: 79 fő, 2009: 41 fő. 
Az ellátás célja, a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli 
szolgáltatások elérésének segítése, valamint az életvitel önállóságának megőrzése mellett a 
lakáson belüli speciális segítségnyújtás. A támogató szolgáltatás feladata többek között az 
egészségi állapotnak megfelelő egészségügyi-szociális ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 
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információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, jelnyelvi tolmácsszolgálat biztosítása, társadalmi 
integrációs feltételek biztosítása.  
Támogató szolgáltatás Nógrád megyében a salgótarjáni és a balassagyarmati kistérségben 
működik, kistérségi szinten látják el a feladatokat. Az ellátást igénybevevők számának 
alakulását tekintve a salgótarjáni kistérségben intenzív visszaesés figyelhető meg, az ellátotti 
kör visszaesett a 2007. évi létszám 40%-ára, viszont a balassagyarmati kistérségben 2008-ban 
került bevezetésre ez az ellátási forma és ott megduplázódott az ellátotti kör 2009-re. Az 
ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesület 2008. december 31-ig  Balassagyarmat város 
közigazgatási területén belül működtette a támogató szolgálatot, 2009. január 1-től a szécsényi 
és a pásztói kistérségre is kiterjed a szolgáltatásuk. A jövőben a prioritások között kell 
szerepeltetni ezt a szolgáltatást, mivel Nógrád megye 6 kistérsége közül – a beérkezett adatok 
szerint - kizárólag a salgótarjáni kistérségben működik. Balassagyarmat kistérséggében is 
működik ez a szolgáltatás társulási fenntartásban SMJV Jegyzőjének határozata alapján. A 
2008. évi rétsági kistérségi koncepció szerint ebben a kistérségben is működik támogató 
szolgálat a KOLPING Támogató Szolgálat működtetésében. 
 
Utcai szociális munkaUtcai szociális munkaUtcai szociális munkaUtcai szociális munka    
Az ellátás keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, 
életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, 
illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.  
Az ágazati miniszter pályázat útján regionális illetékességgel diszpécserközpontokat jelöl ki, öt 
évre. 
Utcai szociális munka szolgáltatás nem működik Nógrád megyében. Salgótarjánban a 
Hajléktalan Szállók munkatársai az utcán élő hajléktalanok ellátását is biztosítják, különösen a 
téli időszakban.  
 
Nappali ellátásNappali ellátásNappali ellátásNappali ellátás    
Az ellátás célja hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek; fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igénylő pszichiátriai és szenvedélybetegek; önkiszolgálásra részben képes vagy képtelen, de 
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére szociális és mentális 
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támogatás (napközbeni tartózkodás, társas kapcsolatok, alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítése, napközbeni étkeztetés) biztosítása.  
 
Nappali ellátási formák között megjelenik az idősek klubja, az idősek nappali intézménye és a 
fogyatékosok nappali ellátása. Idősek nappali intézménye a kistérségek közül a 
bátonyterenyeiben, a pásztóiban, a salgótarjániban és a szécsényiben működik. Az ellátást a 
legtöbben a szécsényi kistérségben veszik igénybe (2007-ben 75 fő). De visszaesés figyelhető 
meg (2009-re 64 fő). A pásztói kistérségben közel azonos az igénybevevők száma 2007 és 
2009 között, kb. 60 fő valamennyi évben. A bátonyterenyei kistérségben az ellátást 
igénybevevők száma 20-25 fő között mozgott. A szolgáltatók száma a bátonyterenyei 
kistérségben 1, a pásztói és a szécsényi kistérségben pedig 3. Fogyatékosok nappali 
intézménye Salgótarjánban működik 20 férőhellyel. 
Salgótarján Megyei Jogú Városban az idősek nappali ellátásában részesülők száma folyamatos 
emelkedést mutat. (2007: 84 fő, 2008: 100 fő, 2009: 101 fő+20 fő ellátott az Ezüstfenyő Idősek 
Otthona Idősek Klubjában.) 
 

III. 2.III. 2.III. 2.III. 2.    A kistérségek bemutatásaA kistérségek bemutatásaA kistérségek bemutatásaA kistérségek bemutatása    
    

Balassagyarmati KistérségBalassagyarmati KistérségBalassagyarmati KistérségBalassagyarmati Kistérség    
A balassagyarmati kistérség Nógrád megye észak-nyugati részén a rétsági, a szécsényi és a 
pásztói kistérségek között helyezkedik el, észak felől pedig a szlovákiai nagykürtösi járással 
határos. Lakosságszámát tekintve a megye második legnagyobb kistérsége. Területét tekintve a 
legnagyobbak közé tartozik, a megye terültének 20%-át foglalja el. 
A kistérség 2008. évi koncepciójában leírtak alapján házi segítségnyújtás 13 településen működik. 
A szolgáltatás általában a kilencvenes évek elején indult el a legtöbb településen. A házi 
segítségnyújtáshoz kiegészítő jelleggel kapcsolódó jelzőrendszer azonban egyetlen településen 
sem került kiépítésre. Ezen szolgáltatások bevezetése a rövid távú fejlesztési tervek között 
szerepel.  
Étkeztetés 19 településen biztosított. Ez a szolgáltatás tekinthető a legjobban megszervezett 
szociális szolgáltatásnak, ugyanis a legtöbb település már a nyolcvanas években is működtette. 
A családsegítés nem tekinthető megoldottnak. Mindössze 11 településen működik. Ez a 
szolgáltatás a „legfiatalabb”. A legkorábbi 1999-től, a többségük 2001-től kezdte meg működését. 
Idősek klubja 9 településen működik, közel 210 fő számára biztosított a szolgáltatás. 
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A szociális alapszolgáltatások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítő szolgálat, a 
közösségi ellátási formák, a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres, valamint házi segítségnyújtás 
kistérségi szinten működik. A gyermekjóléti szolgáltat és a családsegítő szolgálat három 
mikrotérségi szintű szervezet biztosítja a kistérség településeinek. A kistérség csak 2009-től vállalta 
a közösségi ellátások közül a pszichiátriai betegek ellátását, a szenvedélybetegek ellátását tekintve 
a létszámcsökkenés a pályázati rendszer változása miatt következett be. A kistérségben a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében látták el (Megmentő Kht. és az 
Alvinczi Péter Szeretetszolgálat). A házi segítségnyújtást csak 2009 óta biztosított a kistérségben, 
amit szintén ellátási szerződés keretein belül biztosítanak. A támogató szolgálat a kistérségen 
kívüli településen – Szécsényben – működik, jelenleg 8 ellátottal.  
Idősek Otthona Balassagyarmaton működik 220 férőhellyel. Ezen túlmenően az intézmény 
szervezeti keretei között alapszolgáltatások is működnek. 
A kistérségben nappali melegedő biztosítja a hajléktalan személyek ellátását. Balassagyarmaton 
több mint 200 regisztrált hajléktalan személy tartózkodik. Az intézményt a Magyar Vöröskereszt 
Balassagyarmati Szervezete tartja fenn. A nappali melegedőben a hajléktalan személyek részére a 
szociális étkeztetés is biztosított. Az ÉFOÉSZ Nógrád Megyei Közhasznú Egyesülete a 
fogyatékossággal élő emberek napi speciális szükségletéhez igazodva biztosít Támogató szolgálati 
ellátást Balassagyarmat város közigazgatási területén belül. 
A legfontosabb fejlesztési tervek között szociális foglalkoztató, fogyatékos személyek részére 
nappali, átmeneti intézmény, időskorúk gondozóháza, hajléktalanok átmeneti ellátását biztosító 
intézmény létrehozása szerepel. 
    
Bátonyterenyei KistérségBátonyterenyei KistérségBátonyterenyei KistérségBátonyterenyei Kistérség    
A kistérséghez 14 település tartozik. Ebből egy városi rangban van (Bátonyterenye), a többi 
tizenhárom település község. Lakosságszámát tekintve ez a kistérség a megyei kistérségek között 
az ötödik helyet foglalja el. A bátonyterenyei kistérségben az országos átlagot jóval meghaladja a 
természetes fogyás mértéke. A megyei aránynál másfélszer nagyobb arányban csökken a 
népesség. Ennek egy része magyarázható a népesség elöregedésével, és az abból következő 
halálesetek számával, másrészről a születések számának csökkenésével, illetve a térségből 
történő elvándorlással. A kistérségben a megyei átlagot meghaladja a halálozások száma, ezzel 
párhuzamosan jelentősen nő az idősek aránya. A természetes fogyás szintén ebben a 
kistérségben a legmagasabb a megyében. 
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Bátonyterenyén a szociális szolgáltatások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a 
családsegítést, az idősek klubját és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Bátonyterenye Város 
Önkormányzata biztosítja.  
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások egy részét a kistérségben a Bátonyterenye Kistérségi 
Szociális Központ látja el 2005. december 15-től. (házi segítségnyújtás, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás minden településen működik, a Megmentő Közhasznú Társaság által. Idősek 
Klubja Bátonyterenye (Kisterenye) településen működik 25 férőhellyel. Az Idősek Gondozóháza 
megszüntetésre került.  
A hiányzó ellátások között a támogató szolgálat, közösségi ellátások, fogyatékosok, hajléktalanok, 
szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító intézménye szerepelnek. A 
fejlesztési tervek a lakossági igények és szükségletek figyelembe vételével elsődlegesen az idősek 
nappali ellátásának bővítésére, a házi segítségnyújtás minden településre történő kiterjesztésére, a 
hétvégi étkeztetés megszervezésére, a szenvedélybetegek, valamint a fogyatékos személyek 
átmeneti gondozásának megszervezésére irányulnak. 
 
Pásztói kistérségPásztói kistérségPásztói kistérségPásztói kistérség    
A pásztói kistérség önkormányzatai megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a kistérség lakói 
az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az 
önkormányzatok együttműködéssel minél teljesebben, forrásai célszerű és optimális 
felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. A kistérség 26 
települést érintő társulás aláírására 2004. július 07.-én került sor valamennyi település 
polgármesterének részvételével, ezzel a Többcélú Társulásnak mind a 26 település tagja lett. 
 
A pásztói kistérség Nógrád megye déli részén helyezkedik el, 552 km2-nyi területével a megye 
legnagyobb kistérsége. Földrajzi környezetében a fő tájat a Cserhát hegység biztosítja, a keleti 
részen a Mátra vonulatai jelentik a határát. A kistérség közvetlenül határos Heves és Pest 
megyékkel, észak felé Salgótarjánon keresztül a Szlovák Köztársaság érhető el. A kistérségben 
lévő 26 település közül egy város van – Pásztó. 

� Pásztói mikrotérség (5 település) 
� Alsótoldi mikrotérség (10 település) 
� Palotási mikrotérség (11 település) 
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Pásztó Kistérség Többcélú Társulása településeinek a szociális területen az alábbi kötelező 
feladatokat kell ellátniuk: 
    
A kistérség településeinek kötelező szociális alapszA kistérség településeinek kötelező szociális alapszA kistérség településeinek kötelező szociális alapszA kistérség településeinek kötelező szociális alapszolgáltatásaiolgáltatásaiolgáltatásaiolgáltatásai    
    

12. számú táblázat 
 2000 fő állandó 

lakos alatt 
2000 főnél 

több 
állandó 
lakos 

3000 főnél több 
állandó lakos 

Falu- tanyagondnok 
x   

Étkeztetés  x x x 

Házi segítségnyújtás 
x x x 

Családsegítés  
 x x 

Nappali ellátás  
  x 

    
A kistérség telepüA kistérség telepüA kistérség telepüA kistérség településeinek nem kötelező szociáliléseinek nem kötelező szociáliléseinek nem kötelező szociáliléseinek nem kötelező szociális szolgáltatásai, melyeket biztosíts szolgáltatásai, melyeket biztosíts szolgáltatásai, melyeket biztosíts szolgáltatásai, melyeket biztosít    

13. számú táblázat 
 2000 fő 

állandó 
lakos alatt 

2000 főnél 
több 

állandó 
lakos 

3000 főnél több 
állandó lakos 

Gyermekek átmeneti 
otthona 

  x 

Idősek átmeneti 
otthona 

  x 

Idősek bentlakásos 
Intézménye 

  
x 

Jelzőrendszeres házi 
gondozás 

x x x 

Nappali ellátás x x x 
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A szociális alapellátások közül az étkeztetés – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a 
kistérség valamennyi településén biztosított, a házi segítségnyújtás terén mutatkoznak 
hiányosságok. A pásztói kistérség 26 települése közül 1 település lakosságszáma haladja meg 
a háromezer főt, ahol kötelező az idősek nappali ellátásának a biztosítása. Jelenleg a pásztói 
kistérség településein összesen 8 Idősek Klubja működik, Pásztón és Szurdokpüspöki 
településeken 2–2, Ecsegen, Jobbágyiban, Bujákon és Palotáson pedig 1-1. 

A kistérség települései körében az elmúlt évtizedek során kialakult „körzeti jelleg” alapvetően 
Pásztó város köré szervezte a térségi jellegű ellátásokat, valamint a gyermekek és idősek 
átmeneti elhelyezést biztosító intézményt.  
Ennek elsősorban jogszabályi háttere volt. Az Szt. által kötelező önkormányzati feladatellátás 
biztosítása érdekében Pásztó városának és a kistérség több településének elsőként sikerült 
megvalósítani egy minta értékű szociális fejlesztési programot. Az ESzCsM pályázata által 
megvalósult beruházás tette lehetővé az Idősek Átmeneti Otthonának megépítését és 
beindítását és a Gyermekek Átmeneti Otthonának kialakítását, további egy nappali ellátást 
nyújtó intézmény létrejöttét Pásztón és a területen az étkeztetések megkönnyítése érdekében 
szállító autók vásárlását. 
 
A 2004-ben befejeződött fejlesztést, ugyanebben az évben egy újabb program követte, mely 
PHARE támogatással hozzásegítette a Gyermekek Átmeneti Otthonának befejezését és 
beindítását, a palotási Idősek Klubjának beindítását, a jobbágyi Idősek Klubja berendezési 
tárgyainak cseréjét és nem utolsó sorban a szociális ellátórendszer működéséhez 
elengedhetetlen személyi feltételek biztosítását és a szakemberek képzését. 
A mindössze 6 és 4 éve működő bentlakásos intézmények ma már nem tartoznak a kötelező 
ellátási feladatok közé, viszont továbbműködtetése nem csupán a pályázati feltételek, hanem az 
egyre növekvő igény miatt is szükséges.  
Az Idősek részére tartós elhelyezést biztosító intézmény hiányzott a kistérségben. Az Átmeneti 
Otthon lakói közül többen huzamosabb ideje vártak tartós elhelyezésre, így a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium jóváhagyásával adódott a lehetőség arra, hogy a pásztói kistérség 
területén 40 férőhellyel bővüljön a tartós ellátás a Pásztói Idősek Otthonában az átmeneti 
elhelyezés átszervezésével. Az intézmény férőhelyének bővítése mellett, 15 férőhelyen átmeneti 
elhelyezés is szolgál Nógrád megye területén a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 
működtetésében. Mindkét formánál, úgy az átmeneti mind a tartós elhelyezésnél 100%-os az 
ágykihasználtság. Az igények alapján előre láthatóan egyre több rászoruló kéri majd ezt az 
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ellátási formát, ami a térségben nem csupán a közelség miatt lesz népszerű, hanem a 
zsúfoltságtól mentes kis létszámú intézmény színvonala is vonzóbbá teszi a megye többi 
intézményéhez képest. 
 
A kistérségben a szociális alapellátási feladatokat önállóan ellátó települések: 
    

Tar:Tar:Tar:Tar: - szociális étkeztetés 

 - házi segítségnyújtás 
A Gyermekjóléti ellátás tekintetében a feladatellátás intézményfenntartó társulás keretében a 
pásztói Gyermekjóléti szolgálat útján történik.  

MátraszőlősMátraszőlősMátraszőlősMátraszőlős:::: -    szociális étkeztetés 

     -     házi segítségnyújtás 
Gyermekjóléti feladatellátást a település önállóan végzi. 

Szurdokpüspöki:Szurdokpüspöki:Szurdokpüspöki:Szurdokpüspöki: - szociális étkeztetés 

                             - házi segítségnyújtás 
                             - idősek nappali ellátása 
                             - gyermekjóléti szolgáltatás 

A családsegítői feladatokat szükség esetén a helyi védőnő látja el részmunkaidőben. 
HéhalomHéhalomHéhalomHéhalom:             - étkeztetés 

Házi segítségnyújtás igény hiányában nem működik, a családsegítői és gyermekjóléti ellátások 
Palotás településsel társulásban működik. 

Egyházasdengeleg: Egyházasdengeleg: Egyházasdengeleg: Egyházasdengeleg: ----    étkeztetés 

                                                                                                                                        ---- házi segítségnyújtás 
A családsegítői és gyermekjóléti ellátások Palotás településsel társulásban működik. 

Kálló:Kálló:Kálló:Kálló:                        - szociális étkeztetés 

Házi segítségnyújtás igény hiányában nem működik, a családsegítői és gyermekjóléti ellátások 
Vanyarc településsel társulásban működik. 

ErdőtarcsaErdőtarcsaErdőtarcsaErdőtarcsa :              – szociális étkeztetés 

Házi segítségnyújtás igény hiányában nem működik, a családsegítői és gyermekjóléti ellátások 
Vanyarc településsel társulásban működik. 
A kistérség 26 települése közül, az előzőekben megjelölt 7 település döntött úgy, hogy a 
létrehozott integrált intézményi ellátáshoz nem csatlakozik. 
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Rétsági KistérségRétsági KistérségRétsági KistérségRétsági Kistérség    
A Rétság Kistérség Többcélú Társulása 25 település részvételével jött lére. A népesség 
szempontjából változatos képet mutat. A kistérségben a 2000 fő lakosságszám feletti 
települések száma összesen: 4. Az 1000 fő alatti települések száma 16, amely a kistérség 
településeinek 64%-a. 2003-ban elkészült a térség demográfiai és iskolázottsági 
előreszámítása, amely 20 éves időszakot (2001-2021) ölel fel. Ebből kimutatható, hogy a 
kistérség népessége 2021-ig előreláthatólag folyamatosan csökkenni fog. A népesség 
csökkenés együtt jár a 60 év feletti korosztály számának növekedésével, s ez a tény komoly 
befolyást gyakorol a szociális ellátórendszer felé irányuló igények alakulására. Várható a 
különböző ellátási formák és szolgáltatások iránti igények növekedése, amely az ellátórendszer 
fokozatos, de folyamatos bővítését, a várható igények függvényében esetleges átalakítását teszi 
szükségessé. 
A kistérségi koncepció 2008. évi adatai alapján az étkeztetés valamennyi településen biztosított. 
Házi segítségnyújtás a települések 60%-ánál nem működik. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás még nem került bevezetésre. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat Rétság kistérségben 2008-ban csak a gyermekjóléti szolgálat feladatait látta el. 
Támogató szolgálat négy településen működik (Horpács, Nagyoroszi, Romhány, Szátok). A 
szolgáltatást a KOLPING Támogató Szolgálat működteti.  
 
Salgótarjáni KistérségSalgótarjáni KistérségSalgótarjáni KistérségSalgótarjáni Kistérség  

A salgótarjáni kistérség az észak–magyarországi régiójában helyezkedik el. 24 településből áll, 
amelyek három, területileg jól elhatárolható részt alkotnak. A kistérség központja Salgótarján 
Megyei Jogú Város és Somoskőújfalu Község, másik részét a Salgótarjántól nyugatra fekvő 
Dobroda-és Ménes-völgyi 14 település, harmadik részét pedig a várostól keletre fekvő további 8 
település alkotja.  

Salgótarján Magyarország északi részén, a Tarján patak által formált Y–alakú völgyben fekszik, 
közvetlenül határos a Szlovák Köztársasággal. Nógrád Megye gazdasági, kereskedelmi, 
szolgáltatási, kulturális központja és székhelye. 

A Dobroda–és Ménes–völgyi Mikrotérséget    Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, 
Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kishartyán, Litke, Mihálygerge, 
Ságújfalu, Sóshartyán, és Szalmatercs települések alkotják, amelyek a Karancs és a Cserhát 
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hegység két, egymással párhuzamos völgyében, a Dobroda, illetve a Ménes patak mentén, 
egymáshoz viszonylag közel, láncszerűen helyezkednek el.  

A nyolc Palóc mikrotérséget Bárna, Cered, Kazár, Mátraszele, Rákóczibánya, Szilaspogony, 
Vizslás, Zabar községek alkotják, amelyek a Medves és a Mátra hegységek, valamint a Heves–
Borsodi dombság által határolt völgyekben helyezkednek el.  

A kistérség kedvezőtlen településszerkezetét jelzi, hogy az 500–1000 fő alatti településeken 
élők aránya meghaladja az országos átlagot. Jelentősen magas a kis és aprófalvas települések 
száma. 

1000 fő alatti 11 település, 2000 fő alatti 9 település, 2000 fő feletti mindössze 3 település. 

A salgótarjáni kistérség lakónépessége a 2008. évi koncepció adatai alapján 67.311 fő volt a 
2004. évi 70.026 fővel szemben. A csökkenő tendencia különösen Salgótarján tekintetében 
figyelhető meg. 

A kistérség korösszetétele többé-kevésbé megfelel az országos átlagnak. A 60 év felettiek 
aránya kissé meghaladja az országos átlagot, amely 22,8%. A 0-14 év közöttiek aránya hasonló 
az országos átlaghoz –- 16%. Az országban itt a legalacsonyabb a 15-29 éves fiatalok aránya –- 
19,7%. Valószínűsíthető, hogy az itt születettek jelentős része 15-29 éves korára már más 
régiókba költözik. 

Demográfiai jellemzők:  

� A kistérségben élő lakosság 22%-a időskorú (özvegyen élő nők), mely adat megfelel a 
megyei és országos átlagnak. 

� A kistérség településeinek zömében természetes fogyásról beszélhetünk.  
� A kistérségben magas az egyedül élők, illetve a kétszemélyes háztartások aránya. 
� A kistérség településein a 18 éves és annál idősebb lakosok iskolázottsága az országos 

adatoknál jóval kedvezőtlenebb képet mutat. 
� Migráció tekintetében a képzettebb emberek elvándorlása figyelhető meg. 
� A munkanélküliség Nógrád megyében az országosnál magasabb.  
� A salgótarjáni kistérségben a munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességen 

belül a megyei átlagot is meghaladja. 
� A tartós (180 napnál hosszabb ideje) munkanélküliek aránya a kistérségben a megyei 

átlagot kétszeresen haladja meg.  
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� A kistérség településein a munkanélküliségi ráta az országos háromszorosa, és 
jelentősen magasabb a megyei és kistérségi átlagnál is.  

� A roma lakosság számarányának növekedése jellemző a kistérségben. 
� Mélyülő szegénység jellemző, jelentős probléma a gyermekek szegénysége. 

Házi segítségnyújtás a kistérségi koncepció adatai alapján 16 településen biztosított.  

A kistérség települései közül a legkisebb lélekszámúakban (Ipolytarnóc, Szalmatercs, Zabar, 
Szilaspogony), illetve speciális településszerkezete miatt Etesen működik falugondnoki 
szolgálat. Továbbá Litke község állami támogatás nélkül, önerőből működtet falugondnoki 
szolgálatot.  
A közösségi ellátáson belül biztosított 

• A pszichiátriai betegek közösségi ellátása 
• A szenvedélybetegek közösségi ellátása 
• Az alacsonyküszöbű ellátás 

Az Idősek napközbeni ellátását a következő táblázat mutatja be: 

14. sz. táblázat 
TelepülésTelepülésTelepülésTelepülés    Ellátottak számaEllátottak számaEllátottak számaEllátottak száma    Dolgozói létszámDolgozói létszámDolgozói létszámDolgozói létszám    

Salgótarján 

„Aranykor” Idősek Klubja 

80 fő 

2009. november 06-tól 83 

férőhely 

8 fő 

Salgótarján 

„Várkapu” Idősek Klubja 

25 fő 2 fő 

Cered 10 fő 2 fő 

Kazár 30 fő 2 fő 

Rákóczibánya 30 fő 2 fő 

Sóshartyán 30 fő 2 fő 

Somoskőújfalu 20 fő 2 fő 

Zabar 25 fő 2 fő 

ÖSSZESEN:ÖSSZESEN:ÖSSZESEN:ÖSSZESEN:    250 fő250 fő250 fő250 fő    22 fő22 fő22 fő22 fő    
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2007. január 1-jétől a Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Központtá alakult, melynek 
tevékenységi köre az alapellátás meglévő feladatain túl speciális szolgáltatásokkal bővült ki. A 
Kistérségi Társulás keretein belül – Salgótarjánon kívül – további 26 településen látják el a 
gyermekjóléti szolgáltatásokat. 
A gyermekek napközbeni ellátását az Egészségügyi Szociális Központ működtetésében családi 
napközi formában biztosítja Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A városban 
további 2x7 férőhelyes családi napközi működik önkormányzati támogatással non-profit 
gazdasági társaság fenntartásában. Ezen túlmenően Vizslás Község Önkormányzata biztosít 
családi napközis ellátást, kizárólag Vizslás település lakosai részére. 
Házi gyermekfelügyelet a kistérségi koncepció adatai alapján nem biztosított a kistérségben. Ez 
idáig valós igények nem merültek fel. 

Helyettes szülői hálózat nem működik a kistérségben.        
Gyermekek átmeneti otthona működtetési kötelezettsége a kistérségen belül Salgótarján 
városának van, melynek a Nógrád Megyei Közgyűlés által fenntartott intézményben vásárolt 
szolgáltatással tesz eleget. 2010. január 25-től Zabaron 12 férőhelyen a Salgótarjáni Kistérség 
Többcélú Társulása fenntartásában működik ez a szolgáltatás. 
Családok átmeneti otthona tekintetében Salgótarjánnak van a kistérségben ellátási 
kötelezettsége. A szolgáltatást a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete működteti, a 
megyei jogú város szolgáltatásvásárlással oldja meg az elhelyezési igények kielégítését. 
(Összesen: 7 férőhely áll rendelkezésre kizárólag egyedülálló anyák és gyermekeik számára) 
2010. január 29-től Etesen 16 férőhelyen a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 
fenntartásában működik ez a szolgáltatás. 

Idősek otthona a kistérségben Salgótarjánban működik a megyei önkormányzat fenntartásában 
működő „Baglyaskő” Idősek Otthona telephelyeként 74 férőhellyel. Ezen túlmenően a ceredi 
Idősek Otthona biztosít tartós bentlakásos intézményi elhelyezést 22 férőhellyel, melyet a 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ működtet. 
Pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona és 
hajléktalanok otthona nincs a kistérségben. Ezen ellátási típusok biztosítása a megyei 
önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartoznak, a kistérség egyik településének sincs ellátási 
kötelezettsége.  
    



 40 

Salgótarján Megyei Jogú Város ÖnkormányzataSalgótarján Megyei Jogú Város ÖnkormányzataSalgótarján Megyei Jogú Város ÖnkormányzataSalgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: megyei jogú város) a kötelező 
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatait 2006. december 30-ig saját intézménye, az 
Egészségügyi - Szociális Központ (továbbiakban: ESZK) szervezeti keretei között látta el.  
A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: kistérségi társulás) három éves 
szociális fejlesztési programja keretében indult meg a pszichiátriai és szenvedélybetegek 
közösségi ellátásának, valamint a támogató szolgálatnak a megszervezése, amely feladat a 
kistérségi társulás, valamint az ESZK között létrejött szerződés alapján az ESZK keretén belül 
2006. január 30-tól a társulás települési önkormányzatainak közigazgatási területére kiterjedő 
ellátási területtel került működtetésre 2006. december 30-ig. 
 
A feladatellátás hatékonyságának növelése, valamint a szolgáltatások működtetéséhez az állam 
által biztosított kiegészítő normatíva lehívhatósága érdekében a megyei jogú város Közgyűlése 
a 282/2006. (XII. 12.) Öh. számú határozatában arról döntött, hogy 2006. december 31-től 
határozatlan időre az alábbi szociális és gyermekjóléti feladatait a kistérségi társulás, mint 
fenntartó által működtetett Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központja útján látja 
el: 

� házi segítségnyújtás, 
� jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
� családsegítés, 
� gyermekjóléti szolgáltatás, 
� szociális információs szolgáltatás, 
� pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
� szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
� támogató szolgálat. 

A megyei jogú város 2007. március 1-től határozatlan időre az idősek nappali ellátását a 
kistérségi társulás által fenntartott Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 
keretei között biztosítja.  
A megyei jogú város és a megyei önkormányzat között 2008. március 6-án kötött szolgáltatási 
szerződés alapján a baglyasaljai városrészben (Salgótarján, Petőfi út 92-94.) 10 férőhelyen 
időskorúak átmeneti ellátása, 20 férőhelyen időskorúak nappali ellátása biztosított Salgótarján 
lakosai részére. 
A kistérségi társulás három éves szociális fejlesztési programja keretében 2005-ben benyújtott 
sikeres pályázatoknak köszönhetően több beruházás valósult meg, melyek során kialakításra 
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került egy ápoló-gondozó célú lakóotthon fogyatékos személyek részére, valamint nappali 
melegedő és éjjeli menedékhely hajléktalan személyek részére. Mindhárom ellátási forma az 
ESZK szervezeti keretei között működik. 
A megyei jogú városnak ellátási kötelezettségéből adódóan biztosítania kell    az étkeztetést, a 
házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítést, a nappali 
ellátási formákat, az átmeneti elhelyezési formákat, továbbá az ápolást, gondozást nyújtó 
ellátások közül az idősek  tartós bentlakásos ellátását, , , , valamint a megyei önkormányzat ellátási 
kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül a lakossági szükségletek alapján meghatározott 
legalább két további intézménytípus feladatait.    

Az megyei jogú város önkormányzati fenntartásbanAz megyei jogú város önkormányzati fenntartásbanAz megyei jogú város önkormányzati fenntartásbanAz megyei jogú város önkormányzati fenntartásban jelenleg  jelenleg  jelenleg  jelenleg a következő ellátásokat a következő ellátásokat a következő ellátásokat a következő ellátásokat biztosítja:biztosítja:biztosítja:biztosítja:    

Étkeztetést; a házi segítségnyújtást; a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást; a családsegítést; a 
nappali ellátási formák közül az idősek nappali ellátását, a fogyatékos személyek nappali 
ellátását, a hajléktalan személyek nappali ellátását; a támogató szolgáltatást; a pszichiátriai és a 
szenvedélybetegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását; 
hajléktalan személyek átmeneti elhelyezést biztosító ellátását, idősek átmenti elhelyezését 
biztosító ellátását; fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátását.  

A megyei jogú város önkormányzata A megyei jogú város önkormányzata A megyei jogú város önkormányzata A megyei jogú város önkormányzata jelenleg nem biztosítja:jelenleg nem biztosítja:jelenleg nem biztosítja:jelenleg nem biztosítja:    

• a nappali ellátási formák közül: a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek nappali 
ellátását, 

• az átmeneti elhelyezési formák közül: a fogyatékos személyek gondozóházát, a 
pszichiátriai betegek átmeneti otthonát, a  szenvedélybetegek átmeneti otthonát, 

• a bentlakásos intézményi ellátás közül: az idősek otthonát, 
• lakossági szükségletek alapján meghatározott további egy intézménytípust. 

    

2007. évi fejlesztések, változások:2007. évi fejlesztések, változások:2007. évi fejlesztések, változások:2007. évi fejlesztések, változások:    

• Az időskorúak nappali ellátása 2007. március 1-től átadásra került a kistérségi társulás 
részére. Salgótarjánban a szolgáltatás korábban négy telephelyen került 
megszervezésre, jelenleg két telephelyen (Salgótarján, Gorkij krt. 85., Salgótarján, Vár út 
7.) működik. Somoskőújfalu önálló községgé válásához kapcsolódó vagyon átadás 
részeként a Salgótarján, Somosi út 95. szám alatti ingatlan is átadásra került 
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának. 
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• A Salgótarján, Gorkij krt. 85. szám alatti időskorúak nappali ellátását biztosító 
intézményegységben férőhelyszám bővítésre került sor, melynek eredményeként 2007. 
március 1-től 50-ről 55 férőhelyszámra, 2007. október 1-től 55-ről 80 férőhelyszámra nőtt 
az ellátás biztosításának lehetősége. 

• 2007. március 1-től a Salgótarján, Vár út 4. szám alatti időskorúak nappali ellátását 
biztosító intézményegység férőhelyszáma 20-ról 25 férőhelyszámra növekedett. 

• Az ESZK Salgótarján, Acélgyári út 61. szám alatti telephelyén működő hajléktalan 
személyek átmeneti szállását biztosító Férfi Átmeneti Szálló vonatkozásában 
férőhelyszám bővítésre került sor (40-ről 42 férőhelyre) a 2006. december 22-én 
jogerőssé vált működési engedély alapján. 

• A Férfi Átmeneti Szálló kapcsán megvalósult beruházások keretében sor került az épület 
belső festésére, a nyílászárók egy részének cseréjére, a vizesblokk, valamint a 
melléképület felújítására. 

• A kistérségi társulás három éves szociális fejlesztési programja keretében - pályázati 
forrásból, valamint önerőből - a Salgótarján, Forgách A. út 88. szám alatti ingatlanon 
ráépítés, valamint hozzáépítés valósult meg. A beruházás eredményeként létrehozásra 
került egy 12 férőhelyes ápoló-gondozó célú fogyatékos személyek lakóotthona. A 
lakóotthon céljára szolgáló épület berendezési, felszerelési tárgyai szintén pályázati 
forrásból kerültek beszerzésre. 

 
2008. évi fejlesztések, változások:2008. évi fejlesztések, változások:2008. évi fejlesztések, változások:2008. évi fejlesztések, változások:    

    

• A megyei jogú város közgyűlésének döntése alapján a megyei önkormányzattal 20 
férőhelyen időskorúak nappali ellátására, valamint 10 férőhelyen időskorúak átmeneti 
elhelyezését biztosító ellátására vonatkozóan szolgáltatási szerződés megkötésére 
került sor. Mindkét szolgáltatás Salgótarján, Petőfi út 92-94. szám alatti épületben 
biztosított. Az időskorúk átmeneti ellátása a Baglyaskő Idősek Otthona szervezeti keretei 
között, az időskorúak nappali ellátása az Ezüstfenyő Idősek Otthonának telephelyeként 
működik. 

• A kistérségi társulás három éves szociális fejlesztési programja keretében pályázati 
forrásból, valamint önerőből a Salgótarján, Hősök útja 35. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban került kialakításra a hajléktalan személyek ellátására szolgáló 
nappali melegedő és éjjeli menedékhely funkciót ellátó beruházás. 
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• Az Egészségügyi – Szociális Központ Salgótarján, Forgách A. út 88. szám alatti 
telephelyén jogerős működési engedély birtokában 2008. szeptember 22-től a 
fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 12 férőhelyen megnyitotta kapuit. 

• Az ESZK Salgótarján, Hősök útja út 35. szám alatti telephelyén – jogerős működési 
engedélyek alapján - a hajléktalan személyek nappali melegedője 2008. december 2-tól, 
éjjeli menedékhelye 2008. december 11-től működik. 

• A kistérségi társulás fenntartásában - a pályázati forrásból kialakításra került - 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszere. A feladat ellátása 2008. október 1-től  a 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató központ szervezeti keretén belül 
biztosított. 

• A Salgótarján, Gorkij krt. 85. szám alatti időskorúak nappali ellátását biztosító 
intézményegységben 2009. november 6-ától 80-ról 83 férőhelyszámra történő bővítésre 
került sor. Ennek keretében 70 férőhelyen átlagos igényű időskorúak ellátására, 13 
férőhelyen demens időskorú személyek ellátásának biztosítására nyílt lehetőség. 

 
A 2005-ben készült salgótarjáni szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott, 
tervezett feladatok teljesítését a következő táblázat mutatja be: 

15. számú táblázat 

A 2005. évi A 2005. évi A 2005. évi A 2005. évi 
szoszoszoszolgáltatástervezési lgáltatástervezési lgáltatástervezési lgáltatástervezési 

koncepcióban szereplő koncepcióban szereplő koncepcióban szereplő koncepcióban szereplő 
fejlesztési elképzelésekfejlesztési elképzelésekfejlesztési elképzelésekfejlesztési elképzelések    

A 2005. évi A 2005. évi A 2005. évi A 2005. évi 
szolgáltatástervezési szolgáltatástervezési szolgáltatástervezési szolgáltatástervezési 

koncepcióban szereplő koncepcióban szereplő koncepcióban szereplő koncepcióban szereplő 
megvalósítási határidőmegvalósítási határidőmegvalósítási határidőmegvalósítási határidő    

MegvalósulásMegvalósulásMegvalósulásMegvalósulás    

1. Szociális információs 
szolgáltatás 

2005. 07. 01.  Határidőben megvalósult. Ezen alap-szolgáltatási 
forma önkormányzat által kötelezően ellátandó 
feladatként megszűnt, mivel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezés 2007. január 1-től 
hatályon kívül lett helyezve. 

2. Étkeztetés Folyamatos Folyamatosan biztosított 

3. Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

 

 

 

2007. 12. 31. Határidőben nem valósult meg. A működtetés 
megkezdésének időpontja: 2008. október 01. A 
Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 
fenntartásában működő Kistérségi Szociális és 
Gyermek-jóléti Szolgáltató Központ szervezeti 
keretében. 
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4. Házi gyermekfelügyelet Folyamatos A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló 15/2000. (V. 29.) Ör. sz. 
rendelet módosításával eme ellátási formára 
vonatkozó rendelkezések hatályon kívül 
helyezésre kerültek 2008. február 12-től. 

5. Helyettes szülő hálózat 2007. 12. 31. A működtetés megkezdésének tervezett 
időpontja: 2010. január 01, a Salgótarjáni 
Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott 
intézmény szervezeti keretei között. 2007. év 
folyamán a helyettes szülők képzésére, 
kiválasztására már sor került. A képzést 8 fő 
végezte el. A 8 főből négyen rendelkeznek az 
ellátottak elhelyezésére alkalmas ingatlannal. 

6. Közösségi ellátások 
(szenvedélybetegek, 
pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása) 

 

2007. 12. 31. Határidőben megvalósult, 2006. 01. 30-tól az 
Egészségügyi – Szociális Központ keretében 
működött, 2006. december 31-ével a 
Társulásnak átadott feladat. 

7. Támogató szolgálat 2006. 12. 31. Határidőben megvalósult, 2006. 01. 30-tól az 
Egészségügyi – Szociális Központ keretében 
működött, 2006. december 31-ével a 
Társulásnak átadott feladat. 

8. Idősek Klubja 2007. 12. 31. A baglyasaljai városrészen 2008. október 30-
tól 20 férőhelyen ellátott a Nógrád Megyei 
Önkormányzat fenntartásában működő 
Ezüstfenyő Idősek Otthona telephelyén, 
szolgáltatási szerződés keretében. 

9. Szenvedélybetegek, 
pszichiátriai betegek 
nappali intézménye 

A jelenlegi idősek nappali 
intézményeiben igény 
szerint az elhelyezés 
biztosítható. 

Jelenleg sincs ilyen ellátási forma. 

10. Hajléktalanok részére 
nappali  

melegedő 

2007. 12. 31. A beruházás 2007. év végéig megvalósult. 
2008. december 3-tól az Egészségügyi- 
Szociális Központ keretén belül működtetett. 
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11. Idősek gondozóháza 

 

 

2009. 12. 31. Határidőben megvalósult. A Nógrád Megyei 
önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés 
keretében 10 férőhelyen a „Baglyaskő” Idősek 
Otthonában. 

12. Hajléktalanok éjjeli 
menedékhelye 

 

2007. 12. 31. A beruházás 2007. év végéig megvalósult. 
2008. december 11-től az Egészségügyi- 
Szociális Központ keretén belül működtetett. 

13. Gyermekek átmeneti 
otthona 

2006. 12. 31. pályázati 
forrás hiányában: 
2009. 12. 31. 

A beruházás megvalósult Zabaron. A 
működtetés tervezett időpontja: 2010. január 
01. 

14. Családi Napközi Fejlesztés 2007-ig nem 
indokolt 

Az ellátás 4x7 férőhelyen az Egészségügyi – 
Szociális Központ szervezeti keretén belül, 

valamint 7 férőhelyen vállalkozó 
támogatásával biztosított. Megyei jogú városi 
szinten a bölcsőde működtetése a kötelező 
feladat, nem a családi napközi feladatának 
ellátása. 

15. Lakóotthon  

(fogyatékos személyek 
részére) 

2009. 12. 31. A beruházás 2007. év végéig megvalósult. 
2008. szeptember 22-től az Egészségügyi- 
Szociális Központ keretén belül működtetett.  

A megyei jogú város 2010. márciusában felülvizsgált koncepciójában a hiányzó ellátások 
bevezetése a hosszú távú fejlesztési célok között szerepel. A megvalósítás tervezett időpontja a 
2016 – 2020 közötti időszakban várható. 
    

Szécsényi KistérségSzécsényi KistérségSzécsényi KistérségSzécsényi Kistérség    

A szécsényi kistérség az északi régió halmozottan hátrányos helyzetű, aprófalvas kistérsége, 
ahol a társadalmi problémák fokozottan jelen vannak, megtapasztalhatók, amelyek a szociális 
ellátórendszerben, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál hatványozottan csapódnak le. A 
kistérség minden területén legnagyobb probléma a munkanélküliség, az alacsony jövedelmi 
viszonyok, a gyermekek 40-50%-a szegénységben él. A szűkös lehetőségek, az alacsony 
munkabérek kevésbé vonzóak a fiatalok, családok számára, a migráció felerősödésével a 
kistérség településeinek lakossága elöregszik és számuk folyamatosan csökken. Növekszik az 
idősen egyedül élő, a különböző testi, szellemi és szociális problémákkal küzdő emberek 
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aránya. A demográfiai adatokból látható a lakosság elöregedése, melynek következtében nő az 
igény az idősellátás iránt, ezáltal a szociális segítségen túl, az egészségügyi szolgáltatások 
iránti igények növekedését is jelenti. 
A szécsényi kistérséghez 13 település tartozik. A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató 
Központ  és Gyermekjóléti Központ látja el valamennyi településen a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, 8 településen a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a családsegítést és a 
gyermekjóléti szolgáltatást. Ezen szolgáltatások minden településre történő kiterjesztése 
folyamatban van. A szociális alapszolgáltatásokat az önkormányzatok önállóan látják el, 8 
településen működik idősek klubja, 4 telepüésen falugondnoki szolgálat. A Humán 
Intézményfenntartó Társulás 2006-ban alakult 7 település részvételével. (Szécsény, Hollókő, 
Nagylóc, Ludányhalászi, Rimóc, Nógrádszakál, Szécsényfelfalu) A társulás által fenntartott 
intézmény a Szécsény Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, amely jogutódja a 
Szécsény, Hollókő Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatnak. 2006-ban három szolgáltatást 
látott el az önkormányzat alapfeladatai közül, (családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást és 
szociális információs szolgáltatást). 2007-ben az ellátási terület bővült Piliny község 
csatlakozásával, ezáltal módosult az intézmény neve, valamint a szolgáltatások köre is. Az új 
jogutód intézmény 2008. január 1-jétől a családsegítést, a közösségi ellátást, a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti szolgáltatást látja el. 
A fejlesztési tervek között a hiányzó ellátások biztosítása szerepel, különösen a gyermekvédelmi 
ellátásokat érintően (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona). 
 
Nappali ellátásokNappali ellátásokNappali ellátásokNappali ellátások (10.000 fő feletti települések kötelező feladatai) 
Fogyatékos személyek nappali ellátása a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
fenntartott ESZK által működtetett salgótarjáni intézményben biztosított 20 férőhelyen. 
 
Hajléktalanok nappali ellátása Balassagyarmaton a Magyar Vöröskereszt Balassagyarmati 
Szervezete által működtetett nappali melegedőben, valamint Salgótarjánban szintén az ESZK 
által működtetett nappali melegedőben biztosított. 
    

III. 3.III. 3.III. 3.III. 3.    Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásokÁtmeneti elhelyezést nyújtó ellátásokÁtmeneti elhelyezést nyújtó ellátásokÁtmeneti elhelyezést nyújtó ellátások    
 
Ezt az ellátási formát 30.000 fő feletti településekre vonatkozóan teszi kötelezővé az Szt. 
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a) Időskorúak gondozóházaIdőskorúak gondozóházaIdőskorúak gondozóházaIdőskorúak gondozóháza  
Ez az ellátási forma önálló intézmény létrehozásával és működtetésével Salgótarján Megyei 
Jogú Városban ez eltelt 2 évben sem valósult meg, annak ellenére, hogy az Szt. előírásainak 
megfelelően a város számára kötelező feladat. A 2008. március 1-jétől rendszerbe lépett 
„Baglyaskő” Idősek Otthonában kialakított idősek átmeneti ellátását biztosító 10 férőhely 
működtetője a megyei önkormányzat, az ellátást szolgáltatási szerződéssel biztosítja a megyei 
jogú város részére. Ellátási kötelezettség nélkül Pásztó Város Önkormányzata 15 férőhelyen 
biztosítja ezt a típusú szolgáltatást (40 férőhely tartós bentlakásos intézménnyé alakult át). 
 
b) Fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona Fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona Fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona Fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona 
kialakítására a vizsgált időszakban nem került sor, tervezési szándékot sem jeleztek ezen 
szociális szolgáltatás kialakítására. Balassagyarmaton a Nógrád Megyei Alkoholellenes Klubok 
Tagjainak Egyesülete működtetésben a Dr. Kenessey Albert Kórházban biztosított 
szenvedélybetegek részére ez a típusú ellátási forma. 
 
c) Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyeHajléktalan személyek éjjeli menedékhelyeHajléktalan személyek éjjeli menedékhelyeHajléktalan személyek éjjeli menedékhelye  
A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 3 éves szociális fejlesztési programja keretében 
Salgótarjánban 2007-ben 15 férőhelyes éjjeli menedékhely kialakítása történt. A szolgáltatás 
megkezdésének időpontja: 2008. december 11.  
Pásztón egy 12 férőhelyes gyermekek átmeneti otthona működik. A szolgáltatást az Idősek 
Átmeneti Otthonához hasonlóan ellátási kötelezettség nélkül Pásztó Város Önkormányzata 
biztosítja társulásos formában, melyben kezdetben Héhalom és Bér települések vettek részt. 
Jelenleg minden település részt vesz ebben az ellátási formában. 
d) Hajléktalan személyek átmeneti szállásaHajléktalan személyek átmeneti szállásaHajléktalan személyek átmeneti szállásaHajléktalan személyek átmeneti szállása    
Nógrád megyében Balassagyarmaton és Salgótarjánban működik ez az ellátási forma.  
Salgótarjánban az ESZK szervezeti keretei között működtetett Férfi Átmeneti Szállón 42, a Női 
Átmeneti Szállón 20, Balassagyarmaton 20 férőhely áll rendelkezésre. 
 
Új elemként jelenik meg 2008. január 01-től az Szt.-ben a bázis szállásbázis szállásbázis szállásbázis szállás. Jelenleg egyetlen 
településen sem működik ez a típusú ellátási forma. A bázis-szállás az utcán élő hajléktalanok 
integráció-ösztönző ellátása, amelyet a sátras ellátás tud biztosítani, kiegészülve a higiéniai és 
egyéb elemi szükségleteket biztosító blokkokkal. Ez a „fedél” a természeti hatások (eső, hideg) 



 48 

és más kockázatok - az utcán élés, kiszolgáltatottsága - ellen véd, ezáltal a re-szocializáció 
egyik állomása. 
 

III. 4III. 4III. 4III. 4....    Tartós bentlakást nyújtó intézményekTartós bentlakást nyújtó intézményekTartós bentlakást nyújtó intézményekTartós bentlakást nyújtó intézmények    
    
A megyében működő bentlakásos intézmények köre 2008. március 1-jével a „Baglyaskő” Idősek 
Otthonával bővült, valamint a férőhelyek vonatkozásában is történtek változások. 
 
SalgótarjánbanSalgótarjánbanSalgótarjánbanSalgótarjánban a 3 éves kistérségi szociális fejlesztési program keretében valósult meg a 
fogyatékos személyek lakóotthona fogyatékos személyek lakóotthona fogyatékos személyek lakóotthona fogyatékos személyek lakóotthona (12 férőhely)    létrehozását célzó beruházás.    A    fogyatékos 
személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 2008. szeptember 22-től működik. 
A lakóotthon működését 10 évre a megyei jogú város biztosítja, a Salgótarjáni Kistérség 
Többcélú Társulása településeinek közigazgatási területére kiterjedő ellátási területtel, az ESZK 
szervezeti keretein belül. 
 

IV.IV.IV.IV.    Kistérségi tárKistérségi tárKistérségi tárKistérségi társulások a szociális szolgáltatásbansulások a szociális szolgáltatásbansulások a szociális szolgáltatásbansulások a szociális szolgáltatásban    
    
A kistérségi társulásokra vonatkozó szabályozással, a társulások számára kedvező 
finanszírozási feltételekkel egyre több társulás vállalt szociális szolgáltatási feladatokat. A 
kedvező tendencia érzékelhető a megyében is, mivel a szociális szolgáltatások széles köre 
jelenik meg társulási formában. A korábbi mikro-térségi társulások további kiterjesztésével egyre 
több település vállalja a kistérségi együttműködést.  
Nógrád megye minden térségében a 2004. és 2005. év között jött létre a többcélú kistérségi 
társulás. A társulásoknak 2005-ben a szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alap-és 
szakellátások közül legalább egy feladatellátást kellett vállalniuk. A választott feladattól függően 
a jogszabály tovább részletezi a társulások által ellátandó feladatok körét. Az elmúlt több mint 
két évben a kistérségi szociális ellátások finanszírozási feltételei tovább javultak. 

IVIVIVIV....1.1.1.1.    A kistérségi szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalataiA kistérségi szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalataiA kistérségi szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalataiA kistérségi szolgáltatástervezési koncepciók tapasztalatai    
    
Az Szt. 92. § (3) bekezdése alapján „amennyiben a települések egyes szociális feladataikat 
társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a 
társulás készíti el.” Az Szt.-t módosító 2005. évi CLXX. törvény 56. § (12) bekezdése alapján, - 
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amely 2006. január 1-jével lépett hatályba – az önkormányzati társulás a szolgáltatástervezési 
koncepciót 2006. december 31-éig készíti el. 
A bevezetőben már említésre került, hogy a megyei önkormányzat valamennyi kistérségtől 
megkérte szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A megyei koncepció 2008. évi 
felülvizsgálatát követően mind a 6 Kistérség Többcélú Társulása elkészítette a koncepciót, de 
az Szt.-ben előírt elkészítési határidőn túl. Az elkészítési határidő figyelmen kívül hagyása azt 
eredményezte, hogy a kistérségi koncepciók felülvizsgálata nincs szinkronban a megyei 
koncepció felülvizsgálatával, így azok adatai eltérő időszakot ölelnek fel. A megyei jogú város az 
előzetesen véleményezésre megküldött koncepciójában a 2005-2009 évben történt változásokat 
mutatta be, ugyanakkor az elkövetkező időszakra sem rövid, sem hosszabb távú fejlesztési 
terveket nem határozott meg. (A véglegesen elfogadott koncepcióban már szerepelnek a 
hiányzó ellátások tekintetében hosszú távú fejlesztési tervek.) Pozitív példa a Pásztó Kistérség 
Többcélú Társulása, ahol a 2008-ban elkészített szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 
2010. év elején megtörtént.  
 
Azokról a koncepciókról, amelyekben a megyei önkormányzat a véleményezés során 
javaslatokat fogalmazott meg (pontosítás, javítás, kiegészítés), a javaslatok megfontolásáról, 
elfogadásáról, felhasználásáról visszajelzés nem érkezett. Ebből adódóan a megyei fejlesztési 
célok meghatározása nehezebb. A megyei jogú város ellátási kötelezettségének teljesítése, a 
Salgótarjánban felmerülő lakossági szükségletek kielégítésére való törekvés, jelentős befolyást 
eredményezne a megyei ellátórendszer továbbfejlesztési irányának megtervezésében. (Pl.: 
Hajléktalanok otthona, drogbetegek otthona) 
    
    

VVVV....    Nógrád MegyeNógrád MegyeNógrád MegyeNógrád Megye Önkormányzata szoc Önkormányzata szoc Önkormányzata szoc Önkormányzata szociális intézményeiben történt iális intézményeiben történt iális intézményeiben történt iális intézményeiben történt 
változások, fejlesztésekváltozások, fejlesztésekváltozások, fejlesztésekváltozások, fejlesztések    

    
A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények köre 2008. márciusig 1-jéig nem 
változott, a férőhelyek struktúrájában történt átcsoportosítás, illetve férőhely módosítás, melyet a 
16. számú táblázat mutat be. 
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16. számú táblázat 
Ellátás típusaEllátás típusaEllátás típusaEllátás típusa    2003.2003.2003.2003.    

december 31.december 31.december 31.december 31.    
2005.2005.2005.2005.    

december 31.december 31.december 31.december 31.    
2007.2007.2007.2007.    

december 31december 31december 31december 31    
2009.2009.2009.2009.    

december 31.december 31.december 31.december 31.    
Idősek otthonaIdősek otthonaIdősek otthonaIdősek otthona    425425425425    440440440440    440440440440    580580580580    

Idősek átmeneti otthonaIdősek átmeneti otthonaIdősek átmeneti otthonaIdősek átmeneti otthona    ----    ----    ----    10101010    

Pszichiátriai betegek Pszichiátriai betegek Pszichiátriai betegek Pszichiátriai betegek 
otthonaotthonaotthonaotthona    

175175175175    162162162162    186186186186    218218218218    

SzenvedélySzenvedélySzenvedélySzenvedélybetegek betegek betegek betegek 
otthonaotthonaotthonaotthona    

50505050    50505050    50505050    50505050    

Fogyatékosok otthonaFogyatékosok otthonaFogyatékosok otthonaFogyatékosok otthona    498498498498    476476476476    465465465465    441441441441    

ÁpolóÁpolóÁpolóÁpoló----gondozó gondozó gondozó gondozó 
lakóotthonalakóotthonalakóotthonalakóotthona    

----    ----    24242424    24242424    

Összesen:Összesen:Összesen:Összesen:    1148114811481148    1128112811281128    1165116511651165    1323132313231323    

 
Rehabilitációs férőhelyek számát a 17. számú táblázat mutatja be: 
 
Ellátás típusaEllátás típusaEllátás típusaEllátás típusa    2003. december 2003. december 2003. december 2003. december 

31.31.31.31.    
2005. december 2005. december 2005. december 2005. december 

31.31.31.31.    
2007.2007.2007.2007.    

december 31.december 31.december 31.december 31.    
    

2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 
31.31.31.31.    

Pszichiátriai betegek Pszichiátriai betegek Pszichiátriai betegek Pszichiátriai betegek 
lakóotthona lakóotthona lakóotthona lakóotthona 
férőhelyszámaférőhelyszámaférőhelyszámaférőhelyszáma    

3333    48484848    28282828    20202020    

Fogyatékosok Fogyatékosok Fogyatékosok Fogyatékosok 
férőhelyszámaférőhelyszámaférőhelyszámaférőhelyszáma    

46464646    46464646    29292929    29292929    

Összesen:Összesen:Összesen:Összesen:    49494949    94949494    57575757    49494949    

 

Nappali ellátást nyújtó intézmény férőhelyeinek számát a 18. számú táblázat foglalja össze: 
Ellátás típusaEllátás típusaEllátás típusaEllátás típusa    2003. december 31.2003. december 31.2003. december 31.2003. december 31.    2005. december 31.2005. december 31.2005. december 31.2005. december 31.    2007. december 31.2007. december 31.2007. december 31.2007. december 31.    2009. december 31.2009. december 31.2009. december 31.2009. december 31.    

Nappali ellátás Idősek Nappali ellátás Idősek Nappali ellátás Idősek Nappali ellátás Idősek 
KlubjaKlubjaKlubjaKlubja    

----    ----    ----    20202020    

                    

Mindösszesen Mindösszesen Mindösszesen Mindösszesen 
(szociális (szociális (szociális (szociális 
intézmények):intézmények):intézmények):intézmények):    

1197119711971197    1222122212221222    1222122212221222    1313131392929292    
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A táblázatból látható, hogy a 2007. december 31-ei és 2009. december 31-ei állapot szerint az 
idősek otthona férőhelyeinek száma 32%-kal, a pszichiátriai betegek otthona férőhelyeinek 
száma 17%-kal a változó szükségleteknek megfelelően emelkedett. 
A szenvedélybetegek otthoni ellátására változatlanul mindössze 50 férőhely biztosított. 
A fogyatékosok otthona férőhelyeinek száma 5%-kal csökkent, a felszabadult férőhelyek a 
pszichiátria férőhelyek bővítésére adtak lehetőséget. 
Ápoló-gondozó célú lakóotthonban – két telephelyen – 12-12 férőhelyen történik az ellátás, 
amely a kitagolási program eredménye. 
A pszichiátriai lakóotthon férőhelyeinek száma 28%-kal csökkent, mert egyre kevesebb 
pszichiátriai lakó alkalmas a részben önálló életre. Teljes körű ellátásukra az ápoló-gondozó 
otthoni részlegben van lehetőség. 
A fogyatékosok rehabilitációs férőhelyeinek száma szintén 14%-kal csökkent, a szükségleteknek 
megfelelően. 
 
A 2003-ban készült alapkoncepció és a 2005-ben elvégzett felülvizsgálat is megfogalmazta az 
idősek ellátását szolgáló férőhelyek bővítését, melyet a várakozók számának folyamatos 
növekedése indokolt. 
Az Ezüstfenyő Idősek Otthonában 1998-ban 170, 2000-ben 333, 2003-ban 512, 2005-ben 604, 
2007-ben 635 várakozó szerepelt a nyilvántartásban (december 31-ei állapot szerint). 
A várakozók csaknem 50%-a Salgótarjánból, illetve térségéből került ki, ezért döntött úgy a 
megyei önkormányzat közgyűlése, hogy a férőhely fejlesztést a Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által térítésmentesen felajánlott ingatlanon valósítja meg. 
 
A megyei önkormányzat által 2005-ben benyújtott pályázat sikeres eredményeként - címzett 
támogatással megvalósuló - „Baglyaskő” Idősek Otthona (3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. ) 
2008. március 1-jétől történő rendszerbe lépése jelentős változást jelent az idősek ellátásában. 
Az Európai Unió követelményeinek megfelelő új intézmény 140 férőhelyen idősotthoni ellátást, 
10 férőhelyen átmeneti ellátást biztosít, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona telephelyeként 
működő idősek klubja (3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.) az idősek nappali ellátását biztosítja 
és kiépítésre kerültek (40 készülék működtetésére) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
műszaki feltételei.  
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Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményeit a 2. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
ReménysugReménysugReménysugReménysugár Otthon (Balassagyarmat)ár Otthon (Balassagyarmat)ár Otthon (Balassagyarmat)ár Otthon (Balassagyarmat)    
Az intézmény Gyermekotthoni feladatokat lát el 16 férőhelyen, 10 férőhelyen az ideiglenes 
hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, valamint utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőttek és gyermekeik befogadását biztosítja. 
Az anyaotthoni férőhelyekre a települési önkormányzatokkal történt megállapodás alapján 
gyermekükkel otthontalanná vált anyákat, és a szociális válsághelyzetben lévő várandós 
anyákat fogad be, továbbá Fogyatékos otthoni feladatokat lát el 78 férőhelyen, és egy 12 
férőhelyes ápoló-gondozó típusú lakóotthonnal rendelkezik. 
A gyermekotthon és anyaotthon határozott idejű, a fogyatékos- és lakóotthon határozatlan idejű 
működési engedéllyel rendelkezik. 
A gyermekotthon 0-10 éves, a fogyatékos otthon 0-35 éves, a lakóotthon 16-35 éves korosztály 
részére biztosít szakellátást. 
A gyermekotthon azon települési önkormányzatok számára, amelyek a megyei önkormányzattal 
a feladat ellátása érdekében megállapodást kötöttek, -– szabad férőhelyei terhére a 0-10 éves 
korosztály tekintetében – átmeneti gondozást biztosít. 
    

Szakmai létszám alakulásaSzakmai létszám alakulásaSzakmai létszám alakulásaSzakmai létszám alakulása    

19. számú táblázat 

        2008200820082008. év. év. év. év    

(fő)(fő)(fő)(fő)    

2009200920092009. év. év. év. év    

(fő)(fő)(fő)(fő)    

Gyermekotthoni szakmai létszámGyermekotthoni szakmai létszámGyermekotthoni szakmai létszámGyermekotthoni szakmai létszám     12 12 

szakképzett 43,5 43,5 
Fogyatékos otthoni szakmai létszámFogyatékos otthoni szakmai létszámFogyatékos otthoni szakmai létszámFogyatékos otthoni szakmai létszám    

szakképzetlen 7 5 

Gazdasági dolgozók számaGazdasági dolgozók számaGazdasági dolgozók számaGazdasági dolgozók száma     28 21 

Átlag dolgozói létszámÁtlag dolgozói létszámÁtlag dolgozói létszámÁtlag dolgozói létszám     91,5 82,5 
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7. számú diagram 

Gyermeklétszám státusz szerinti alakulása 
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8. számú diagram 

Létszám státusz szerinti alakulása 2009
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9. számú diagram 
 

Gyermeklétszám korcsoport szerinti alakulása
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10. számú diagram 

Gyermeklétszám korcsoport szerinti alakulása 2009
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Anyaotthoni létszám alakulásaAnyaotthoni létszám alakulásaAnyaotthoni létszám alakulásaAnyaotthoni létszám alakulása    

Felvételek alakulása: 

20. számú táblázat 

        2008200820082008. év. év. év. év    2009200920092009. év. év. év. év    

nagykorú 4444    5555    

kiskorú 1111    ----    AnyaAnyaAnyaAnya    

utógondozott ----    ----    

GyermekGyermekGyermekGyermek        6666    10101010    

 

Fogyatékos otthoni létszám alakulásaFogyatékos otthoni létszám alakulásaFogyatékos otthoni létszám alakulásaFogyatékos otthoni létszám alakulása    

21. számú táblázat 

    2008200820082008. év. év. év. év    (fő)(fő)(fő)(fő)    2002002002009999. év. év. év. év    (fő)(fő)(fő)(fő)    

Férőhelyek számaFérőhelyek számaFérőhelyek számaFérőhelyek száma    
(fogy. otthon + lakóotthon)(fogy. otthon + lakóotthon)(fogy. otthon + lakóotthon)(fogy. otthon + lakóotthon)    

90 
(78+12) 

90 
(78+12) 

Új felvételÚj felvételÚj felvételÚj felvétel    3 3 

TávozottTávozottTávozottTávozott    2 2 

VárakozókVárakozókVárakozókVárakozók    - - 

        

    
Korosztály, nemek szerinti Korosztály, nemek szerinti Korosztály, nemek szerinti Korosztály, nemek szerinti 
megoszlás:megoszlás:megoszlás:megoszlás:    

 
fiú 

 
lány 

 
fiú 

 
lány 

                                      0-3 év: - 1 - 1 

                                      3-6 év: 2 2 - 1 

                                    6-14 év: 11 9 13 10 

                                  14-18 év: 7 4 3 2 

                              18 év felett: 39 14 44 14 

Fogyatékosság szerinti megoszlás:Fogyatékosság szerinti megoszlás:Fogyatékosság szerinti megoszlás:Fogyatékosság szerinti megoszlás:            

                értelmi fogyatékos: 89 89 

                mozgássérült: 46 47 

                érzékszervi fogyatékos: 13 14 
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Hozzátartozókkal történő Hozzátartozókkal történő Hozzátartozókkal történő Hozzátartozókkal történő 
kapcsoalttartás:kapcsoalttartás:kapcsoalttartás:kapcsoalttartás:    

        

                             hazaviszik: 19 19 

                             látogatják. 35 34 

                             nem látogatják: 27 31 

                             GYIVI-s: 8 4 

Törvényes képviselők megoszlása:Törvényes képviselők megoszlása:Törvényes képviselők megoszlása:Törvényes képviselők megoszlása:            

              szülő a gyám: 30 30 

              szülő a gondnok: 18 18 

              hivatásos gyámja van: 8 4 

              hivatásos gondnoka van: 33 36 

 

Ezek a táblázatok teljes-körűen mutatják be az intézményben ellátottak összetételét. 

2008200820082008----2009200920092009----ben várakozóben várakozóben várakozóben várakozó nem volt. nem volt. nem volt. nem volt.    

A felvételi igényeket az intézmény várakozási idő nélkül ki tudja elégíteni. 

Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek változásaváltozásaváltozásaváltozása    

2008-2009-ben az épületben nagyobb volumenű felújítás, korszerűsítés nem történt. 
A kisebb javítások, felújítások önerőből, a Remény Alapítvány anyagi támogatásával, illetve a 
Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel 2008. augusztus 15-én kötött együttműködési 
megállapodás alapján, a fogvatartottak által végzett szakmunkák igénybevételével valósultak 
meg. 
 

� 2008.2008.2008.2008.    

- Az udvari játszó eszközök felújítása 
- Önerőből, adományokból és a Remény Alapítvány támogatásából kerti bútorok 
beszerzése, egy árnyékoló felújítása. 

� 2009.2009.2009.2009.    

- Mesefal készítés a gyermekotthon csoportszobáiban és az intézmény 
ebédlőjében 
- A lakószobák berendezési tárgyainak részbeni cseréje 
- A gyermekágyak átfestése 
- Két csoportszoba teljes belső felújítása 
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- 1 db BEMER készülék beszerzése, s ezzel új therápiás módszer bevezetése. 
A legfontosabb fejlesztési tervek között a végleges működési engedély feltételeinek 
megteremtése szerepel. 
    
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)    
Az intézmény működési területe, a tanköteles koron túli értelmi fogyatékosok vonatkozásában 
Nógrád megyére, a tanköteles koron túli súlyos látássérült értelmi fogyatékosok tekintetében az 
ország területére és a főváros területére terjed ki.  
Az intézmény a koncepció hatályba lépése óta, az elmúlt két évben is a szakmai jogszabályok, a 
végrehajtási rendeletek, és az intézmény szabályzatai alapján nyújtotta a szolgáltatását és 
végezte tevékenységét.  
 
Az intézmény székhelyénintézmény székhelyénintézmény székhelyénintézmény székhelyén az engedélyezett férőhelyek száma 50 fő, ebből 40 fő részére ápoló 
gondozó otthoni ellátást, 10 fő részére rehabilitációs ellátás biztosított. Valamennyi ellátott férfi. 
A ténylegesen működő férőhelyek száma 2008-ban 49, 2009-ben szintén 49 fő. Jelenleg 
elhelyezésre váró nincs.  
    
Kenderváros úti telephelyenKenderváros úti telephelyenKenderváros úti telephelyenKenderváros úti telephelyen az engedélyezett férőhelyek száma 60 fő, ebből 44 fő részére ápoló 
gondozó otthoni ellátás, 4 fő részére rehabilitációs intézeti ellátás biztosított. Ezen túlmenően 12 
fő ápoló gondozó célú lakóotthoni ellátásban részesül. A női ellátottak száma: 2008-ban és 
2009-ben is 19 fő, a férfi ellátottak száma 2008-ban 41, 2009-ben 40 fő volt. A működő 
férőhelyek száma 2008-ban 60, 2009-ben 59 fő. Jelenleg elhelyezésre váró nincs. 

KoröKoröKoröKorösszetételsszetételsszetételsszetétel alakulása alakulása alakulása alakulása    
22. számú táblázat 

2008. évi2008. évi2008. évi2008. évi    2009. év2009. év2009. év2009. év    
ÉletkorÉletkorÉletkorÉletkor    

Nő (fő)Nő (fő)Nő (fő)Nő (fő)    Férfi (fő)Férfi (fő)Férfi (fő)Férfi (fő)    Nő (fő)Nő (fő)Nő (fő)Nő (fő)    Férfi (fő)Férfi (fő)Férfi (fő)Férfi (fő)    

20-39 év közötti 11 16 10 11 

40-59 éves 7 22 8 25 

60-69 éves 1 2 1 3 

70-79 éves 0 1 0 1 

 
Az ellátottak életkorának kitolódása és egészségi állapotuk romlása következtében az ápoló 
gondozó ellátást igénybe igénybevevők számának növekedése, és a rehabilitációs elhelyezésre 
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várók számának csökkenése várható. Ezért a rehabilitációs férőhelyek számát 2010. év elején 
12-re csökkenteni, az ápoló gondozó férőhelyek számát 98 főre növelni volt szükséges.  

A dolgozói engedélyezett létszám keret 2008-ban 68 fő, míg 2009-ben 65 fő volt.  
2009-ben az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) útmutatásai és a vonatkozó szakmai 
jogszabályok alapján a részlegek megszüntetésre kerültek és három gondozási egység jött létre 
50, 40 és 20 fő ellátottal.  
 
A Kenderváros úti telephely rendelőjében került kialakításra a központi gyógyszerraktár. 2008. 
év végén az intézményen belül 50 órás számítógépes alapismeretek tanfolyam került 
megtartásra, amelyen 12 fő dolgozó vett részt térítésmentesen. A 120.000, Ft-költséget az 
intézmény Alapítványa (Berceli Szociális Otthonban élők megsegítéséért Alapítvány) 
biztosította. 
2009-ben a Magyar Szupervízorok Társasága szervezésében Debrecenyi Károly István 
lelkigondozó és szupervízor, lelkész tartott 10 alkalomból álló szupervíziót helyben. Szintén 
helyben került megtartásra a számítógép karbantartó és szoftverüzemeltető 1000 órás 
tanfolyam 15 fő részvételével. A 15 db gépből álló számítógépparkot a tanfolyam végeztével a 
cég az intézmény tulajdonában adja át. A képzés az intézmény dolgozói részére nem jelentett 
semmiféle kiadást. 
 
A 2008-ban és 2009-ben megvalósult beruházások, karbantartói feladatok elvégzése: 

• A Kenderváros úti telephelyen a tálalókonyha rekonstrukciója 4 millió forint (2008) 
• Irodai gépek vásárlása 500.000 forintért (2008.) 
• A székhely épület teljes körű akadálymentesítése (lifttel) 23 millió forintért (2009.) 
• Peugeot Boxer 9 személyes használt gépkocsi vásárlása 1,5 millió forint (2009.) 
• Ellátotti ruharaktár kialakítása 200 ezer forintért (Kézmű támogatásával 2009)  
• Élelmiszerraktár, Mosoda előtti tér védése előtetővel (2009). 
• Irodai fűtésrendszer felújítása, új gázcirkó beszerelése 430.000 forint (2009.) 
• Kenderváros úton női betegszoba kialakítása (2009.) 
• Kenderváros úton telefonközpont kiépítése 200 ezer forintért (Alapítványi támogatással 

2009.) 
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• A fenntartó pályázata alapján kezdeményezésünkre, elnyerésre került 2009-ben 9 millió 
forint a Kézmű foglalkoztató vizesblokkjának akadálymentesítésére, amely összköltsége 
11 millió forint lesz, a beruházás 2010-ben valósul meg. 

 
Az intézmény saját honlappal rendelkezik: www.bercelrehab.hu néven. 
A fejlesztési tervek között prioritásként a végleges működési engedély megszerzéséhez 
szükséges feladatok teljesítése szerepel, amelyről intézkedési terv készült. Az intézkedési terv 
kivonatát a koncepció 1. számú függeléke tartalmazza. 
    
    
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)    
Az intézmény 2008. december 31-ig szóló ideiglenes működési engedélyét az Észak-
Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: 
Szociális és Gyámhivatal) ellátási érdekből 2012. december 31-ig meghosszabbította. 
A kastély és pavilon épület lakóterei még jelenleg is túlzsúfoltak, az 1 fő ellátottra jutó m2 az 
elmúlt években nem változott, 5,1m2/fő. 
Az intézmény kiemelt feladatként kezeli a Szociális és Gyámhivatal által megjelölt hiányosságok 
pótlását, a végleges működési engedély kritériumainak való megfelelést. A konkrét feladatokról 
intézkedési terv készült, amelynek kivonatát a koncepció 2. számú függeléke tartalmazza. 
 
Az intézmény hosszú távú tervei: 

� A működési engedély tárgyi-, személyi feltételeinek megteremtése 
� Az intézményi modernizáció teljes-körű megvalósítása 
� A foglalkoztatás lehetőségeinek kibővítése, integrált foglalkoztatás megvalósítása 
� Pályázati lehetőségek kihasználása a tárgyi feltételek javítására 

 
Az intézmény rövid távú fejlesztési tervei: 

a.) Az intézmény végleges működési engedélyének kiadásához szükséges személyi- és 
tárgyi feltételek megteremtése a fenntartó önkormányzat mindenkori költségvetési 
kondíciójának függvényében. 
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23. számú táblázat 
CélCélCélCél    

    
ForrásForrásForrásForrás    

(millió forint)(millió forint)(millió forint)(millió forint)    
Kiegészítő forrásKiegészítő forrásKiegészítő forrásKiegészítő forrás    HatáridőHatáridőHatáridőHatáridő    

    

 
Szakképzési arány javítása 

 

pályázat 
saját erő 

 
fenntartó 

 
 folyamatos 

Parketta felújítás és 
nyílászárók cseréje a kastély 

épületben 

pályázat 
3 m. Ft 

„Kastély” Alapítvány 2009.09.30. 
illetve folyamatos 

Pavilon épület 
akadálymentesítése 

pályázat 
20 m. Ft 

fenntartó 
pályázati önerő  

szerződéskötés 
szerint 

Szennyvízcsatornára történő 
rákötés 

fenntartó 
kb.50 m. Ft 

pályázat folyamatos 

b.) A lakók életkörülményeinek javítását, a szakmai munka hatékonyságát célzó rövid távú 
fejlesztési tervek. 

24. számú táblázat 
CélCélCélCél    ForrásForrásForrásForrás    KKKKiegészítő forrásiegészítő forrásiegészítő forrásiegészítő forrás    HatáridőHatáridőHatáridőHatáridő    

Iker lakóotthon építése 
 

fenntartó SZMM pályázat folyamatos 

intézet 2007-től folyamatos Szabadtéri pihenőpark 
kialakítása 

 

Kastély Alapítvány 

  

A normatíva folyamatos csökkenése, az intézményi költségvetés szűkítése, a pályázati 
lehetőségek befagyasztása miatt az intézménynek esélye sincs új beruházásra, fejlesztésre, 
mint ahogy a Kastély rekonstrukció tervezett 2. üteme is elmaradt forráshiány miatt. 
A szakmai létszám alakulása: 

25. számú táblázat 
Szakmai egységSzakmai egységSzakmai egységSzakmai egység    2004200420042004. év. év. év. év    2002002002005555. . . . 

év.év.év.év.    
2006200620062006. . . . 

évévévév    
2002002002007.7.7.7.    

évévévév    
2008200820082008. . . . 

évévévév    
2009200920092009. . . . 

évévévév    

Ápoló-gondozó részleg 48 48 51 53 52 52 

Rehabilitációs részleg 8 8 7 5 6 6 

Egyéb létszám 6 5 3 2 2 2 

Összesen:Összesen:Összesen:Összesen:    62626262    61616161    61616161    60606060    60606060    60606060    

Szakképzettségi arány 84% 84% 86% 92% 90% 88% 
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A megyében élő felnőtt korú középsúlyos- és enyhe értelmi sérültek tartós bentlakásos 
intézményi elhelyezésének igénye 2007. évtől csökkenő tendenciát mutatott feltehetően a 
térítési díjak drasztikus emelkedése miatt csakúgy, mint országos szinten  a hallássérültek 
elhelyezési igénye. Ennek megfelelően az új jelentkezők várakozási idő nélkül nyerhetnek 
felvételt. 

26. számú táblázat 

  
2004200420042004. . . . 

évévévév    
2005200520052005. . . . 

évévévév    
2006200620062006. . . . 

évévévév    2007200720072007. év. év. év. év    
2008200820082008. . . . 

évévévév    2009. év2009. év2009. év2009. év    

Nyitó létszámNyitó létszámNyitó létszámNyitó létszám    181 182 183 182 179 173 

Záró létszámZáró létszámZáró létszámZáró létszám    182 183 182 179 173 175 

Új felvételÚj felvételÚj felvételÚj felvétel    5 3 3 8 3 11 

MegszűnésMegszűnésMegszűnésMegszűnés    4 2 4 11 9 9 

- áthelyezés 1 2 1 2 1 Ø 

- elhalálozás 2 Ø 2 7 6 6 

- rehabilitáció Ø Ø 1 2 Ø 1 

- haza költözött 1 Ø Ø Ø 2 2 

RehabilRehabilRehabilRehabiliiiitációs létszámtációs létszámtációs létszámtációs létszám    23 24 25 25 11 11 

Várakozók száma (előjegyzett) 12 11 5 8 5 3 

 
Ipolypart Ápoló Gondozó OtthoIpolypart Ápoló Gondozó OtthoIpolypart Ápoló Gondozó OtthoIpolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)n és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)n és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)n és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)    
Az intézmény összes férőhelyének száma 400. A súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékosok és 
halmozottan sérült ellátottak és az ilyen típusú férőhelyre várakozók száma folyamatosan 
csökken. Jelenleg 100 férőhelyen biztosít ápoló-gondozó otthoni ellátást ezen ellátotti csoport 
részére.  
Pszichiátriai betegek tekintetében folyamatos növekedés figyelhető meg, így az ápoló-gondozó 
otthoni férőhelyek száma 230-ra növekedett. 2008-ban az I. jelű épületben 24 fő pszichiátriai 
beteg elhelyezése valósult meg, a férőhelyek átcsoportosítása miatt. 
Szenvedélybetegek részére továbbra is 50 férőhelyen biztosított az ápoló-gondozó otthoni 
ellátás. 
A rehabilitációs férőhelyek száma 2008-ban 28 volt, 2009-ben 20-ra csökkent: 2009. április 1-
jével a Rákóczi úti 8 férőhelyes Lakóotthon megszüntetésre került. 
Az intézményi férőhelyeket a kialakult várakozói szükségleteknek megfelelően csoportosítja át 
az intézmény. 
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Az intézményi elhelyezésre várakozók száma 2008. december 31-én 98 fő, 2009. december 31-
én 77 fő volt. 
 

27. számú táblázat 
Várakozók (fő)Várakozók (fő)Várakozók (fő)Várakozók (fő)    2008. év2008. év2008. év2008. év    2009. év2009. év2009. év2009. év    

pszichiátriai férőhely 65656565    47474747    

-ebből férfi: 33 21 

-ebből nő: 32 26 

szenvedélybeteg 
férőhely 

26262626    25252525    

-ebből férfi: 22 19 

-ebből nő: 4 6 

fogyatékos férőhely 7777    5555    

-ebből férfi: 1 - 

-ebből nő: 6 5 

összesenösszesenösszesenösszesen    98989898    77777777    

    
A férőhelyre várakozók legfontosabb szociális jellemzői:A férőhelyre várakozók legfontosabb szociális jellemzői:A férőhelyre várakozók legfontosabb szociális jellemzői:A férőhelyre várakozók legfontosabb szociális jellemzői:    

� a pszichiátriai férőhelyre várakozók képviselik a legnagyobb arányt, 2009-ben férőhely 
átcsoportosítás történt, 

� a fogyatékos férőhelyre várakozók száma folyamatosan csökken, jövedelmi helyzetük 
miatt családfenntartó funkciót töltenek be (fogyatékossági támogatás, családi pótlék, 
nyugdíj/járadék, hozzátartozói ápolási díj), 

� a szenvedélybeteg férőhelyre várakozók számában jelentős változás nem figyelhető 
meg,  

� 2008-ban a várakozók közel 60%-a férfi volt, 2009-ben ez az arány 52%-ra csökkent, 
� növekszik a fiatalabb intézményi elhelyezést kérelmezők száma, 
� a várakozók alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek. 

A személyi feltételek vonatkozásában is változás történt, 2009. május 1-től új intézményvezető 
ápoló került kinevezésre, aki egyben az igazgató szakmai helyettesének feladatait is ellátja. 
Az élelmezési tevékenységet az 52/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat értelmében 2009. augusztus 
15.-től a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete látja el megállapodás alapján. Az 
intézmény közalkalmazotti létszáma ennek következtében 15 fővel csökkent. 
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A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
Megyei Módszertani Központ – mint gesztor intézmény – felkérésére az intézmény 2008. július 
1-jétől az Észak-magyarországi Régióban konzorciumi szerződés alapján módszertani módszertani módszertani módszertani 
feladatokat lát elfeladatokat lát elfeladatokat lát elfeladatokat lát el. 
 
Folyamatos (bázisfinanszírozással) megvalósítandó feladatok: 

• pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, 
ellátások (alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása az 
Észak-Magyarországi Régióban – regionális szinten 

• idős személyek ellátását biztosító alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertani 
feladatok közvetlen ellátása Nógrád megyében – megyei szinten – a konzorciumban 
az idősellátás szakmódszertani feladatait ellátó B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat 
Idősek Ápoló Gondozó Otthona, Encs irányításával. 

Változó (teljesítményarányos) finanszírozással megvalósítandó feladatok: 
• szociális szolgáltatók/intézmények szakmai ellenőrzésében - szakértőként való 

részvétel – hatósági felkérésre a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását végző 
intézményeknél, szolgáltatóknál – regionális szinten 

• az ápolási díjjal kapcsolatos – ágazati jogszabályokban rögzített – módszertani 
feladatok ellátása Nógrád megye vonatkozásában. 

A Megyei Önkormányzat által működtetett szociális intézmények vonatkozásában 2007-ben 
megvalósult gazdasági integráció következtében az intézmény önállóan működő és gazdálkodó 
intézménnyé vált, saját feladatain túl ellátja az önállóan működő intézmények gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat is (Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, 
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Reménysugár Otthon). 
2009-ben elkezdődött az I. jelű épület szakaszos felújítása, új, korszerű fürdőszobák kerültek 
kialakításra. Megvalósult a II. jelű épület 2. és 3. emeleti körfolyosóinak védőráccsal való 
felszerelése. 
Az I. és II. jelű épület teljes körű felújítása elengedhetetlenül szükséges. 
Külső szolgáltató végzi az alábbi tevékenységeket: 

• takarítás 
• őrző-védő szolgálat 
• élelmezési tevékenység (2009. augusztus 15-től). 
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A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban jelenleg 30 fő ellátott vesz részt, melyet a Főkefe 
Nonprofit Kft. - mint külső foglalkoztató -  valósít meg napi 4 órában Együttműködési 
megállapodás alapján. A foglalkoztatottak létszámát az intézmény bővíteni szeretné, de a 
korhatár csökkenés miatt ez nehezen megoldható az intézményben. 
    
Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)    
Intézményi struktúraIntézményi struktúraIntézményi struktúraIntézményi struktúra    
Az előző koncepcióban leírt intézményi struktúra mindhárom telephelyen 2008 február 29-ig 
változatlan tartalommal és kihasználtsággal működött. Jelentős strukturális változás 2008 
március 1-jén történt, amikor is fenntartói döntés alapján a salgótarjáni telephely az újonnan 
alapított „Baglyaskő” Idősek Otthona szervezeti keretei közé került, annak telephelyeként. Ezzel 
egyidejűleg az otthonban az intézményhez integráltan egy 20 férőhelyes idősek klubja 
megalapítására került sor. Ennek megfelelően a jelenlegi struktúra és férőhely a következők 
szerint került kialakításra: 
     Bátonyterenye székhely:   210 férőhely (ebből 58 férőhely demens) 
  Mizserfai telephely:    156 férőhely (ebből 53 férőhely demens) 
        Összes tartós férőhely:Összes tartós férőhely:Összes tartós férőhely:Összes tartós férőhely:        366 férőhely (366 férőhely (366 férőhely (366 férőhely (ebből ebből ebből ebből 111 férőhely demens)111 férőhely demens)111 férőhely demens)111 férőhely demens)    
        Salgótarján, Petőfi út 92Salgótarján, Petőfi út 92Salgótarján, Petőfi út 92Salgótarján, Petőfi út 92----94949494....    
        Idősek Klubja:Idősek Klubja:Idősek Klubja:Idősek Klubja:                20 férőhely20 férőhely20 férőhely20 férőhely    
A bátonyterenyei székhely, a mizserfai telephely, valamint a salgótarjáni telephelyen működő 
idősek klubja végleges működési engedéllyel rendelkezik.  
A szakosított ellátások iránti igények alakulása, várakozók száma, korösszetétele, szociális A szakosított ellátások iránti igények alakulása, várakozók száma, korösszetétele, szociális A szakosított ellátások iránti igények alakulása, várakozók száma, korösszetétele, szociális A szakosított ellátások iránti igények alakulása, várakozók száma, korösszetétele, szociális 
jellemzői:jellemzői:jellemzői:jellemzői:    
Beérkezett kérelmek száma:Beérkezett kérelmek száma:Beérkezett kérelmek száma:Beérkezett kérelmek száma:    

 

2008 december 312008 december 312008 december 312008 december 31----igigigig    2009 december 312009 december 312009 december 312009 december 31----igigigig    

202 db 153 db 

    
Az Idősek Klubja tekintetében induláskor mindössze 4 fő, a következő hónapban 10 fő, két 
hónap múlva 16 fő vette igénybe a szolgáltatást. 
2009 december 31-ei állapot szerint a klub 100%-os kihasználtsággal működik. 
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Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézethez (továbbiakban: ORSZI) 
felterjesztett kérelmek: 
2008 évben az ORSZI illetékes bizottságához:  
- felterjesztett szakvélemények száma: 419 db 
- elutasított szakvélemények száma:   48 db 
2009 évben: 
- felterjesztett szakvélemények száma:  127 db 
- elutasított szakvélemények száma:   6 db 
 
Az előgondozások számánAz előgondozások számánAz előgondozások számánAz előgondozások számának alakulása 2008 és 2009 évbenak alakulása 2008 és 2009 évbenak alakulása 2008 és 2009 évbenak alakulása 2008 és 2009 évben    
A 2008. évben elvégzett I. számú előgondozások száma:  
� Bátonyterenye székhely: 190 fő  
� Mizserfai telephely:  12 fő 
2009. évben elvégzett I. számú előgondozások száma: 
- Bátonyterenye székhely: 82 fő 
- Mizserfa telephely: 71 fő 
Az előgondozások a kialakult gyakorlat alapján történnek, melyhez új feladatként társult a 
gondozási szükséglet adatlapjának felvétele is. 

A nagy létszámú várakozók közül ebben az időszakban 75 fő a megemelkedett térítési díjra való 
hivatkozással lemondta az intézmény nyilvántartásában lévő regisztrációját. 

Problémaként jelentkezett, hogy az évek óta várakozók közül többen már nem voltak az élők 
sorában, esetleg gyermekeiknél ill. más idős otthonban kerültek elhelyezésre. Ezekről az 
esetekről az intézmény sem írásban, sem szóban nem kapott jelzést az igénylő (vagy 
hozzátartozója) részéről....    
A II. előgondozástA II. előgondozástA II. előgondozástA II. előgondozást a férőhelyek elfoglalása előtt történik.  
2008. évben elvégzett II. számú előgondoz2008. évben elvégzett II. számú előgondoz2008. évben elvégzett II. számú előgondoz2008. évben elvégzett II. számú előgondozások száma:ások száma:ások száma:ások száma:    
� Bátonyterenye székhely:  71 esetben 
� Mizserfai telephely: 38 esetben 
2009. évben elvégzett előgondozások száma:2009. évben elvégzett előgondozások száma:2009. évben elvégzett előgondozások száma:2009. évben elvégzett előgondozások száma:    
� Bátonyterenye székhely:  65 esetben 
� Mizserfai telephely: 57 esetben 
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Várakozók számalakulása a 2008Várakozók számalakulása a 2008Várakozók számalakulása a 2008Várakozók számalakulása a 2008----2009200920092009----es év folyamánes év folyamánes év folyamánes év folyamán    
28. számú táblázat 

    BátonyterenyeBátonyterenyeBátonyterenyeBátonyterenye    MizserfaMizserfaMizserfaMizserfa    

    FérfiakFérfiakFérfiakFérfiak    NőkNőkNőkNők    FérfiakFérfiakFérfiakFérfiak    NőkNőkNőkNők    

2008 dec. 312008 dec. 312008 dec. 312008 dec. 31    32323232    88888888    13131313    21212121    

2009 dec.312009 dec.312009 dec.312009 dec.31    22222222    64646464    14141414    19191919    

    
Az intézmény férőhely kihasználtsága a 2008. évben 99,0%, 2009. évben 98,2%-os volt.  

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 2008-as évben     

ÁpolástÁpolástÁpolástÁpolást----, gondozást nyújtó intézményeinkben:, gondozást nyújtó intézményeinkben:, gondozást nyújtó intézményeinkben:, gondozást nyújtó intézményeinkben:    
 
Az intézmény engedélyezett összes 
férőhelyét 131 férfi (36%) és 230 (64%) női 
ellátott vette igénybe.  
Az ellátottak 37%-a a 80-89 év közötti 
korcsoportba tartozik, ezen a korcsoporton 
belül a nők száma a magasabb (89 fő), a 
női lakók számának a 38,6%-a. 
Emelkedett a 90 éven felüli lakóink száma. 
Tárgyévben 20 fő, szintén a nők száma magasabb (14 fő), az összes női ellátottak 6%-a. 

Ellátottak kor szerinti megoszlása 2009 évbenEllátottak kor szerinti megoszlása 2009 évbenEllátottak kor szerinti megoszlása 2009 évbenEllátottak kor szerinti megoszlása 2009 évben    

 
Az intézmény engedélyezett összes férőhelyét 
129 férfi és 231 nő vette igénybe. Az ellátottak 
32,7%-a 80-89 év közötti korcsoportba tartozik. A 
férőhelyet elfoglalók 63%-a nő.  Ez előző évekkel 
egyetemben továbbra is a női lakók aránya 
magasabb.  
    
    
    
    
    

Ellátottak kor szerinti megoszlása
2008 évben
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Kor szerinti megoszlás a nappali ellKor szerinti megoszlás a nappali ellKor szerinti megoszlás a nappali ellKor szerinti megoszlás a nappali ellátást nyújtó intézményben:átást nyújtó intézményben:átást nyújtó intézményben:átást nyújtó intézményben:    
 
A beszámolási időszakban a klub szolgáltatásait 
igénybevevők közül, legmagasabb a 75-79 év közöttiek 
száma, mely az igénybevevők 50%-a.  
Legalacsonyabb a 60-64 év és a 80-89 év közöttiek 
száma (2-2 fő), az összlétszám 12,5%-a. 
 

2009-es évbe a klub szolgáltatásait igénybevevők 
közül, legmagasabb a 76-80 év közöttiek száma az 
igénybevevők 35 %-a.  
Jellemzően 60-85 év közöttiek veszik igénybe az 
ellátást. 
Legalacsonyabb a 59-60 év és a 81-85 év közöttiek 
száma (2-2 fő), az összlétszám 12.5%-a. Az ellátást igénybevevők 20%-a férfi. Az ellátottak 
átlagéletkora 73 év. 
 
Az intézményrendszer korszerűsítésének irányaAz intézményrendszer korszerűsítésének irányaAz intézményrendszer korszerűsítésének irányaAz intézményrendszer korszerűsítésének iránya    
A tárgyi feltételek javítása érdekében legjelentősebb felújítás a mizserfai telephelyenmizserfai telephelyenmizserfai telephelyenmizserfai telephelyen valósult 
meg a Területfejlesztési Alapból biztosított pályázati forrásból 2006-ban. Ennek keretében a 
telephely főépületének helyiségeit korszerű, hőszigetelt ablakokra cserélték ki, továbbá teljes 
körű burkolat-felújítás történt a lakószobákban, közösségi helyeken, folyosókon az épület 
festésével egyidejűleg. A beruházás során a II. emeleti lakószobák és társalgók bútorcseréje és 
a beépített szekrények felújítása is megtörtént. A támogatás lehetőséget biztosított az 
elhasználódott matracok cseréjére. Forrás kiegészítésként az Együtt az Idősekért Alapítvány 
támogatásával az I. emeleti demens osztályon új nővérpult kialakítására került sor, és a 
konyhára új melegítőpult beszerzése valósult meg. 
A bátonyterenyei székhelyen bátonyterenyei székhelyen bátonyterenyei székhelyen bátonyterenyei székhelyen a vizesblokkok és kiszolgáló helyiségek tisztasági festése 2008-as 
évben befejeződött. Még abban az évben ezen munkálatok elvégzése a Füleki Füleki Füleki Füleki úti telephelyen is 
megtörtént. 

Ellátottak kor szerinti megoszlása
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Az EQUALEQUALEQUALEQUAL program keretén belül „ Engedj be az életedbe és mi kitárjuk előtted a világot!, 
(2006. február 1-től 2008 április 30-ig) jelentős beruházásokberuházásokberuházásokberuházások valósultak meg mindhárom 
telephelyen: 

- Korszerű fotocellás bejárati ajtó csere, az akadálymentesítés akadálymentesítés akadálymentesítés akadálymentesítés követelményeinek 
megfelelően, 

- liftek kihangosítása, 
- eszközbeszerzés keretén belül számítógépek, irattartó szekrények és 

masszőrágyak beszerzésére került sor. 
A program időtartama alatt és finanszírozásával 18 fő szociális gondozó, 2 fő jelnyelvi tolmács, 8 
fő gyógymasszőr és 1 fő ügykezelő képzése, valamint 1 éves foglalkoztatása volt biztosított az 
intézmény telephelyein. A program költségvetése 29.152 eFt volt, mely tartalmazta a célcsoport 
foglalkoztatása mellett a dologi és felhalmozási kiadásokat. 
A strukturális változások, valamint az eltelt időszakban történt létszám racionalizálások 
következtében az intézmény dolgozóinak létszáma 2007. december 31-én 167 főről 2009. 
december 31-re 153 főre csökkent, melyből 98 fő a szakdolgozók száma.  
A módszertani osztály tevékenységét változatlan személyi és tárgyi feltételekkel látta el. 
Szakmai tevékenységében elsősorban a megye települései szociális alapellátásának 
segítségnyújtása és a szakmai ellenőrzések domináltak. Új feladatként jelentkezett az ápolási 
díjak szakvéleményezése.  
A módszertani tevékenység keretein belül az intézmény részt vett a 2006-tól – 2008-ig tartó 
HEFOP 2.2.1. „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek 
képzésével” című programban.  
A módszertani feladatokat a régiók megalakulása után 2008 július 1-től nem ez az intézmény 
látja el. 
    
„Ba„Ba„Ba„Baglyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján)glyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján)glyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján)glyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján)    
A 2008. március 1-jei hatállyal rendszerbe lépő „Baglyaskő” Idősek Otthona tényleges 
működésnek kezdő időpontja 2008. július 1-je volt. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona Füleki úti 
telephelye ezen időponttól az intézményi struktúra változása következtében a „Baglyaskő” 
Idősek Otthona telephelyeként működik tovább.  
A beruházás megvalósulása az idős gondozás differenciált igényeire alapozott, magas 
színvonalú elhelyezési feltételeket biztosít az ellátásban részesülők számára. A 150 férőhelyes 
idősek otthona 140 férőhelyen tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátást biztosít, 10 férőhelyen 
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átmeneti ellátás kialakítására került sor. Az általános gondozási egység 20 férőhelyen nyújt 
komfortos feltételeket. Az épület ezen szárnyának emeleti részén 40 férőhelyen intenzív ápolást 
nyújtó részleg biztosítja az ellátást kettő és négyágyas szobákban. Az épület nyugati 
szárnyának földszintjén és az emeleti részén 40-40 férőhelyen kapott helyet a szellemi 
hanyatlásban szenvedő idősek számára az un. demens részleg. 

Valamennyi lakószobában az alapterület meghaladja a jogszabályban előírt 8 m2 mértéket. 
Gondozási egységenként az akadálymentes fürdő és WC-k biztosítottak, a közösségi együttlétre 
megfelelő helyiségek állnak rendelkezésre (foglalkoztatók, társalgó, könyvtár, kápolna, 
teakonyha, étkező). Az emeleti átrium, a 3 belső udvar, a park pihenésre, sétálásra alkalmas, a 
tornateremben a lakók kielégíthetik mozgásigényüket. Az intézményben csupán piperemosási 
lehetőség van, az intézményi textília tisztítása az Egészségügyi Mosodákkal kötött szerződés 
alapján történik. A 300 adagos konyhaüzem HACCP előírásainak megfelelően épült, melyet 
jelenleg a megyei önkormányzat Ellátó Szervezete működtet.  

Az első lakók 2008. július 7-ével foglalták el helyüket az intézményben, majd folyamatosan 
történt a férőhelyek feltöltése. (2008. dec. 31.:143 fő, 2009. dec. 31.:143 fő) 

A Füleki úti telephely 74 férőhelyen biztosít ápolást-gondozást, melyből 10 férőhelyen un. 
demens betegek ellátása folyik. A férőhely kihasználtság éves szinten 98%-os volt. 
Az intézmény működésének megkezdése előtt, ill. megkezdésével augusztus végéig került sor a 
dolgozók felvételére dolgozók felvételére dolgozók felvételére dolgozók felvételére a megyei önkormányzat rendelete alapján, amely meghatározta a 
létszámkeretet. 2009. dec. 31-én az összdolgozói létszám a két telephely vonatkozásában 100 
fő volt, melyből 70 fő a szakdolgozók száma. 

Az intézményben és a telephelyén az eltelt időszakban jelentős fejlesztések valósultak meg az 
új intézmény vonatkozásában.  

A projekt befejezéseként a címzett támogatási keretből mintegy 148 millió forint felhasználásával 
került sor az egyes részlegek (osztályok) bejárati ajtóinak automatizálása, fizikoterápiás helyiség 
kialakítása, 5 db masszázs egység beépítése. Emellett a rendelő felszerelésének bővítése is 
megtörtént (hordozható EKG gép, defibrillátor), továbbá a mindennapok munkáját könnyítő 
eszközök beszerzése, ill. a meglévők számának növelése (ágyazó kocsi, szennyes-gyűjtő kocsi, 
a karbantartó munkák végzéséhez több funkciós kerti traktor, ipari damilos fűnyíró), a 
teakonyhák készleteinek növelése, a mosatáshoz, vasaláshoz, ruhák javításához nagy 
kapacitású, ipari gépek beszerzése is megtörtént.  
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Árubeszerzésként lehetővé vált egy speciális tolószékben történő szállításra is alkalmas Opel 
Vivaro kisbusz megvásárlása. 

A Füleki úti telephelyen 2008 évben tűzvédelmi szempontból, jogszabályi változás miatt, az 
épület villámvédelmi hálózatát korszerűsíteni kellett, azaz meg kellett építeni egy új levezetőt, fel 
kellett újítani a párkányon végigfutó villámvédelmi vezetéket, ki kellett küszöbölni néhány belső 
érintésvédelmi hibát. Az ÁNTSZ ellenőrzése során kifogásolta a földszinten a közös fürdőszoba 
állagát, ezért annak teljes körű felújítása megtörtént. 

A jövőre vonatkozó elképzelések között továbbra is a Füleki úti telephely alagsorának, 
tetőszerkezetének felújítása élvez prioritást. Az előttünk álló feladatok közül legfontosabb a 
szennyvízhálózat és a villanyvezetékek cseréje. 2010 évre határidős feladat az – ÁNTSZ    
ellenőrzése során előírt – betegszoba és foglalkoztató kialakítása. 

Az elkövetkező években törekszünk – a várható gazdasági megszorítások ellenére is –- a 
határozatlan idejű működési engedélyek megtartására és a lakók életminőségének szinten 
tartására. 

A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekA megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekA megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekA megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézmények    

A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben az alkalmazotti létszám 
alakulását a következő táblázat mutatja be (adott év december 31-ei állapota szerint): 

29. számú táblázat 
IntézményIntézményIntézményIntézmény    2003. év2003. év2003. év2003. év    

(fő)(fő)(fő)(fő)    
2005. év2005. év2005. év2005. év    

(fő)(fő)(fő)(fő)    
2007. év2007. év2007. év2007. év    

(fő)(fő)(fő)(fő)    
2009. év2009. év2009. év2009. év    

(fő)(fő)(fő)(fő)    

Reménysugár Reménysugár Reménysugár Reménysugár 
BalassagyarmatBalassagyarmatBalassagyarmatBalassagyarmat    

102102102102    97979797    89898989    76,576,576,576,5    

HarmóniaHarmóniaHarmóniaHarmónia    
BerBerBerBercelcelcelcel    

76767676    76767676    69696969    65656565    

IpolypartIpolypartIpolypartIpolypart    
LudányhalásziLudányhalásziLudányhalásziLudányhalászi    

196196196196    186186186186    164164164164    145145145145    

Dr. Göllesz Viktor Dr. Göllesz Viktor Dr. Göllesz Viktor Dr. Göllesz Viktor 
DiósjenőDiósjenőDiósjenőDiósjenő    

105105105105    110110110110    97979797    96969696    

EzüstfenyőEzüstfenyőEzüstfenyőEzüstfenyő    
BátonyterenyeBátonyterenyeBátonyterenyeBátonyterenye    

224224224224    209209209209    167167167167    156156156156    

„Baglyaskő”„Baglyaskő”„Baglyaskő”„Baglyaskő”    
SalgótarjánSalgótarjánSalgótarjánSalgótarján    

----    ----    ----    100100100100    
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A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben a szakdolgozók 
szakképzettségi arányának változását a következő táblázat mutatja be (adott év december 31-ei 
állapota szerint): 

30. számú táblázat 
IntézményIntézményIntézményIntézmény    2003. 2003. 2003. 2003. évévévév    

%%%%    
2005. 2005. 2005. 2005. évévévév    

%%%%    
2007200720072007. . . . évévévév    

%%%%    
2009. év2009. év2009. év2009. év    

%%%%    

ReménysugárReménysugárReménysugárReménysugár    
BalassagyarmatBalassagyarmatBalassagyarmatBalassagyarmat    

85858585    89898989    89898989    92929292    

Harmónia Harmónia Harmónia Harmónia     
BercelBercelBercelBercel    
    

98989898    98989898    97979797    94949494    

IpolypartIpolypartIpolypartIpolypart    
LudányhalásziLudányhalásziLudányhalásziLudányhalászi    

88888888    93939393    99999999    99,999,999,999,9    

Dr. Göllesz ViktorDr. Göllesz ViktorDr. Göllesz ViktorDr. Göllesz Viktor    
DiósjenőDiósjenőDiósjenőDiósjenő    

81818181    84848484    92929292    88888888    

EzüstfenyőEzüstfenyőEzüstfenyőEzüstfenyő    
BátonyterenyeBátonyterenyeBátonyterenyeBátonyterenye    

98989898    100100100100    100100100100    100100100100    

„Baglyaskő”„Baglyaskő”„Baglyaskő”„Baglyaskő”    
SalgótarjánSalgótarjánSalgótarjánSalgótarján    

----    ----    ----    99999999    

 
Gyermekvédelmi szakellátásGyermekvédelmi szakellátásGyermekvédelmi szakellátásGyermekvédelmi szakellátás    
    
A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézmények közül egy intézmény – a Megyei 
Gyermekvédelmi Központ - tiszta gyermekvédelmi profillal működik, a Reménysugár Otthon 
gyermekotthoni és anyaotthoni egysége lát el gyermekvédelmi szakfeladatot. A Nógrád Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, mint közös igazgatású, 
többcélú közoktatási intézmény biztosít különleges és utógondozói ellátást a gyermekvédelmi 
rendszerbe utaltak számára. Az intézmények székhelyének, telephelyének adatait, 
alapfeladatait, férőhelyszámát részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
A gyermekvédelmi feladatokat szolgáló intézmények működésének alapjait a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint annak végrehajtására 
kiadott Kormány- és ágazati miniszteri rendeletek, valamint a megyei önkormányzat vonatkozó 
rendeletei határozzák meg. 
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VVVVIIII....    Nógrád megyei szociális szolgáltatások fejlesztési szükségleteiNógrád megyei szociális szolgáltatások fejlesztési szükségleteiNógrád megyei szociális szolgáltatások fejlesztési szükségleteiNógrád megyei szociális szolgáltatások fejlesztési szükségletei    
    

VVVVIIII.1..1..1..1.    Jogszabály módosításából adódó feladatokJogszabály módosításából adódó feladatokJogszabály módosításából adódó feladatokJogszabály módosításából adódó feladatok    
    
Az Szt. 2007. és 2008. január 1-jén hatályba lépett módosításai valamennyi települési 
önkormányzat kötelező feladatát érintette. A jogszabály módosításon túl fontos a szociális 
szolgáltatások újbóli áttekintése, megszervezése a változások tükrében.  
Mindezek alapján indokolt a települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók 
felülvizsgálata, valamit két évenkénti teljes körű áttekintése és aktualizálása. Több kistérségi 
társulás rövid távú fejlesztési elképzelései között szerepel a kistérségre vonatkozó szociális 
térkép, illetve átfogó felmérés készítése a közép és hosszú távú célok meghatározása céljából. 
A települési és kistérségi koncepciók készítésénél indokolt figyelembe venni az Szt. hatályos 
előírásait, rendelkezéseit. 
 

VVVVIIII....    2.2.2.2.    „Kiszerződtetés”„Kiszerződtetés”„Kiszerződtetés”„Kiszerződtetés”    
    
A megyei önkormányzat egyes szociális intézményeiben sor került némely szolgáltatás – 
takarítás, portaszolgálat, konyha üzemeltetés – kiszerződtetésére. A jelzések alapján a 
feladatok átszervezése összességében költségkímélő, racionális intézkedésnek minősíthető. A 
feladatok kiszerződtetése, tehermentesíti az intézményvezetőket a nem szakmai jellegű 
tevékenységektől, ezáltal a szakmai munka eredményesebben végezhető.  
    

VI.VI.VI.VI.    3.3.3.3.    A szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásaiA szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásaiA szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásaiA szociális szolgáltatások fejlesztési prioritásai    
Alapelvek meghatározása  
A szociális ellátások, szolgáltatások központjában a rászoruló személy, a szociális ellátás 
alanya áll, akinek joga van a legmagasabb szintű ellátáshoz, akinek törvény biztosítja emberi 
méltóságának és állampolgári jogainak tiszteletben tartását. 

1. Törekedni kell az egyenlőtlenségek felszámolására, mérséklésére, az ebből adódó 
társadalmi feszültségek csökkentésére.  

2. A helyi szociálpolitikának törekednie kell arra, hogy megakadályozza, illetve megelőzze 
az egyén marginalizálódását, a társadalom perifériájára való sodródását. 

3. Biztosítani kell valamennyi rászoruló számára a szociális ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 
egyenlő eséllyel történő hozzájutást. Az elbírálás feltételeit, az ellátásban való részvételt 
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mindenki számára diszkrimináció-mentesen kell biztosítani, megteremtve a szociális 
biztonság érvényesülésének feltételeit.  

4. A szükségletek szerinti szolgáltatások igénybevételét nemtől, vallási – felekezeti 
hovatartozástól, etnikumtól, fizikai, egészségi állapottól függetlenül mindenki számára 
biztosítani kell. 

5. A szociális ellátások, szolgáltatások során arra kell törekedni, hogy az igénylők 
életkörülménye, életminősége javuljon. 

6. Az ellátás biztosítása során törekedni kell az egyén autonómiájának megtartására. 
7. Meg kell teremteni a feltételeket a minél hosszabb időtartamú családban éléshez, az 

otthoni környezetben történő ellátáshoz, hogy az egyén minél tovább a megszokott 
környezetében maradhasson. 

A megyei önkormányzat elsődleges célja a jogszabályi feltételek teljesítése, a kötelezően 
ellátandó feladatok biztosítása, valamint a meglévő szociális ellátórendszer fenntartása. Ennek 
megvalósítása érdekében a helyi erőforrások mozgósítása mellett a megyén belüli intézményi 
és önkormányzati együttműködések erősítése. A helyi és a területi önkormányzatok nem 
hagyják figyelmen kívül az igényekhez igazodó, helyi kötelezettséget meghaladó szolgáltató 
rendszer kialakításának lehetőségét, de a szociális intézmény-szolgáltatás fejlesztés 
mindenképpen közös gondolkodást, közös erőfeszítést és együttműködést igényel különös 
tekintettel a finanszírozási lehetőségekre.  

    

A fA fA fA fejlesztési elképzejlesztési elképzejlesztési elképzejlesztési elképzelések között első helyen a elések között első helyen a elések között első helyen a elések között első helyen a mmmmeglévő intézményrendszer fenntartása, tárgyi, eglévő intézményrendszer fenntartása, tárgyi, eglévő intézményrendszer fenntartása, tárgyi, eglévő intézményrendszer fenntartása, tárgyi, 
személyi, szakmai észemélyi, szakmai észemélyi, szakmai észemélyi, szakmai és technikai feltételek javítása szerepel.s technikai feltételek javítása szerepel.s technikai feltételek javítása szerepel.s technikai feltételek javítása szerepel.    

Ezt követi a minőségi ellátás-szolgáltatás feltételeinek biztosítása. 

 
Prioritások kijelölése a szolgáltatások működésébPrioritások kijelölése a szolgáltatások működésébPrioritások kijelölése a szolgáltatások működésébPrioritások kijelölése a szolgáltatások működésében, fejlesztésébenen, fejlesztésébenen, fejlesztésébenen, fejlesztésében    
Az optimális szintű megyei szociális ellátórendszer hosszú távú működtetése érdekében az 
igényekhez és a szükségletekhez, valamint a lehetőségekhez egyaránt szükséges 
alkalmazkodni, ezért meg kell határozni azokat a prioritásokat, amelyek a cél megvalósításának 
irányait is kijelölik. 
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Prioritások:Prioritások:Prioritások:Prioritások:    
1. Elő kell segíteni a rászorulók könnyebb tájékozódását a szociális ellátások, 

szolgáltatások rendszerében, azokat ismertté, hozzáférhetővé, a rendszert átláthatóvá 
és átjárhatóvá kell tenni. 

2. A meglévő rendszer egészét tekintve kiemelt fontosságú a jogszabályi minimumfeltételek 
teljesítése. 

3. Fokozott figyelmet kell szentelni a meglévő ellátási formák, szolgáltatások folyamatos 
szinten tartására, lehetőség szerinti fejlesztésére a mind inkább szűkülő források ésszerű 
felhasználására. 

4. A szolgáltatások egymásra épülésének elve mentén hatékony kapcsolat- és információs 
rendszer kialakítása és működtetése.  

5. Szoros, meghatározott feltételek mentén kialakított együttműködési hálózat további 
kiépítése a megyében. 

 
AAAA megye megye megye megye rövid rövid rövid rövid----, közép, közép, közép, közép----, és hosszú távú fejlesztési elképzelései, és hosszú távú fejlesztési elképzelései, és hosszú távú fejlesztési elképzelései, és hosszú távú fejlesztési elképzelései 

A fejlesztési irányok, elképzelések meghatározásához elengedhetetlenül szükséges 
körvonalaznunk azokat a szociálpolitikai elveket és értékeket, amelyek érvényre juttatását a 
szolgáltatások működtetése és fejlesztése során biztosítani kívánunk. Ugyancsak szükséges 
meghatározni azokat a célcsoportokat, amelyek érdekében tevékenységünket kifejtjük, akik 
számára az ellátásokat, szolgáltatásokat biztosítjuk, ez irányú igényeit ki kívánjuk elégíteni. 
Ezek összhangja biztosítja, hogy a szociális ellátások, szolgáltatások kialakított rendszere 
figyelembe veszi a szociális ellátások alanyainak igényeit, a szolgáltatást biztosítók lehetőségeit, 
mindezeket optimálisan egyesíti, így teremtve meg egy olyan elfogadható színvonalú 
ellátórendszert, amelyben a kijelölt irányok következetes betartása garancia a rászorulók 
érdekeinek érvényesítésére is.  

Fejlesztési elképzelésekFejlesztési elképzelésekFejlesztési elképzelésekFejlesztési elképzelések    

A fejlesztési elképzelések meghatározásánál figyelemmel kell lenni a koncepció rendszeres, 
kétévente történő felülvizsgálati határidejére, így a célokat ezekhez kell igazítani. Ezeket a 
települési önkormányzatoknak is figyelembe kell venni. 

RövidtávonRövidtávonRövidtávonRövidtávon:  

Az intézmények legoptimálisabb működtetési feltételeinek kidolgozása, a nem szakmai jellegű 
feladatok tekintetében szervezeti változtatások.    
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Cél: A szakmai és gazdasági munka eredményességének és hatékonyságának növelése. 

Várt eredmények: 
Az Intézmények hosszabb távon történő működtetésének elősegítése és biztosítása. 
Határidő: 2010. 07. 01. 
 
Az Ezüstfenyő Idősek Otthona, valamint a „Baglyaskő” Idősek Otthona épületében emelt színtű, 
apartman jellegű intézményi férőhelyek kialakítása, amennyiben az ágazati, építészeti és egyéb 
jogszabályok erre lehetőséget adnak.  
Cél: innovatív ellátás bevezetése 
Várt eredmények: a jelenlegi férőhely kínálat, szolgáltatási forma bővítése, minőségi 
szolgáltatás biztosítása az idősek bentlakásos intézményi ellátásán belül. 
Határidő: a hatályos jogszabályok függvényében, szöveg szerint 
Felelős: a közgyűlés elnöke,  
 a megyei főjegyző, 
 az Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatója, 
 a „Bagylaskő” Idősek Otthona igazgatója 
    

KözéptávonKözéptávonKözéptávonKözéptávon::::    

A szükségletekhez igazodó segítségnyújtás innovációja, a jogszabályi változások 
figyelembevételével. 

Cél: Az igényekhez igazodó, helyben nyújtható új szolgáltatási formák meghatározása, 
fejlesztési projektek kijelölése, pályázatokon való részvétel 
Várt eredmény: A megyei szociális ellátórendszer fejlesztése, szolgáltatások bővítése, 
magasabb színvonalú ellátás, minőségi javulás. 
Határidő: 2011-2012., illetve folyamatos 

Az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmények személyi és tárgyi feltételeinek 
javítása. 
Cél: A végleges működési engedély megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítése. 
Várt eredmény: Megfelelő színvonalú, jogszerű működés elérése. 
Határidő: 2012. december 31. 
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Hosszú távon:Hosszú távon:Hosszú távon:Hosszú távon:    

A minőségi ellátás megvalósítása, az ellátotti elégedettség megőrzése. 

Cél: A pályázati lehetőségek kihasználásával teljes körű ellátás biztosítása, az intézmények 
közötti együttműködés javítása, az ellátórendszer biztonságos működtetése. 
Várt eredmény: Az igényekhez igazodó szolgáltatások magasabb szintű ellátása. 
Határidő: folyamatos 

A koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása nyomán várt eredményekA koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása nyomán várt eredményekA koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása nyomán várt eredményekA koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása nyomán várt eredmények    
Mindezek megvalósításával elérni kívánt célok: 

� Jogszabályi minimumfeltételek teljesítése, szakmai színvonal emelése 
� Szolgáltatások működőképességének megőrzése, 
� Ellátási kötelezettségek maximális teljesítése, 
� Szociális szolgáltatások fejlesztése, új típusú ellátások bevezetése 
 

A célok elérése érdekében szükséges: 

1. Adatbázis felállítása az igények, szükséges lehetőségek összehangolása 
érdekében 

2. A működőképesség megőrzéséhez szükséges anyagi források folyamatos 
biztosítása 

3. Külső források bevonása a működtetésbe, a fejlesztési programok megvalósításába 
4. Széleskörű együttműködési és megállapodási rendszer kiépítése a települési 

önkormányzatok között, valamint a többcélú kistérségi társulásokkal 
5. Humánerőforrás-gazdálkodás fejlesztése, jól felkészült, szakmailag elhivatott 

munkatársak alkalmazása 
6. Az ellátások fejlesztése, az igényekhez mind jobban igazodó ellátórendszer 

működtetése érdekében az együttműködés kereteinek fejlesztése 
7. A megyei önkormányzat fejlesztési lehetőségeinek bővítése érdekében a pályázati 

lehetőségeken túl a civil szférával való együttműködés lehetőségének felkutatása 
és felhasználása. 

8. Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Terv készítése, az esélyegyenlőség 
önkormányzati szinten történő megvalósítása, valamint a pályázatokon való 
részvétel ill. pályázati források elnyerése érdekében. 
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Várt eredmények: 

� Szolgáltatások működőképességének megőrzése 
� Jogszabályi feltételrendszer teljesítése és fenntartása 
� Ellátási kötelezettség teljesítése, fenntartása, ellátórendszer fejlesztése 
� A szolgáltató rendszer mennyiségi és minőségi fejlesztése 
� Új típusú ellátási formák kialakítása, rendszerbe illesztése 

 
A fejlesztési irányok tekintetében ma is érvényesek az alapkoncepcióban meghatározottak.  
Az egyes ellátási formák, szolgáltatások tekintetében nagyon fontos, hogy a szükségleteknek 
megfelelő elérhetőség, igénybevehetőség biztosított legyen, valamint a szolgáltatások 
megfeleljenek a minőségi elvárásoknak. 
A határozott idejű működési engedéllyel rendelkező intézmények vonatkozásában biztosítani 
kell a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket a végleges működési engedély kiadásához. 
Az alapkoncepció két függeléke a megyei önkormányzat rekonstrukciós és fogyatékos ügyi 
programját részletezte 2005-től 2009-ig. Az elmúlt két évben történt változásokat a jelen 
koncepció III. fejezete tartalmazza. A fizikai és kommunikációs akadálymentesítés 
megvalósítása minden intézmény számára kiemelt feladat. A siket és nagyothalló személyek 
tájékozódásának, valamint kommunikációjuk megkönnyítése érdekében, el kell érni, ill. meg kell 
valósítani, hogy a közintézmények megfelelő feliratozással legyenek ellátva. A feliratozást a 
megyében működő városi televíziók műsorainál is szükséges lenne alkalmazni. Az 
esélyegyenlőség megteremtése érdekében javaslatként fogalmazódott meg a jeltolmács 
szolgálat intézményének bevezetése. Főállású jeltolmács jelenleg nincs alkalmazva, de igény 
szerint meghatározott eseményekhez vagy egyedi ügyekhez biztosított a lehetőség. Ehhez 
segítséget nyújt a Nógrád Megyei Jeltolmács szolgálat. A Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Terv 
elkészítése szintén hozzájárul az esélyegyenlőség önkormányzati szinten történő 
megvalósításához. 
A hatékonyabb idősügyi feladatok ellátása, valamint az idősekkel foglalkozó érdekvédelmi, 
érdekképviseleti szervekkel való korrekt együttműködés érdekében a Nógrád Megyei Idősügyi 
Tanács újjászervezése megtörtént, amely éves munkaterv alapján rendszeresen ülésezik, 
működése eredményes. 
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VVVVIIII....    4.4.4.4.    A fejlesztések forrásaiA fejlesztések forrásaiA fejlesztések forrásaiA fejlesztések forrásai    
    
Az alapkoncepcióhoz képest a források köre nem változott, csupán kisebb átrendeződések 
jellemzik. 
A szociális alapszolgáltatások tekintetében az uniós források bővültek, melyek elsősorban a 
humán erőforrás gazdálkodásban jelentenek előrelépést. A megyei önkormányzat által igénybe 
vehető – szociális jellegű fejlesztéseket célzó – minisztériumi rekonstrukciós pályázati program a 
2005. évtől sajnos nem folytatódott. 
A fejlesztésekre fordítható központi vagy uniós források az esélyegyenlőség megvalósítása 
érdekében az akadálymentesítésre helyezik a hangsúlyt, a fizikai akadálymentesítésen túl a 
kommunikációs akadálymentesítés biztosítására. Az Európai Unió által biztosított forrásokon 
túlmenően az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatósága, valamint 
a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kiírt pályázatokon való részvétel, ill. eredményes 
pályázatok biztosítottak kiegészítő forráslehetőségeket. Azon források pályázati rendszerrel 
történő elnyerése, amelyek a működési költségek kiegészítésre irányulnak, növelik az intézmény 
fenntarthatóságának, működőképességének kockázatát, mivel rendszeres kiadásaik 
eredménytelen pályázat esetén is fennállnak. 
 

ÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzésÖsszegzés    
A közgyűlés az Szt. 92. § (3) bekezdése alapján 2003. decemberében a 125/2003. (XII. 18.) 
Kgy. határozatával elfogadta Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. Az Szt. 
rendelkezése alapján a koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja. A 
legutóbbi felülvizsgálat óta eltelt két év, ezért – az Szt.-ben előírtaknak megfelelően – 
szükségessé vált a koncepció ismételt áttekintése és aktualizálása. 
 
Nógrád megye a többszörösen hátrányos helyzetű megyék közé tartozik, nemcsak a saját 
régiójában. A kedvezőtlen demográfiai mutatók, munkanélküliség, a munkaerő-piaci helyzet és a 
gazdasági válság is beszűkítette a Nógrád megyei emberek életterét, életminőségükben pozitív 
lépés nem történt. 
 
Az elmúlt években több jogszabályi változás is történt. Az Szt. módosítása elsősorban a 
szociális szolgáltatások célzottabbá tételét szolgálta. A törvénymódosítás azokat a 
legszükségesebb és azonnali lépéseket kívánta megtenni, amellyel már 2008. január 1-jével 
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biztosítani lehetett a gondozási, ápolási szükséglettel rendelkező, alacsony jövedelmű és 
legkisebb érdekérvényesítési képességgel bíró lakosok szociális szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférését. 
 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló 
életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémáikat megoldhassák. Az alapszolgáltatások körében a települési 
önkormányzatok elsősorban az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat. A 
szociális szolgáltató, illetve intézmény együttműködik az ellátási területen működő szociális, 
gyermekjóléti-gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási és munkaügyi szolgáltatókkal, 
intézményekkel. Nógrád megyében valamennyi kistérségben működik a szociális 
alapszolgáltatások legtöbb fajtája. Az ellátási forma kistérségi és települési szinten – vegyesen – 
működik.  
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nógrád megye kistérségeiben elérhető szociális 
alapszolgáltatási forma. A közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás viszonylag kevés 
településen működik. Az utcai szociális munka önálló szolgáltatásként pedig sem kistérségi, 
sem pedig települési formában nem működik. A nappali ellátások területén nem figyelhető meg 
jelentős változás, kevés település tart fenn nappali ellátást biztosító intézményt. (A 3000 lakos 
feletti települések száma is kevés.) 
    
Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást csak 30.000 fő feletti teleülésekre vonatkozóan tesz 
kötelezővé az Szt. Időskorúak gondozóházának biztosítása Salgótarján Megyei Jogú Városában 
ismételten nem került megvalósításra. Ellátási forma működik a „Baglyaskő” Idősek Otthonában, 
valamint Pásztó Város Önkormányzata is biztosítja ezt a típusú ellátási formát. Fogyatékos 
személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona    kialakítására a 
vizsgált időszakban nem került sor. A megyében egyedül Balassagyarmaton a Dr. Kenessey 
Albert Kórházban biztosított szenvedélybetegek részére ez a típusú ellátási forma. Hajléktalan 
személyek éjjeli menedékhelye a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által működtetett 
intézményben valósul meg. Hajléktalan személyek átmeneti szállása Nógrád megyében 
Balassagyarmaton és Salgótarjánban működik, összesen 82 férőhelyen. 
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A megyei önkormányzat fenntartásában működő tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények 
köre a következő: 

� „Baglyaskő” Idősek Otthona (idős ellátás) 
� Ezüstfenyő Idősek Otthona (idős ellátás) 
� Reménysugár Otthon (gyermekotthoni és ápoló-gondozó otthoni ellátás) 
� Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (fogyatékosok ápoló-

gondozó otthoni ellátása, valamint lakóotthoni ellátás) 
� Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (fogyatékosok ápoló-gondozó 

otthoni ellátása, valamint lakóotthoni ellátása) 
� Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (pszichiátria betegek ápoló-

gondozó otthoni és lakóotthoni ellátása, szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni 
ellátása és fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása, módszertani 
intézmény).  

A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények férőhely alakulásában a 2008. 
évben átadott „Baglyaskő” Idősek Otthona rendszerbe lépése óta jelentősebb változás nem 
történt, mindössze kisebb belső átcsoportosítások történtek – szakfeladatok között. A várakozók 
száma megyei szinten csökkent. Ez részben azzal is magyarázható, hogy a rászorulók többsége 
– a rendszeres jövedelemmel rendelkezők esetében – szűkebb családjában családfenntartói 
funkciót tölt be. 
Változások a nem szakmai területeket érintően történtek. A megyei fenntartású intézményekben 
a racionalizálási szempontok figyelembevételével folyamatosan kiszerződtetésre kerülnek a 
szolgáltatási ellátások (porta, konyha, takarítás). 
A hosszú távú fejlesztési elképzelések között szerepel a meglévő intézményrendszer 
fenntartása, továbbfejlesztése, a szolgáltatások körének bővítése, a speciális szükségletekre 
épülő új szolgáltatások bevezetése, valamint az intézmények tárgyi, személyi, szakmai és 
technikai feltételeinek a javítása. 

Mellékletek: 
1. A szociális alapszolgáltatások részletes bemutatása kistérségenként és 

településenként 
2. Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézményei 
3. Nógrád Megye Önkormányzatának gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményei 



 81 

4. Helyi önkormányzat által működtetett bentlakást is nyújtó szociális intézmények 
Nógrád megyében        

5. Nem állami fenntartású intézmények Nógrád megyében 
6. Egyházi fenntartású intézmények Nógrád megyében 

 
Függelékek: 

1. számú Függelék - Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
fejlesztési tervei 

2. számú Függelék - Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthon fejlesztési tervei 

3. Kimutatás az ellátottak érdekvédelmi szervezeteiről 2010. 
 

 



  

        1. számú melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szociális alapszolgáltatások részletes bemutatása A szociális alapszolgáltatások részletes bemutatása A szociális alapszolgáltatások részletes bemutatása A szociális alapszolgáltatások részletes bemutatása     
kistérségenként és településenkéntkistérségenként és településenkéntkistérségenként és településenkéntkistérségenként és településenként    



Balassagyarmati kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Falu-és tanyagondnoki 
szolg. 

Étkeztetés Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás Sor 
szám 

TELEPÜLÉS NEVE 
LAKOSOK 

(fő) 
2007. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Balassagyarmat 16 922                   * 112 *121 *121 

2. Becske 652                   * 37 *39 *39 

3. Bercel 2 037          * 52 * 57 * 57 

4. Cserháthaláp 396     X (34 fő) X (1 fő) X (1 fő) X (1 fő)       * 20 *19 *19 

5. Cserhátsurány 899      X  X  X (33 fő)  X   X   X  * 34 * 31 * 31   

6. Csesztve 330                   * 9 * 7 * 7 

7. Csitár 453                   * 30 * 30 * 30 

8. Debercsény 88 X (32 fő) X (62 fő) X (23 fő) X (1 fő) X (1 fő) X (1 fő) X  X X * 7 * 7 * 7 

9. Dejtár 1 466                   * 13 * 12 * 12 

10. Drégelypalánk 1 628       X (19 fő) X (15 fő) X (13 fő) X (6 fő) X (6 fő) * n. a. * 21 * 25 * 25 

11. Érsekvadkert 3 726                   *  *  *  

12. Galgaguta 734       X (20 fő)  X(16 fő) X (19fő)       *  *  *  

13. Herencsény 683 nemleges nemleges nemleges    

14. Hont 571                   *  *  *  

15. Hugyag 920                   *  *  *  

16. Iliny 188                   *  *  *  

17. Ipolyszög 646                   *  *  *  

18. Ipolyvece 886                   *  *  *  

19. Magyarnándor 1 231       X (3 fő) X (2 fő) X (16 fő) X (11 fő) X (10 fő)   *  *  *  

20. Mohora 1 008                   *  *  *  

21. Nógrádkövesd 712                   *  *  *  

22. Nógrádmarcal 536                   *  *  *  

23. Őrhalom 1 172                   *  *  *  

24. Patak 972                   *  *  *  

25. Patvarc 667                   *  *  *  

26. Szanda 648                   *  *  *  

27. Szécsénke 234                   *  *  *  

28. Szügy 1 573                   *  *  *  

29. Terény 461 X (22fő) X(36fő) X(35fő) X(74 fő) X(86fő) X(35fő) X (8fő) X (8fő) X (8fő)  X(36fő) X(32fő) X(28fő) 



 
Balassagyarmati kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Családsegítés Közösségi szenv. 
ellátása 

Közösségi pszich. 
ellátás 

Támogató szolgálat 
Utcai szociális 

munka 
Nappali ellátás 

Ssz TELEPÜLÉS NEVE 
2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007 2008. 2009 2007. 2008. 2009. 

1. Balassagyarmat                                     

2. Becske                                     

3. Bercel                                     

4. Cserháthaláp X X X                               

5. Cserhátsurány X X X                

6. Csesztve                                     

7. Csitár                                     

8. Debercsény X  X X                               

9. Dejtár                                     

10. Drégelypalánk * (41 fő) * (45 fő) * (50 fő)                               

11. Érsekvadkert                                     

12. Galgaguta                                     

13. Herencsény nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges nemleges 

14. Hont                                     

15. Hugyag                                     

16. Iliny                                     

17. Ipolyszög                                     

18. Ipolyvece                                     

19. Magyarnándor X X X                               

20. Mohora                                     

21. Nógrádkövesd                                     

22. Nógrádmarcal                                     

23. Őrhalom                                     

24. Patak                                     

25. Patvarc                                     

26. Szanda                                     

27. Szécsénke                                     

28. Szügy                                     

29. Terény X (9fő)  X (7fő) X (7fő)                               



Bátonyterenyei kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Falu-és tanyagondnoki 
szolg. 

Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás Ssz TELEPÜLÉS NEVE 

LAKOSOK 
(fő) 

2007. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Bátonyterenye 13 741       X(60fő) X(80 fő) X*(118 fő) X*(65fő) X*(106fő) X*(143fő) X(230fő) X(206fő) X*(215fő) 

2. Dorogháza 1 194 X(211fő) X(183fő) X(232fő) X(20fő) X (21fő) X (34 fő) * (10 fő) * (11 fő) * (12 fő) * (37 fő) * (35 fő) * (31 fő) 

3. Kisbárkány 229 X(11 fő) X(40 fő) X(63 fő) X(2 fő)  X (3 fő) X (24 fő) * * * (11 fő) * (4 fő) * (4 fő) * (3 fő) 

4. Lucfalva 641         X (73fő) X (98 fő)             

5. Márkháza 236       X(4 fő) X  (4 fő) X (11 fő) * (10 fő) * (9 fő) * (11 fő) * (4 fő) * (11 fő) * (9 fő) 

6. Mátramindszent 888       X(29fő) X (25fő) X (24 fő) * (11 fő) * (11 fő) * (15 fő) * (47 fő) * (53 fő) * (52 fő) 

7. Mátranovák 1 941       X(14fő) X (8 fő) X (9 fő) * * * * * * 

8. Mátraterenye 1 921       X(48fő) X (52fő) X (51 fő) * (15 fő) * (34 fő) * (40 fő) *(115 fő) * (74 fő) * (83 fő) 

9. Mátraverebély 2 208                         

10. Nagybárkány 697                         

11. Nagykeresztúr 294                         

12. Nemti 781       X(12fő) X (31 ő) X (55 fő) * (20 fő) * (20 fő) * (31 fő) X (62 fő) X (65 fő) X (67 fő) 

13. Sámsonháza 276 X(58 fő) X(62 fő) X(66 fő) X(32fő) X (32fő) X (66 fő) * (23 fő) * (21 fő) * (21 fő) * (26 fő) * (26 fő) * (21 fő) 

14. Szuha 673 x(23 fő) X(25 fő) X(27 fő) X(66fő) X (69fő) X (71 fő) * (13 fő) * (19 fő) * (15 fő) * (73 fő) * (73 fő) * (63 fő) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bátonyterenyei 
kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Családsegítés Közösségi szenv. 
ellátása 

Közösségi pszich. 
ellátása 

Támogató szolgálat 
Utcai szociális 

munka 
Nappali ellátás 

Ssz. 
TELEPÜLÉS 

NEVE 
2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Bátonyterenye X*(715fő) X*(1015fő) X*(113fő)                         X(21fő) X(18fő) X*(25fő) 

2. Dorogháza * (33 fő) * (20 fő) * (29 fő)                               

3. Kisbárkány * (5 fő) * ( 8 fő) * (10 fő)                               

4. Lucfalva                                     

5. Márkháza * (1 fő) * (2 fő) * (21 fő)                               

6. Mátramindszent * (30 fő) * (12 fő) * (16 fő)                               

7. Mátranovák * * *                               

8. Mátraterenye * (47 fő) * (57 fő) * (32 fő)                               

9. Mátraverebély                                     

10. Nagybárkány                                     

11. Nagykeresztúr                                     

12. Nemti * (39 fő) * (27 fő) * (14 fő)                               

13. Sámsonháza * (7 fő) * (11 fő) * (11 fő)                               

14. Szuha * (9 fő) * (3 fő) * (11 fő)                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pásztói kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Falu-és tanyagondnoki 
szolg. 

Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

LAKOSOK 
(fő) 

2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Alsótold 262                         

2. Bér 428                         

3. Bokor 141                         

4. Buják 2171                         

5. Cserhátszentiván 142                         

6. Csécse 992                         

7. Ecseg 1244       X (51 fő) X (56 fő) X (56 fő) X (36 fő) X (41 fő) X (49 fő)       

8. Egyházasdengeleg 493 X (50 fő) X (50 fő) X (50 fő) X (17 fő) X (14 fő) X (12 fő) X (3 fő) X (3 fő) X (2 fő)       

9. Erdőkürt 579                         

10. Erdőtarcsa 622                         

11. Felsőtold 168                         

12. Garáb 62                         

13. Héhalom 2068           X (10 fő)             

14. Jobbágyi 2353                         

15. Kálló 1640                         

16. Kisbágyon 455                         

17. Kozárd 188 X (170 fő) X (153 fő) X (95 fő) X X X X X X       

18. Kutasó 109                         

19. Mátraszőlős 1638                         

20. Palotás 1682                       X(37fő) 

21. Pásztó 9852                         

22. Szarvasgede 449                         

23. Szirák 1185                         

24. Szurdokpüspöki 1991       X (20 fő) X (13 fő) X (17 fő) X (3 fő) X (3 fő) X (5 fő) * * * 

25. Tar 2007       X (5 fő) X (19 fő) X (72 fő) X (1 fő) X (18 fő) X (23 fő)       

26. Vanyarc 1357       X (21 fő) X (23 fö)  X (27 fő)  X (4 fő) X (3 fő) X (2 fő)       
 
 
 
 



Pásztói kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Családsegítés Közösségi szenv. 
ellátás 

Közösségi pszich. 
ellátás 

Támogató szolgálat 
Utcai szociális 

munka 
Nappali ellátás 

Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Alsótold                                     

2. Bér                                     

3. Bokor                                     

4. Buják                                     

5. Cserhátszentiván                                     

6. Csécse                                     

7. Ecseg X(36 fő) X(37 fő) X(50 fő)                         X (24fő) X (32fő) X (31fő) 

8. Egyházasdengeleg   X (3 fő) X (1 fő)                               

9. Erdőkürt                                     

10. Erdőtarcsa                                     

11. Felsőtold                                     

12. Garáb                                     

13. Héhalom   X (2 fő) X (1 fő)                               

14. Jobbágyi                                     

15. Kálló                                     

16. Kisbágyon                                     

17. Kozárd X(8 fő) X(10 fő) X (7 fő)                         X X X 

18. Kutasó                                     

19. Mátraszőlős                                     

20. Palotás                                     

21. Pásztó                                     

22. Szarvasgede                                     

23. Szirák                                     

24. Szurdokpüspöki                               X(36 fő) X(32 fő) X(31 fő) 

25. Tar                                     

26. Vanyarc X (52fő)  X(52fő) X (50fő)                               
 
 
 
 



Rétsági kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
Falu-és tanyagondnoki 

szolg. 
Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 
LAKOSOK 

(fő) 
2007. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Alsópetény 661        X (7fő)  X (2 fő)  X (4 fő)      X (13 fő)      X (24 fő) 

2. Bánk 699      18 X (18 fő) X (15 fő) X (24 fő)     X (8 fő)   X X (34 fő) 

3. Berkenye 671        X (58 fő) X (62 fő)      X (9 fő) -  * X (1 fő) 

4. Borsosberény 1039                         

5. Diósjenő 2944                  X (48 fő)      X (40 fő) 

6. Felsőpetény 682                  X(33 fő)      X (6 fő) 

7. Horpács 183  X (150)  X(140)  X(140)            X (8 fő)      X (3 fő) 

8. Keszeg 676                         

9. Kétbodony 515  X  X  X  X (12 fő) X (12 fő) X (13 fő)      X (7 fő)      X (13 fő) 

10. Kisecset 207                  X (7 fő)      X (10 fő) 

11. Legénd 532     X (31) X  (6 fő)  X (9 fő)  X (7 fő)            X (13 fő) 

12. Nagyoroszi 2192                  X (15 fő)      X (7 fő) 

13. Nézsa 1143                  X (12 fő)     X (20 fő) 

14. Nógrád 1514       X (188 fő) X (90fő) X (198 fő) - - *X (30 ) - - *X (15) 

15. Nógrádsáp 914                  X (7 fő)      X (36 fő) 

16. Nőtincs 1158                  X (12 fő)      X (16 fő) 

17. Ősagárd 344                        X (7 fő) 

18. Pusztaberki 142                       X ( 3 fő) 

19. Rétság 2966        X (20fő)  X (22fő)  X (11fő)  X(8fő)  X(9 fő)  X(8 fő)     X(16 fő) 

20. Romhány 2284                        X (13fő) 

21. Szátok 548                         

22. Szendehely 1515                  X(16 fő)      X (1 fő) 

23. Szente 359               X (8fő) 

24. Tereske 724        X (32fő)  X (35fő)  X (33 fő) X (5fő) X(5fő) X(5fő)     X(1fő) 

25. Tolmács 780       X (18 fő) X (15 fő) X (17 fő)            X (19 fő) 

 
 
 
 
 
 
 



Rétsági kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Családsegítés Közösségi szenv. 
ellátás 

Közösségi pszich. 
ellátás 

Támogató szolgálat 
Utcai szociális 

munka 
Nappali ellátás 

Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007. 2008. 2009. 

1. Alsópetény                                     

2. Bánk X (3 fő) X (4 fő) X(5 fő)                               

3. Berkenye * (4 fő) * (2 fő) *-                               

4. Borsosberény  X (1 fő)  X (5 fő)   -                               

5. Diósjenő X (7 fő) X (14 fő) X 24(fő)                               

6. Felsőpetény                                     

7. Horpács  X (2 fő)  -  -                               

8. Keszeg  -  X (1 fő) X (1fő)                               

9. Kétbodony  X (1 fő)  X (2 fő)  -                               

10. Kisecset X (3fő)  - X (2 fő)                               

11. Legénd X (1fő)  - X(2fő)                               

12. Nagyoroszi X (5fő)  X(5fő) X(4fő)                               

13. Nézsa                                     

14. Nógrád *  * (4 fő) * (7 fő)                               

15. Nógrádsáp    X (1fő)  X (1fő)                               

16. Nőtincs                                     

17. Ősagárd                                     

18. Pusztaberki                                     

19. Rétság  X(3fő) X(1fő) X(1fő)                               

20. Romhány  X (3fő)                                  

21. Szátok      X (4fő)                               

22. Szendehely                                     

23. Szente      X (1fő)                               

24. Tereske                                     

25. Tolmács X X(2 fő) X(2fő)                               
 
 
 
 
 



Salgótarjáni kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
Falu-és tanyagondnoki 

szolg. 
Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 
LAKOSOK 

(fő) 
2007. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Bárna 1151                         

2. Cered 1274              * *  *        

3. Egyházasgerge 801       X (11fő) X (11fő) X (13fő) X (14fő) X (9fő) X (11fő)   X (4 fő) X (6fő) 

4. Etes 1502 X(97 fő) X(104 fő) X(105 fő) X(46 fő) X(48 fő) X(49 fő) * * * * * * 

5. Ipolytarnóc 517                         

6. Karancsalja 1652                         

7. Karancsberény 955                         

8. Karancskeszi 1988       X(27 fő) X(24 fő) X(29 fő) *  DOMESZ * DOMESZ * DOMESZ DOMESZ DOMESZ DOMESZ 

9. Karancslapujtő 2899                         

10. Karancsság 1198                         

11. Kazár 2109                         

12. Kishartyán 624                         

13. Litke 899                         

14. Mátraszele 1045       - - 2010-től - X (10 fő) X (10 fő)       

15. Miháygerge 665       X (38fő) X (33fő) X (33fő)      X     X 

16. Rákóczibánya 761                         

17. Salgótarján 40255        265  554  465 
 * 480 fő  
város 247 

* 421 fő 
város 208 

* 328 fő 
város 284  

*214 fő 
város115 

* 165fő 
város 93 

18. Ságújfalu 1036       X(136fő)  X(143fő) X(143fő) X (8 fő) X (7fő) X (8fő) X (8 fő) X (7fő) X (8fő) 

19. Somoskőújfalu 2541       X (29 fő) X (25fő)  X (31fő)              

20. Sóshartyán 986       X  X  * (6 fő) * * * * * * 

21. Szalmatercs 503                         

22. Szilaspogony 367              * *  *        

23. Vizslás 1426                         

24. Zabar 566  X X X        * *  *        
 
 
 
 
 
 



Salgótarjáni kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Családsegítés Közösségi szenv. 
ellátás 

Közösségi pszich. 
ellátás 

Támogató szolgálat 
Utcai szociális 

munka 
Nappali ellátás 

Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Bárna                                     

2. Cered *  *  *                          *  *  *  

3. Egyházasgerge X (25fő) X (41fő) X (32fő)                               

4. Etes * (38 fő) *(53 fő) *(103 fő)                               

5. Ipolytarnóc                                     

6. Karancsalja                                     

7. Karancsberény                                     

8. Karancskeszi * * *   * *   * *   * *             

9. Karancslapujtő                                     

10. Karancsság                                     

11. Kazár                                     

12. Kishartyán *(12 fő) *(14 fő) *(9 fő)                               

13. Litke                                     

14. Mátraszele X(11 fő) X (9 fő) X (8 fő)                               

15. Miháygerge  X X X                               

16. Rákóczibánya                                     

17. Salgótarján 

*1781 fő 
város 450 

*2456 fő 
város 
490 

*3231 fő 
város 491 

*46fő 
 

*55fő 
 

*52fő 
 

*51fő *49fő *48fő *100fő *79fő *41fő    *201fő *234fő *249fő 

18. Ságújfalu *(9 fő) *(8 fő) *(9 fő)                               

19. Somoskőújfalu                                     

20. Sóshartyán * (26 fő) *(29 fő) *(23fő)                         X  * * 

21. Szalmatercs                                     

22. Szilaspogony  *  * *                                

23. Vizslás                                     

24. Zabar *  *  *                          *  *  *  
Salgótarján kiegészítés: Fogyatékos személyek nappali intézménye: 2007: 19 fő, 2008: 14 fő, 2009: 8 fő. Hajléktalan személyek nappali melegedője: 2008: 17 fő, 2009: 30 fő, szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátása: 2008: 142 fő, 2009: 239 fő.  
 
 
 
 



Szécsényi kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Falu-és tanyagondnoki 
szolg. 

Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

LAKOSOK 
(fő) 

2007. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Endrefalva 1310                         

2. Hollókő 380 X (40 fő) X (50 fő) X (44 fő) X (7 fő) X (7 fő) X(6 fő) X (0 fő) X    X (0fő)   * (5 fő)   

3. Ludányhalászi 1599       X(38 fő) X(42 fő) X(39 fő) X(29 fő) X(29 fő) *(12fő) X X (8 fő) *(13fő) 

4. Magyargéc 925 X(134 fő) X(130 fő) X(132 fő) X(27 fő) X(29 fő) X(31 fő) X (8 fő) X (8 fő) * (9 fő) * (10 fő) *(10 fő) *(13 fő) 

5. Nagylóc 1678 X (75 fő) X  (73 fő) X (71 fő) X(20 fő) X(45 fő) X(52 fő) X (2 fő) X (2 fő) * (6 fő) * (10 fő) *(10 fő) *(34 fő) 

6. Nógrádmegyer 1754       X (6 fő) X(15 fő) X(16 fő) X (6 fő) X (6 fő) X(6 fő) X(10 fő) *(10 fő)   

7. Nógrádsipek 688       X X X X X X X X X 

8. Nógrádszakál 648       X X X X X * (6 fő) X * (5 fő) * (6 fő) 

9. Piliny 607       X(30 fő) X(70 fő) X(68 fő)   * (8 fő) * (8 fő) * (6 fő) * (6 fő) * (6 fő) 

10. Rimóc 1888       X X X X X X X *(10 fő)   

11. Szécsény 6359       X X X X X *(7 fő) X *(20 fő) *(21 fő) 

12. Szécsényfelfalu 474 X (1 fő) X (1 fő) X (1 fő)           * (5 fő)   * (5 fő) *(10 fő) 

13. Varsány 1769                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szécsényi kistérség ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

Családsegítés Közösségi szenv. 
ellátás 

Közösségi pszich. 
ellátás 

Támogató szolgálat 
Utcai szociális 

munka 
Nappali ellátás 

Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Endrefalva                                     

2. Hollókő * (8 fő) * (21 fő) * (13 fő)   * (1 fő)                           

3. Ludányhalászi * (52 fő) * (59 fő) * (68 fő) X * (4 fő)             X             

4. Magyargéc X X *                         X(20 fő) X(20 fő) X(16 fő) 

5. Nagylóc * (9 fő) * (13 fő) * (35 fő)                               

6. Nógrádmegyer X(61 fő) X(62 fő) X(105 fő)                         X(35 fő) X(28 fő) X(28 fő) 

7. Nógrádsipek     * (28 fő)   *                           

8. Nógrádszakál * (16 fő) * (21 fő) * (24 fő)   * (3 fő)                           

9. Piliny * * (20 fő) * (22 fő)   * (2 fő)                           

10. Rimóc * (43 fő) * (21 fő) * (22 fő)   * (3 fő)                           

11. Szécsény *(192fő) *(270fő) *(252 fő)   *(15fő) *           X             

12. Szécsényfelfalu * (15 fő) * (14 fő) * (19 fő)   * (3 fő)                     X(20 fő) X(20 fő) X(20 fő) 

13. Varsány                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Megnevezés ALAPSZOLGÁLTATÁSOK - ÖSSZESÍTVE 
Falu- és 

tanyagondnoki 
szolg. 

Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás KISTÉRSÉG Települések 

száma Visszaküldte Visszaküldési 
arány 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

Balassagyarmati 29 15 51,72% 32 62 57 24 19 31 23 22  n.a. 818 850 850 

Bátonyterenyei 14 11 78,57% 303 310 388 287 398 510 167 231 299 598 547 544 

Pásztói 26 6 23,08% 220 203 145 93 102 167 43 65 79    ---  --- 

Rétsági 25 17 68,00% 150 140 140 346 258 369 13 14 222    --- 260 

Salgótarjáni 24 5 20,83% 97 104 105 73 72 84  480 431 338   329 258 

Szécsény 13 11 84,62% 250 254 248 128 208 212 45 53 59 36 134 103 

Összesen 131 79 60,31% 902 933 943 718 985 1219 760 808 781 1452 1860 1757 

 
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK - ÖSSZESÍTVE 

Családsegítés Közösségi szenv. bet. 
ellátása 

Közösségi pszich. bet. 
ellátása Támogató szolgálat Utcai szociális munka Nappali ellátás 

KISTÉRSÉG 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

Balassagyarmati 851 874 1107 4  137  53     55   47 94             

Bátonyterenyei 886 1155 1281                         21 18 25 

Pásztói 44 52 59                         60 64 62 

Rétsági 31 38 51                               

Salgótarjáni 2318 3051 3865 46 55 52 51 49 48 100 79  41      285  334 370 

Szécsény 396 501 588   31                     75 68 64 

Összesen 4498 5640 6909 50 223 105 51 49 103 100 126 135 0 0 0 441 484 521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balassagyarmati 
kistérség  GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekjóléti központ Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Családi Napközi 
Házi gyermek 

felügyelet Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 
1. Balassagyarmat                               
2. Becske                               
3. Bercel                               
4. Cserháthaláp       X (9 fő) X (10 fő) X (8 fő)                   
5. Cserhátsurány                               
6. Csesztve                               
7. Csitár                               
8. Debercsény       X (4 fő) X (2 fő) X (2 fő)                   
9. Dejtár                               
10. Drégelypalánk       * (41 fő) * (45 fő) * (50 fő)                   
11. Érsekvadkert                               
12. Galgaguta                               
13. Herencsény                               
14. Hont                               
15. Hugyag                               
16. Iliny                               
17. Ipolyvece                               
18. Magyarnándor       X (14 fő) X (12 fő) X (8 fő)                   
19. Mohora                               
21. Nógrádkövesd                               
22. Nógrádmarcal                               
24. Őrhalom                               
25. Patak                               
26. Patvarc                               
27. Szanda                               
30. Szécsénke                               
31. Szügy                               
32. Terény                               
 
 



Balassagyarmati 
kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekek átmeneti 
gondozása 

Helyettes szülő Gyermekek átmeneti 
otthona 

Családok átmeneti 
otthona 

Gyermekvédelmi 
szakellátások Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Balassagyarmat                               

2. Becske                               

3. Bercel                               

4. Cserháthaláp                               

5. Cserhátsurány                               

6. Csesztve                               

7. Csitár                               

8. Debercsény                               

9. Dejtár                               

10. Drégelypalánk                               

11. Érsekvadkert                               

12. Galgaguta                               

13. Herencsény                               

14. Hont                               

15. Hugyag                               

16. Iliny                               

17. Ipolyvece                               

18. Magyarnándor                               

19. Mohora                               

21. Nógrádkövesd                               

22. Nógrádmarcal                               

24. Őrhalom                               

25. Patak                               

26. Patvarc                               

27. Szanda                               

30. Szécsénke                               

31. Szügy                               

32. Terény                               

 
 



Bátonyterenyei kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekjóléti 
központ 

Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Családi Napközi 
Házi gyermek 

felügyelet Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 
1. Bátonyterenye       * (336 fő) * (325 fő) * (396 fő) X (77 fő) X (75 fő) X (79 fő)             
2. Dorogháza       * (22 fő) * (22 fő) * (29 fő)                   
3. Kisbárkány       * (3 fő) * (7 fő) * (15 fő)                   
4. Lucfalva       * (28 fő) * (28 fő) * (31 fő)                   
5. Márkháza       * (3 fő) * (4 fő) * (5 fő)                   
6. Mátramindszent       X (23 fő) X (24 fő) X (37 fő)                   
7. Mátranovák       * * *                   
8. Mátraterenye       * (58 fő) * (57 fő) * (68 fő)                   
9. Mátraverebély                               
10. Nagybárkány                               
11. Nemti       * (20 fő) * (22 fő) * (34 fő)                   
12. Sámsonháza       * (10 fő) * (9 fő) * (20 fő)                   
13. Szuha       * (3 fő) * (3 fő) * (3 fő)                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bátonyterenyei kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekek átmeneti 
gondozása 

Helyettes szülő Gyermekek átmeneti 
otthona 

Családok átmeneti 
otthona 

Gyermekvédelmi szakellátások 
Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Bátonyterenye                               

2. Dorogháza                               

3. Kisbárkány                               

4. Lucfalva                               

5. Márkháza                               

6. Mátramindszent                               

7. Mátranovák                               

8. Mátraterenye                               

9. Mátraverebély                               

10. Nagybárkány                               

11. Nemti                               

12. Sámsonháza               X X             

13. Szuha                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pásztói kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekjóléti központ Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Családi Napközi 
Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Alsótold                         

2. Bér                         

3. Bokor                         

4. Buják                         

5. Cserhátszentiván                         

6. Csécse                         

7. Ecseg       e (31 fő) e (33 fő) e (38 fő)             

8. Egyházasdengeleg       X (3 fő) X (3 fő) X (11 fő)             

9. Erdőkürt                         

10. Erdőtarcsa                         

11. Felsőtold                         

12. Garáb                         

13. Héhalom       X (5 fő) X (6 fő) X (6 fő)             

14. Jobbágyi                         

15. Kálló                         

16. Kisbágyon                         

17. Kozárd       e (4 fő) e (3 fő) e (4 fő)             

18. Kutasó                         

19. Mátraszőlős                         

20. Palotás                         

21. Pásztó                         

22. Szarvasgede                         

23. Szirák                         

24. Szurdokpüspöki       e (25 fő) e (24 fő) e (25 fő)             

25. Tar       * (45 fő) * (49 fő) * (42 fő)             

26. Vanyarc                         
 
 
 
 



Pásztói kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Házi gyermek 
felügyelet 

Gyermekek 
átmeneti 

gondozása 
Helyettes szülő 

Gyermekek 
átmeneti 
otthona 

Családok átmeneti 
otthona 

Gyermekvédelmi 
szakellátások Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Alsótold                                     

2. Bér                                     

3. Bokor                                     

4. Buják                                     

5. Cserhátszentiván                                     

6. Csécse                                     

7. Ecseg                                     

8. Egyházasdengeleg                                     

9. Erdőkürt                                     

10. Erdőtarcsa                                     

11. Felsőtold                                     

12. Garáb                                     

13. Héhalom                                     

14. Jobbágyi                                     

15. Kálló                                     

16. Kisbágyon                                     

17. Kozárd                                     

18. Kutasó                                     

19. Mátraszőlős                                     

20. Palotás                                     

21. Pásztó                                     

22. Szarvasgede                                     

23. Szirák                                     

24. Szurdokpüspöki                                     

25. Tar                                     

26. Vanyarc                                     

 
 
 



Rétsági kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekjóléti központ Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Családi Napközi 
Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Alsópetény                         

2. Bánk       X (1 fő) X (1 fő) X (2 fő)             

3. Berkenye       * (9 fő) * (9 fő) * (8 fő)             

4. Borsosberény                         

5. Diósjenő                         

6. Felsőpetény                         

7. Horpács                         

8. Keszeg                         

9. Kétbodony                         

10. Kisecset                         

11. Legénd                         

12. Nagyoroszi                         

13. Nézsa                         

14. Nógrád       * (10 fő) * (12 fő) * (12 fő)             

15. Nógárdsáp                         

16. Nőtincs                         

17. Ősagárd                         

18. Pusztaberki                         

19. Rétság                         

20. Romhány                         

21. Szátok                         

22. Szendehely                         

23. Szente                         

24. Tereske                         

25. Tolmács       X X X             
 
 
 
 
 



Rétsági kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Házi gyermek 
felügyelet 

Gyermekek 
átmeneti 

gondozása 
Helyettes szülő 

Gyermekek 
átmeneti 
otthona 

Családok átmeneti 
otthona 

Gyermekvédelmi 
szakellátások Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Alsópetény                                     

2. Bánk                                     

3. Berkenye                                     

4. Borsosberény                                     

5. Diósjenő                                     

6. Felsőpetény                                     

7. Horpács                                     

8. Keszeg                                     

9. Kétbodony                                     

10. Kisecset                                     

11. Legénd                                     

12. Nagyoroszi                                     

13. Nézsa                                     

14. Nógrád                                     

15. Nógárdsáp                                     

16. Nőtincs                                     

17. Ősagárd                                     

18. Pusztaberki                                     

19. Rétság                                     

20. Romhány                                     

21. Szátok                                     

22. Szendehely                                     

23. Szente                                     

24. Tereske                                     

25. Tolmács                                     

 
 
 
 
 



 
 
Salgótarjáni kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekjóléti központ Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Családi Napközi 
Házi gyermek 

felügyelet Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Bárna                               

2. Cered                               

3. Egyházasgerge                               

4. Etes       * (245 fő) * (214 fő) * (201 fő)                   

5. Ipolytarnóc                               

6. Karancsalja                               

7. Karancsberény                               

8. Karancskeszi       * * *                   

9. Karancslapujtő                               

10. Karancsság                               

11. Kazár                               

12. Kishartyán       * (12 fő) * (15 fő) * (12 fő)                   

13. Litke                               

14. Mátraszele       X (56 fő) X (69 fő) X (40 fő)                   

15. Rákóczibánya                               

16. Miháygerge                               

17. Salgótarján  x  x  x                         

18. Ságújfalu                               

19. Somoskőújfalu                               

20. Sóshartyán * (72 fő) * (67 fő) * (57 fő)                         

21. Szalmatercs                               

22. Szilaspogony                               

23. Vizslás                               

24. Zabar                               
 
 
 
 



 
Salgótarjáni kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekek átmeneti 
gondozása 

Helyettes szülő Gyermekek átmeneti 
otthona 

Családok átmeneti 
otthona 

Gyermekvédelmi szakellátások 
Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Bárna                               

2. Cered                               

3. Egyházasgerge                               

4. Etes                               

5. Ipolytarnóc                               

6. Karancsalja                               

7. Karancsberény                               

8. Karancskeszi                               

9. Karancslapujtő                               

10. Karancsság                               

11. Kazár                               

12. Kishartyán                               

13. Litke                               

14. Mátraszele                               

15. Rákóczibánya                               

16. Miháygerge                               

17. Salgótarján       -  -  -  *  x x  **. x  x  -  -  -  

18. Ságújfalu                               

19. Somoskőújfalu                               

20. Sóshartyán                               

21. Szalmatercs                               

22. Szilaspogony                               

23. Vizslás                               

24. Zabar                               
* Nógrád Megye Önkormányzatával kötött egyedi szerződések alapján biztosított. 

2010-től Zabaron 12 férőhely (kistérség) 
** Nógrád Megyei Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés alapján 7 fh.-en biztosított 
 
 
 



 
 
Szécsényi kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekjóléti 
központ 

Gyermekjóléti szolgálat Bölcsőde Családi Napközi 
Házi gyermek 

felügyelet Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Endrefalva                               

2. Hollókő       * (3 fő) * (2 fő) * (3 fő)                   

3. Ludányhalászi       * (45 fő) * (43 fő) * (45 fő)                   

4. Magyargéc       X  X (30 fő) * (17 fő)                   

5. Nagylóc       * (30 fő) * (28 fő) * (20 fő)                   

6. Nógrádmegyer       X (28 fő) X (38 fő) * (44 fő)                   

7. Nógrádsipek       X    * (2 fő)                   

8. Nógrádszakál       X (29 fő) X ( 29 fő) X (28 fő)                   

9. Piliny       * (16 fő) * (5 fő) * (5 fő)                   

10. Rimóc       X (35 fő) X (34 fő) X (34 fő)                   

11. Szécsény       * (99 fő) * (99 fő) * (90 fő) X  X X             

12. Szécsényfelfalu       * (22 fő) * (11 fő) * (6 fő)                   

13. Varsány                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Szécsényi kistérség GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, ELL ÁTÁSOK 

Gyermekek átmeneti 
gondozása 

Helyettes szülő Gyermekek átmeneti 
otthona 

Családok átmeneti otthona Gyermekvédelmi szakellátások 
Ssz. TELEPÜLÉS NEVE 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

1. Endrefalva                               

2. Hollókő                               

3. Ludányhalászi                               

4. Magyargéc                               

5. Nagylóc                               

6. Nógrádmegyer                               

7. Nógrádsipek                               

8. Nógrádszakál                               

9. Piliny                               

10. Rimóc                               

11. Szécsény                               

12. Szécsényfelfalu                               

13. Varsány                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Megnevezés GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLT ATÁSOK, ELLÁTÁSOK ÖSSZESÍTVE  

Gyermekjóléti 
központ 

Gyermekjóléti 
szolgálat 

Bölcsőde Családi Napközi 
Házi gyermek 

felügyelet KISTÉRSÉG 
Települések 

száma 
Visszaküldte 

Visszaküldési 
arány 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

Balassagyarmati 29 4 13,79%       68 69 68 n.a. n.a. n.a.             

Bátonyterenyei 14 11 78,57%       506 498 635 77 75 79             

Pásztói 26 6 23,08%       113 118 126                   

Rétsági 25 4 16,00%       20 22 22                   

Salgótarjáni 24 5 20,83% 72 67 54 313 298 253                   

Szécsény 13 11 84,62%       307 319 294 n.a n.a. n.a             

Összesen 131 41 31,30% 72 67 54 1327 1324 1398 77 75 79 0 0 0 0 0 0 
 

Megnevezés GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLT ATÁSOK, ELLÁTÁSOK ÖSSZESÍTVE 

Gyermekek átmeneti 
gondozása 

Helyettes szülő Gyermekek átmeneti 
otthona 

Családok átmeneti 
otthona 

Gyermekvédelmi szakellátások 
KISTÉRSÉG 

2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009. 

Balassagyarmati                               

Bátonyterenyei             van, de nincs rá igény             

Pásztói                               

Rétsági                               

Salgótarjáni                               

Szécsény                               

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 



  

          2. számú melléklet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó Nógrád Megye Önkormányzatának személyes gondoskodást nyújtó     
szociális intézményeszociális intézményeszociális intézményeszociális intézményeiiii    



2. számú melléklet 
 

 

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 

 



  

       3. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményeiNógrád Megye Önkormányzatának gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményeiNógrád Megye Önkormányzatának gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményeiNógrád Megye Önkormányzatának gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményei 



3. számú melléklet 
Gyermekvédelmi szakellátás 

Sor-
szám 

Intézmény/telephely 
neve, címe 

Ellátott feladat Férő-
hely-
szám 

2010. szeptember 01-i 
állapot szerint 

Ellátott feladat 
2010. szept. 01. 

Férő-
helyszám 
2010. 
09.01.  

1. Megyei Gyermek-védelmi 
Központ 
- Nevelőszülői Hálózata 
 
 
 
 
 
 
- „Margaréta” 
Gyermekotthon 
    2611 Felsőpetény, 
             Petőfi út 37.   
 
 
 
- „Biztos Kiút” 
Gyermekotthon 
    a) Speciális Csoportja 
    3162 Ságújfalu, 
             Kossuth út 16. 
 
b) Utógondozó Csoportja 
    3142 Mátraszele,  
            Gáborvölgy út 31. 
 
 
 
 

 
 
Ideiglenes hatályú 
elhelyezett, átmeneti és tartós 
nevelésbe vett gyermekek 
otthont nyújtó (normál és 
különleges), valamint 
utógondozói ellátása. 
 
Átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek otthont nyújtó 
(normál és különleges), 
valamint fiatal felnőttek 
utógondozói ellátása. 
 
 
 
 
Átmeneti, tartós nevelésbe 
utaltak speciális ellátása 
 
 
Fiatal felnőttek utógondozói 
ellátása 
 
 
 
 
 

 
 
Műkö-
dési 
engedély 
szerint 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 

 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
 
- „Margaréta” 
Gyermekotthon* 
    2656 Szátok, Kossuth út  
             106-108. 
 
 
 
- „Biztos Kiút” 
Gyermekotthon 
    a) Speciális Csoportja 
       3162 Ságújfalu, 
                Kossuth út 16. 
    
 b) „Jövőért” Lakásotthon 
       3142 Mátraszele, 
               Gáborvölgy út 31. 
 
 
 
 

 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
Átmeneti és tartós 
nevelésbe vett 
gyermekek otthont 
nyújtó (normál és 
különleges), valamint 
utógondozói ellátása 
 

 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
12 
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-“Fészek” 
Gyermekotthon 
   3100 Salgótarján,   
            Ruhagyári út 9. 
 
 
 
-„Százszorszép” 
Gyermekotthon 
   2656 Szátok, Kossuth  
           út 106-108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2656 Szátok, Kossuth út 70. 
 
 
 
 
 
 Külső férőhely 
2660 Balassagyarmat  
         Mészáros Lázár út 25. 
 
- „Jövőért” 
Lakásotthon** 
   3100 Salgótarján,  
            Móricz Zs. út 2. 

 
Ideiglenes hatályú 
elhelyezettek befogadása, 
szükség szerint átmeneti 
ellátás az otthonukból 
engedély nélkül eltávozottak 
részére. 
 
 
 
Enyhe fokban értelmi sérültek 
különleges ellátása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Középsúlyos értelmi 
fogyatékosok különleges 
ellátása 
 
 
 
Fiatal felnőttek utógondozói 
ellátása 
 
 
Átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek otthont nyújtó 
(normál és különleges), 
valamint utógondozói 

 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
12 
 
 
 

 
Változatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
A telephelyen 2010.09.01-
től a „Margaréta” 
Gyermekotthon üzemel 
(Lásd előzőek) 
 
 
 
 
 
 
 
„Százszorszép” 
Gyermekotthon 
2656 Szátok, Kossuth út 70. 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
Lásd előzőek („Biztos 
Kiút” Gyermekotthon) 
 
 

 
Változatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
A telephelyen 
2010.09.01-től a 
„Margaréta” 
Gyermekotthon 
üzemel (Lásd 
előzőek) 
 
 
 
 
 
Enyhe fokban értelmi 
sérültek és 
középsúlyos értelmi 
fogyatékosok 
különleges ellátása 
 
Változatlan 
 
 
 
Lásd előzőek („Biztos 
Kiút” 
Gyermekotthon) 
 

 
Változatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
A telep-
helyen 
2010.09.01
-től a 
„Margaré-
ta” Gyer-
mekotthon 
üzemel 
(Lásd 
előzőek) 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
Lásd 
előzőek 
(„Biztos 
Kiút” 
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- „Ábel” Lakásotthon  
  3078 Bátonyterenye,  
           Csokonai út 7. 
 
 
 
- „Szivárvány” 
Lakásotthon 
   3078 Bátonyterenye,  
            Határ út 7. 
 
 
- „Ipolyparti 
Fészek”Lakásotthon 
   2660 Balassagyarmat,  
            Munkás út 2. 
 
 
- „Vadvirág” Lakásotthon 
   3073 Tar, Szondi Gy. út  
            140. 
 
 
 
- Külső férőhelyek  
  3078 Bátonyterenye,  
           Makarenkó út 24. 
 
Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 
3100 Salgótarján,  
         Ruhagyári út 9. 

ellátása. 
 
 
Átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek otthont nyújtó 
(normál és különleges), 
valamint utógondozói 
ellátása. 
 
Átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek otthont nyújtó 
(normál és különleges), 
valamint utógondozói 
ellátása. 
 
Átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek otthont nyújtó 
(normál és különleges), 
valamint utógondozói 
ellátása. 
 
Átmeneti és tartós nevelésbe 
vett gyermekek otthont nyújtó 
(normál és különleges), 
valamint utógondozói 
ellátása. 
 
Fiatal felnőttek utógondozói 
ellátása 
 
 
Területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás 
 

 
 
 
12 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
Változatlan 
 

 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
Változatlan 
 

Gyermek-
otthon) 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 
 
Változatlan 
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Sor-
szám 

Intézmény/telephely 
neve, címe 

Ellátott feladat Férő-
hely-
szám 

2010. szeptember 01-i 
állapot szerint 

Ellátott feladat 
2010. szept. 01. 

Férő-
helyszám 
2010. 
09.01.  

2. Reménysugár Otthon 
2660 Balassagyarmat 
         Szontágh P. út 44. 
 
 
 
 
„Anyaotthoni” egység 

Ideiglenes hatályú 
elhelyezett, átmeneti és tartós 
nevelésbe vett gyermekek 
otthont nyújtó (normál és 
különleges) ellátása a 0-10 
éves korosztály részére. 
 
Átmeneti gondozás az 
otthontalanná vált szülők és 
gyermekeik, valamint a 
szociális válsághelyzetben 
lévő várandós anyák, 
továbbá, utógondozói ellátás 
a várandós fiatal felnőttek 
részére. 

16 
 
 
 
 
 
 
10 

Változatlan 
 
 
 
 
 
 
Változatlan 

Változatlan 
 
 
 
 
 
 
Változatlan 
 
 

Változatlan 
 
 
 
 
 
 
Változatlan 

3 Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 
és Gyermekotthon 
Pásztói Gyermekotthona 
3060 Pásztó, Fő út 138. 

Enyhe fokban értelmi sérültek 
különleges ellátása 

20 Változatlan Változatlan Változatlan 

 
* A „Margaréta” Gyermekotthon 2010. szeptember 1-től Szátokon üzemel a táblázatban részletezettek szerint. 
** A „Jöv őért” Lakásotthon 2010. szeptember 1-től Mátraszelén üzemel a táblázatban részletezettek szerint. 
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       4. számú melléklet 
 
 

Helyi önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményekHelyi önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményekHelyi önkormányzat fenntartásában működő szociális intézményekHelyi önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények    
Nógrád megyébenNógrád megyébenNógrád megyébenNógrád megyében    

 
 

    

IntézményIntézményIntézményIntézmény    
Szolgáltatók Szolgáltatók Szolgáltatók Szolgáltatók 
megnevezésemegnevezésemegnevezésemegnevezése    
    

PontosPontosPontosPontos    

címecímecímecíme    
TelefonszámTelefonszámTelefonszámTelefonszám    VezetőVezetőVezetőVezető    EEEE----mail címemail címemail címemail címe    

 

 
Reménysugár Reménysugár Reménysugár Reménysugár 
OtthonOtthonOtthonOtthon    
((((székhely))))    

 

2660 
Balassagyarmat, 
Szontágh P. út 
44. 

 

35/30035/30035/30035/300----844844844844; 
35/300-
004;(fax) 
35/500-695; 
35/500-696 

 

Dr. Fehér 
Edit  
igazgató 
35/300-
485 

 

 
remenysugar@nograd.hu 

 

BalassagyarmatBalassagyarmatBalassagyarmatBalassagyarmat    
Város Város Város Város 
ÖnkormányzatánakÖnkormányzatánakÖnkormányzatánakÖnkormányzatának    
Városi Idősek Városi Idősek Városi Idősek Városi Idősek 
OtthonaOtthonaOtthonaOtthona    

(székhely) 

 
2660 
Balassagyarmat, 
Markusovszky út 
1. 

Tel: 35/500-
216; 
35/500-217 
fax: 
35/300-977; 

35/300-887 

Borkó Edit idosekotthonabgy@freemail.hu 

„Ezüstfenyő”„Ezüstfenyő”„Ezüstfenyő”„Ezüstfenyő”    
Idősek OtthonaIdősek OtthonaIdősek OtthonaIdősek Otthona    
(székhely) 

3078 
Bátonyterenye, 
Makarenkó út 
24. 

32/350-684; 
32/350-642; 
32/350-646 

 

ezustfenyo@nograd.hu 
 
 

    
Harmónia Harmónia Harmónia Harmónia 
Rehabilitációs Rehabilitációs Rehabilitációs Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló, Intézet és Ápoló, Intézet és Ápoló, Intézet és Ápoló, 

Gondozó OtthonGondozó OtthonGondozó OtthonGondozó Otthon    
(székhely) 

 
 
2687 Bercel, 
Petőfi út 2. 

 
 
35/384-011; 
35/384-196 

Szepes 
Péter 
igazgató  

bercelrehab@nograd.hu 
 

„Baglyaskő” „Baglyaskő” „Baglyaskő” „Baglyaskő”     
Idősek OtthonaIdősek OtthonaIdősek OtthonaIdősek Otthona    
(székhely) 

3102 
Salgótarján, 
Petőfi  S. út 92-

94. 
 

 
32/406-013 
fax: 32/520-

109 

Szvorád 
Andrásné   
int. vezető 

info@baglyasko.hu 
 



 
 

2 

Dr. Göllesz Viktor Dr. Göllesz Viktor Dr. Göllesz Viktor Dr. Göllesz Viktor 

Rehabilitációs Rehabilitációs Rehabilitációs Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Intézet és Ápoló Intézet és Ápoló Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon Gondozó Otthon Gondozó Otthon Gondozó Otthon 
KastélyKastélyKastélyKastély    
(székhely) 

 

 
2643 Diósjenő, 
Kastély 

 

 
35/364-123; 
35/364-122 

Kondriczné 

Pontyos 
Ildikó 
igazgató 
 

gollesz@nograd.hu 
 

    
IPOLYPART Ápoló IPOLYPART Ápoló IPOLYPART Ápoló IPOLYPART Ápoló 
Gondozó Otthon Gondozó Otthon Gondozó Otthon Gondozó Otthon 
és Rehabilitációs és Rehabilitációs és Rehabilitációs és Rehabilitációs 
IntézetIntézetIntézetIntézet    

(székhely) 
 

 
3188 
Ludányhalászi, 
Rákóczi út 71-
73. 

 
32/456-024; 
32/456-004; 
32/556-035 
fax: 32/456-

273 
 

 
Bereczné 
Kelemen 
Éva 
igazgató 

32/456-
028 

ludanyrehab@nograd.hu 
 

Alapszolgáltatási Alapszolgáltatási Alapszolgáltatási Alapszolgáltatási 
Központ Idősek Központ Idősek Központ Idősek Központ Idősek 

OtthonaOtthonaOtthonaOtthona    

(székhely) 

3132 
Nógrádmegyer, 
Petőfi út 139. 

 
32/376-016 

(fax is) 

Verbói 
Tiborné 

nogradmegyer@globonet.hu 

Területi Gondozási Területi Gondozási Területi Gondozási Területi Gondozási 
KözpontKözpontKözpontKözpont    

(székhely) 

 
3060 Pásztó,  
Sport  út 4-6. 

32/560-082 Odlerné 
Tiszovszki 

Mária 

odlerne@freemail.hu 

Romhány Község Romhány Község Romhány Község Romhány Község 
Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata 

Szociális Szociális Szociális Szociális 
Szolgáltató Szolgáltató Szolgáltató Szolgáltató 

KözpontKözpontKözpontKözpont    

Idősek Idősek Idősek Idősek 
GondozóházaGondozóházaGondozóházaGondozóháza    

(székhely)    

 
2654 Romhány, 
Zrínyi M. u. 2. 

 
35/355-022; 
fax 35/355-

022 
hiv.  

35/355-232 

Urbánné 
Dobrocsi 

Zsuzsanna 

onkormanyzat@romhany.hu 
 

Egészségügyi Egészségügyi Egészségügyi Egészségügyi ----    

Szociális Központ Szociális Központ Szociális Központ Szociális Központ     
(székhely) 

 
 
 

 

3100 
Salgótarján, 
Füleki út 41. 

 

32/431-349 
fax 

 

Peleskei 

Balázs 
Rita 

(32/431-
349) 

eszk@salgotarjan.hu 

 

Kistérségi Szociális Kistérségi Szociális Kistérségi Szociális Kistérségi Szociális 
és Gyermekjóléti és Gyermekjóléti és Gyermekjóléti és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Szolgáltató Szolgáltató Szolgáltató 
KözpontKözpontKözpontKözpont    

(székhely)    

3100 
Salgótarján, 
Füleki út 41. 

32/422-407 Holecz 
Istvánné 
igazgató 

hceci@citromail.hu 
kiszogyeszok@salgotarjan.hu 

 

 



5. számú melléklet 
Nem állami fenntartású szociális intézmények Nem állami fenntartású szociális intézmények Nem állami fenntartású szociális intézmények Nem állami fenntartású szociális intézmények     

Nógrád megyébenNógrád megyébenNógrád megyébenNógrád megyében    
 

 

    
Intézmény Intézmény Intézmény Intézmény 

megnevezésemegnevezésemegnevezésemegnevezése    
    

PontosPontosPontosPontos    
CímeCímeCímeCíme    

TelefonszámTelefonszámTelefonszámTelefonszám    VezetőVezetőVezetőVezető    EEEE----mail címek mail címek mail címek mail címek     

    
Evangélikus Evangélikus Evangélikus Evangélikus 
SzeretetházSzeretetházSzeretetházSzeretetház    

( székhely) 

 
2660 

Balassagyarmat,  

Deák F. út 22. 

 
 

35/301-135 

Keskenyné 
Szabó Zita 

  

ibartha@lutheran.hu 

Hajléktalanokat Hajléktalanokat Hajléktalanokat Hajléktalanokat 
Ellátó Egyesített  Ellátó Egyesített  Ellátó Egyesített  Ellátó Egyesített  

IntézményIntézményIntézményIntézmény    

(székhely) 

2660 
Balassagyarmat,  
Baltik F. út 10. 

Hajléktalan szálló  
(telephely) 

2660 
Balassagyarmat,  

Thököly út 35. 

 
35/300-171 

Böhm Sándor vkb@t-online.hu 
nogradmegye@voroskereszt.hu 

 

Védett SzállóVédett SzállóVédett SzállóVédett Szálló    
    

Szenvedélybetegek Szenvedélybetegek Szenvedélybetegek Szenvedélybetegek 
Átmeneti OtthonaÁtmeneti OtthonaÁtmeneti OtthonaÁtmeneti Otthona    

(székhely) 

2660 
Balassagyarmat,  

Rákóczi út  
125-127. 

35/505-
000/310 
fax: 35/ 
505-092 

 
Csillik 

Józsefné  
int. Vezető 

vedettszallo@gmail.com 
 

    
„ Rózsák völgye” „ Rózsák völgye” „ Rózsák völgye” „ Rózsák völgye” 

Szociális  OtthonaSzociális  OtthonaSzociális  OtthonaSzociális  Otthona    
(székhely) 

 
2687 Bercel,  

Szent Imre tér 
13. 

 
35/384-920 
fax: 35/384-

920 

Kodák Irén  erect@freemail.hu 
rozsa@erect.hu 

 

    
Kállói Idősek Kállói Idősek Kállói Idősek Kállói Idősek 

OtthonaOtthonaOtthonaOtthona    
(székhely) 

 
2175 Kálló,  

Kossuth út 20. 

 
 

32/577-035 

 
Dr. Dalmi 
Jánosné 

kalloiidosekotthona@gmail.com 

„Ferences Betánia” „Ferences Betánia” „Ferences Betánia” „Ferences Betánia” 

Idősek Otthona és Idősek Otthona és Idősek Otthona és Idősek Otthona és 
Testvéri Testvéri Testvéri Testvéri 

KözösségeKözösségeKözösségeKözössége    
(székhely) 

 

 

3170 Szécsény,  
Haynald út 12. 

 

 
32/370-639 

Hajós Zsófia 

Ágnes 

ferences.betania@gmail.com  



    

Idősek Ápoló Idősek Ápoló Idősek Ápoló Idősek Ápoló 
OtthonaOtthonaOtthonaOtthona    

(székhely) 

 

3170 Szécsény,  
Rákóczi út 103. 

 

32/370-475 

Bocskayné 

Tóth Katalin 

bigi_master@citromail.hu 

    
Idősek Ápoló Idősek Ápoló Idősek Ápoló Idősek Ápoló 

OtthonaOtthonaOtthonaOtthona    
(székhely) 

 
3184 

Nógrádszakál,  
Palóc út 14. 

 
 

Bocskayné 
Tóth Katalin 

bigi_master@citromail.hu 

 
Időskorúak Időskorúak Időskorúak Időskorúak 

GarzonházaGarzonházaGarzonházaGarzonháza    
(székhely) 

 
2699 Szügy,  

Mikszáth út 1. 

 
35/344-426 

Fax: 35/344-
200 

Joó Orbán 
Katalin 

laszlo@marossy.hu 
 

Értelmi 
Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik 

Országos 
Érdekvédelmi 
Szövetsége  

Nógrád Megyei 
Közhasznú 
Egyesület  

2660 
Balassagyarmat, 

Óváros tér 26. 

35 / 300 -
737 

Fábri 
Lászlóné 

gizellaf@citromail.hu 

 
 
 
 



6. számú melléklet 
 

Egyházi fenntartású szociális intézményekEgyházi fenntartású szociális intézményekEgyházi fenntartású szociális intézményekEgyházi fenntartású szociális intézmények    
Nógrád megyébenNógrád megyébenNógrád megyébenNógrád megyében    

 
 

    
Intézmény megnevezéseIntézmény megnevezéseIntézmény megnevezéseIntézmény megnevezése    

    

PontosPontosPontosPontos    
címecímecímecíme    

    
Evangélikus SzeretetházEvangélikus SzeretetházEvangélikus SzeretetházEvangélikus Szeretetház    

( székhely) 

 
2660 Balassagyarmat, 

Deák F. út 22. 

„Ferences Betánia” Idősek Otthona és „Ferences Betánia” Idősek Otthona és „Ferences Betánia” Idősek Otthona és „Ferences Betánia” Idősek Otthona és 
Testvéri KözösségeTestvéri KözösségeTestvéri KözösségeTestvéri Közössége    

(székhely) 

 
3170 Szécsény, 
Haynald út 12. 

 



1. számú függelék 

 
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon     

BercelBercelBercelBercel    
I N T É Z K E D É S I  I N T É Z K E D É S I  I N T É Z K E D É S I  I N T É Z K E D É S I      T E R VT E R VT E R VT E R V    

(Készült: 2009. május 13.) 

 

1. Emeletes ágyak kiváltása (az elkészült terveknek megfelelően a 2x10 férőhelyes 
lakóotthon 
megépítésével, pályázati forrás megszerzésével) 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 

2. Akadálymentes közlekedés teljes kialakítása (a részleges kialakítás jelenleg 
folyamatban van) 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 

 
 

3.  Élelmiszer raktár, hűtőkamra kiépítése 
  Határidő: 2012. december 31. 

 
4. Javítóműhely felszereltségének javítása 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. december 31. 
 

5. Kerítések, közlekedő utak további teljes felújítása 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 

 
6. 50 fő számára megfelelő elhelyezés biztosítása, pályázati források elnyerésével 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 
 

7. Főépület külső felújítása, aktuális pályázati lehetőségek függvényében 
Határidő: 2012. december 31. 

 
8. Minden vonatkozó jogszabályban előírt feltételek meglétének biztosítása, pályázati 

lehetőségek és egyéb források megszerzésével 
Határidő: 2012. december 31. 
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9. A lakószobákban egy ellátottra legalább 6 négyzetméter lakóterület kialakítása 

(az épület építészeti adottságai miatt az iker lakóotthon megépítésével, vagy az 
engedélyezett 

férőhelyszám csökkentésével) 
Határidő: 2012. december 31. 

 
10. Egy lakószobában legfeljebb 4 fő elhelyezésének biztosítása 

(az iker lakóotthon megépítésével, valamint férőhelyszám csökkentésével) 
Határidő: 2012. december 31. 

 
11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott szakmai létszám 
és szükséges szakképzettség biztosítása  
Határidő: az iskolai végzettség, szakképzettség megszerzése folyamatos, a létszám 
biztosítása legkésőbb 2012. december 31. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

2. számú függelék  
 

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon     
DiósjenőDiósjenőDiósjenőDiósjenő    

 

I N T É Z K E D É S I   T E R VI N T É Z K E D É S I   T E R VI N T É Z K E D É S I   T E R VI N T É Z K E D É S I   T E R V    
(Készült: 2009. május 13.) 

 

1. Nyílászárók további felújítása a kastély emeletén a 2009-ben elnyert pályázati 
forrásból 3.000 eFt értékben  
Határidő: 2009. december 31. 

 
2. Akadálymentes közlekedés teljes kialakítása, a pavilon épületben lift megépítése 

aktuális pályázati forrás megszerzésével 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 

 
3. Kastély teljes felújítása, minden lehetséges forrás megszerzésével 
  Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 

 
4. Lakószobák, közösségi helyiségek padozatának további felújítása a kastély emeletén 

a 2009-ben elnyert pályázati forrásból  
Határidő: 2009. december 31. 

 
5. Közösségi együttlétre, foglalkoztatásra, tisztálkodásra alkalmas helyiségek 

kialakítása 
Határidő: 2012. december 31. 

 
6. Szennyvíztisztító felújítása, pályázati lehetőség esetén a települési szennyvíz-

csatornára történő rákötés 
Határidő: 2012. december 31. 

 
7. Mosókonyha teljes felújítása, aktuális pályázati forrás megszerzésével 

Határidő: 2012. december 31. 
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8. Minden vonatkozó jogszabályban előírt feltételek meglétének biztosítása, pályázati 
lehetőségek és egyéb források megszerzésével 
Határidő: 2012. december 31. 

 
9. A lakószobákban egy ellátottra legalább 6 négyzetméter lakóterület kialakítása (az 

épület építészeti adottságai miatt a tervezett lakóotthonok megépítésével, vagy az 
engedélyezett férőhelyszám csökkentésével) 
Határidő: 2012. december 31. 

 
10. Egy lakószobában legfeljebb 4 fő elhelyezésének biztosítása (az épület építészeti 

adottságai miatt az engedélyezett férőhelyszám csökkentésével) 
Határidő: 2012. december 31. 

 
11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott 
szakmai létszám és szükséges szakképzettség biztosítása  
Határidő: az iskolai végzettség, szakképzettség megszerzése folyamatos,  
a létszám biztosítása legkésőbb 2012. december 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. számú függelék 
KimutatásKimutatásKimutatásKimutatás    

az ellátottak megyei érdekvédelmi szervezeteirőlaz ellátottak megyei érdekvédelmi szervezeteirőlaz ellátottak megyei érdekvédelmi szervezeteirőlaz ellátottak megyei érdekvédelmi szervezeteiről    2010.2010.2010.2010.    
    
Nyugdíjasok Nógrád Megyei KépviseleteNyugdíjasok Nógrád Megyei KépviseleteNyugdíjasok Nógrád Megyei KépviseleteNyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete    
3100 Salgótarján, Fő tér 5. 
Tel: 32/417-244 
Elnök: Fekete Lászlóné 
 
Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei EgyesületeVakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei EgyesületeVakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei EgyesületeVakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete    
3100 Salgótarján, Bartók B. út 10. 
Postafiók: 3101 Salgótarján, Pf.:222 
e-mail cím: vgynme@chello.hu, vadadine@chello.hu 
Tel/fax: 32/789-420 
Elnök: Vadadiné Lőrincz Anita 
 
Siketek és NagyothaSiketek és NagyothaSiketek és NagyothaSiketek és Nagyothallók Országos Szövetségellók Országos Szövetségellók Országos Szövetségellók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Nógrád Megyei Szervezete Nógrád Megyei Szervezete Nógrád Megyei Szervezete    
3100 Salgótarján, Május 1. út 70. 
Tel/fax: 32/422-023 
Elnök: Szepesiné Judit Dorottya 
Fogadó órák: minden nap 9.00 - 16.00 
Klubnapok: kedd – péntek 15.00-21.00 
 
Agria – Human Nógrád Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 
3100 Salgótarján, Fő tér 1. 
Fax: 32/432-407 
Mobil/sms: 30/556-2343 
Tel: 32/432-407 
e-mail: jeltolmacs@starjan.hu 
 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi SzövetségeÉrtelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi SzövetségeÉrtelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi SzövetségeÉrtelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Nógrád  Nógrád  Nógrád  Nógrád 
Közhasznú EgyeKözhasznú EgyeKözhasznú EgyeKözhasznú Egyesületsületsületsület    
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 26. 
Tel/fax: 35/300-737 
e-mail cím: efoesznograd@gmail.com 
gizella@citromail.hu 
Elnök: Fábri Lászlóné 
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 8.30 – 12.00 
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Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei EgyesületeMozgáskorlátozottak Nógrád Megyei EgyesületeMozgáskorlátozottak Nógrád Megyei EgyesületeMozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete    
3100 Salgótarján, Március 15. út 4. 
Tel: 32/310-862 
Elnök: Fenes Lajosné 
 
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők EgyesületeMozgáskorlátozottak Egymást Segítők EgyesületeMozgáskorlátozottak Egymást Segítők EgyesületeMozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete    
3100 Salgótarján, Fő tér. 5. 
Tel: 32/422-477 
Elnök: Uramecz János 
 
Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei SzervezeteMagyar Vöröskereszt Nógrád Megyei SzervezeteMagyar Vöröskereszt Nógrád Megyei SzervezeteMagyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete    
3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf.: 146 
Tel:  32/423-251 
Fax: 311-052 
e-mail cím: nogradmegye@voroskereszt.hu 
Elnök: Juhászné Kincses Helén 
 
Városi szervezVárosi szervezVárosi szervezVárosi szervezeteketeketeketek    
 
3100 Salgótarján, Játszó út 2. 
Takács Lászlóné 
Tel: 32/311-617 
e-mail cím: voroskereszt@nograd.hu 
 
2660 Balassagyarmat, Baltik F. út 10. 
Böhm Sándor 
Tel: 35/300-171 
e-mail cím: vkb@-online.hu 
 
3170 Szécsény, Rákóczi út 79. Pf.: 66 
Dr. Horváthné Németh Éva 
Tel: 32/370-687 
e-mail cím: vorosker@mail.globonet.hu 
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Pásztó 
Tóthné Mohai Zuzsa 
3063 Jobbágyi, Kossuth út 51. 
Tel: 20/223-7730 
 
2651 Rétság, Templom út 6. 
Győri Istvánné 
Tel: 35/350-374 
 
Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Nógrád Megyei TagozataNógrád Megyei TagozataNógrád Megyei TagozataNógrád Megyei Tagozata    
2660 Balassagyarmat, Szontágh P. út 44. 
Tel: 35/300-844 
e-mail cím: remenysugar@nograd.hu 
Elnök: Dr. Fehér Edit 
 
Mindezeken túl aMindezeken túl aMindezeken túl aMindezeken túl a Nógrád Megyei Civil Portálon a letölthető dokumentumok között  Nógrád Megyei Civil Portálon a letölthető dokumentumok között  Nógrád Megyei Civil Portálon a letölthető dokumentumok között  Nógrád Megyei Civil Portálon a letölthető dokumentumok között 
valamennyi Nógrád megyei civvalamennyi Nógrád megyei civvalamennyi Nógrád megyei civvalamennyi Nógrád megyei civil szervezet adatai szerepelnek!il szervezet adatai szerepelnek!il szervezet adatai szerepelnek!il szervezet adatai szerepelnek! 
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78/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: a Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló 
fejlesztési program koncepciója 

 
 
HATÁROZATA  

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrád megye felzárkóztatását 

szolgáló fejlesztési program koncepcióját, és tudomásul veszi a program összeállítása érdekében 
eddig tett intézkedéseket.  

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a program részleteinek kidolgozása érdekében – az 

együttműködő szervezetek bevonásával – keresse meg a megye települési önkormányzatait, 
gazdasági szervezeteit és gondoskodjon a helyi és kistérségi fejlesztési programok egységes 
adatbázisba történő gyűjtéséről. 

 Határidő: 2010. szeptember 30. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az adatgyűjtés megtervezéséhez, végrehajtásához, 

valamint, a program további szakaszainak kidolgozásához szükséges szakértő kört kérje fel, az 
ehhez szükséges megállapodásokat kösse meg. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a fejlesztési program összeállításának munkaszakaszairól, azok 

költségeiről, illetve az előkészítés eredményeiről a testület szeptemberi ülésén adjon tájékoztatást. 
 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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79/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programját megalapozó előzetes 
helyzetelemzés elfogadása 

 
 
HATÁROZATA  
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi 

Programját megalapozó előzetes helyzetelemzést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 
elfogadja. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál kérelmezze 

szakértő kijelölését a program előkészítéséhez, kidolgozásához. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Testület utasítja a főjegyzőt, hogy a testület szeptemberi ülésére terjessze be Nógrád Megye 

Önkormányzata komplex Esélyegyenlőségi Programját, egyben felhatalmazza elnökét, valamint a 
főjegyzőt a program elkészítésével összefüggő egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
         dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
4. A Közgyűlés utasítja a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények igazgatóit, hogy 

esélyegyenlőségi terveiket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően aktualizálják, és azt 2010. 
július 31-ig küldjék meg a fenntartó részére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: intézmények igazgatói 

 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
 
 
          

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 



 
A 79/2010. ( VI. 24.) KGY. határozat melléklete 
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Bevezető 
 
Nógrád Megye Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: Program) megalapozó 
helyzetelemzés célja, hogy a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének 
felmérése során rávilágítson az esélyegyenlőségi problémákra, és azok kezelésével elősegítse az egyes 
társadalmi csoportok esélyegyenlőségét. Az Európai Unióban közös feladatunk, hogy minden állampolgár, 
a nők, a fogyatékkal élő emberek, és a kisebbségek számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a 
társadalmi élet minden színterén: a fizikai és a kulturális környezetben, a lakhatási és a közlekedési 
eszközök vonatkozásában, a szociális és az egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és a munkaalkalmak, 
valamint a sport és szórakozás területén is. 
A Program a megyei önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataival, valamint a hatályos fejlesztési 
koncepcióival összhangban tekinti át a Nógrád megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
teljes lakossághoz viszonyított foglalkoztatási, képzettségi, szociális, területi helyzetét.  
 

I.  Általános helyzetkép 
 

Nógrád megye helyzetét az elmúlt időszakban hátrányosan befolyásolta az informatikai elérhetőség 
alacsony színvonala, a nehézipar, bányászat leépülése, a nem megfelelő gazdasági szerkezet, a külföldi 
működő tőke alacsony aránya és a különösen alacsony export teljesítmény. A megye településeinek 
mintegy fele gazdasági - társadalmi szempontból továbbra is hátrányos helyzetű. Az elaprózott 
településszerkezet alacsony hatékonyságot és magas költségeket jelent az ellátás szinte valamennyi 
eleménél. 
 

II.  Nógrád megye rövid bemutatása 

Nógrád megye az ország északi részén található, az Észak-magyarországi régióban. Északról Szlovákia, 
keletről Borsod-Abaúj-Zemplén megye, délkeltről Heves megye, délnyugatról Pest megye határolják.  
Megyeszékhely: Salgótarján 
A megye területe 2546 km2, ez az ország területének mindössze 2,7%-a, ezzel Nógrád a legkisebb 
lélekszámú és a második legkisebb területű megye. Településeinek száma 2008. év végi adatok alapján 
131. Népessége 207.637 fő. Népsűrűsége 81,6 fő/ km2. 
 
A történelmi Nógrád vármegye a központjáról, Nógrád váráról kapta nevét. Elsőként 1303-ban említik. Az 
első vármegyeháza 1790-ben épült fel az akkori megyeszékhelyen, Balassagyarmaton. A trianoni 
békeszerződés után a vármegye az északi részét (területének 42 %-át) elveszítette. 1923-ban a csonka 
megyét összevonták Hont vármegye Magyarországon maradt részével „Nógrád és Hont közigazgatásilag 
egyenlőre egyesített (k. e. e.) vármegye” néven.1 
A megye mai határai az 1950-es megyerendezés során alakultak ki. Az egykor Hont megyéhez tartozott 
települések döntő többségét (az akkori Szobi járást) Pest megyéhez csatolták és további határkiigazításra 
került sor Heves megye irányában. Egyúttal a megye (nevét Nógrádra változtatták és) székhelyét 
Balassagyarmatról Salgótarjánba helyezték. 
A megye településszerkezete 125 községből és 6 városból, térszerkezete – a városok köré szerveződő, 
jogszabály által is deklarált, különböző funkciókkal bíró – kistérségekből tevődik össze. A megye 
településhálózatára az aprófalvas jelleg a meghatározó. A térszerkezet eleme a fent említett kistérség, 
amely – mint területfejlesztési-statisztikai egység – a közigazgatás területi feladatainak ellátásához 
szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja.  

                                                 
1 (forrás: www.Wikipedia). 
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A települések többsége kicsi, az átlagos lakosságszám településenként 1604 fő, kevesebb, mint fele az 
országos átlagnak. Salgótarján népességét tekintve Szekszárd után az ország második legkisebb 
megyeszékhelye és Rétságnál kisebb város is mindössze 11 van az országban.  
 

Száz négyzetkilométerre jutó települések száma, 2008. január 1. a) 
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a/ Pest megye Budapest nélkül 
 
 
 
Településhálózatára az országosnál nagyobb településsűrűség jellemző. Száz négyzetkilométerre 
Nógrádban 5,1 település jut, míg hazai viszonylatban 3,4. 
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Nógrád megye kistérségei 
Az alábbi táblázat mutatja be a Nógrád megyei kistérségek jellemző adatait a KSH 2008. évi és 2009. évi 
adatai alapján. 
 
Kistérség Székhely Terület (km2) Lakónépesség Települések száma 
Balassagyarmati 
Kistérség 

Balassagyarmat 533 41.044 29 

Bátonyterenyei 
Kistérség 

Bátonyterenye 274 24.805 14 
 

Pásztói Kistérség Pásztó 552 32.538 25 
Rétsági Kistérség Rétság 435 25.426 25 
Salgótarjáni 
Kistérség 

Salgótarján 475 64.571 24 

Szécsényi 
Kistérség 

Szécsény 278 19.253 13 

Összesen:  2546 207.637 131 
(települések száma, terület 2009. január 1., lakónépesség az év végén 2008. Forrás: KSH.) 

 
III.  Demográfiai adatok 
 

A következő táblázat összefoglalva mutatja be Nógrád megye, Észak-Magyarország, valamint 
Magyarország jellemző demográfiai adatait. A táblázat a KSH 2008. évi adatai alapján készült. 
 
Megnevezés Nógrád megye Észak-Magyarország Magyarország 
Terület (km2) 2.546 13.433 93.027 
Lakónépesség (év végén ezer 
fő) 

207,6 1.223,2 10.031,0 

Népsűrűség fő/km2 81,6 91,1 107,8 
Születéskor várható élettartam 
– férfi 

69,03 67,90 69,79 

Születéskor várható élettartam 
- nő 

77,72 77,05 77,76 

Ezer lakosra jutó - 
élveszületés 

8,7 9,9 9,9 

Ezer lakosra jutó halálozás 14,4 14,0 13,0 
Természetes szaporodás, 
fogyás (-) 

-5,7 -4,1 -3,1 

Belföldi vándorlási különbözet -7,2 -7,5 - 
Eltartottsági ráta, % 
Gyermek népesség esetén 

22,2 23,6 21,6 

Eltartottsági ráta, %  
Idős népesség esetén 

26,4 24,9 23,8 

Eltartott népesség 48,5 48,5 45,4 
Öregedési index, % 118,9 105,8 109,9 
Forrás: KSH  

A természetes népmozgalmi folyamatok következtében 2007. január 1-je és 2008. december 31-ei között 
összesen 5.393 fővel csökkent a lakosságszám. 
A 2008. évi KSH adatok alapján az 1000 lakosra jutó élveszületések száma 8,7 volt, míg a halálozásoké 
14,4. A belföldi vándorlási különbözet ezer lakosra vetített mértéke 7,2%-os csökkenést eredményezett. A 
60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népesség 17,7%-át tették ki. 
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Kistérségek lakónépessége főbb korcsoportok szerint 2009. január 1. 

Népesség száma Megoszlás, % Megye / 
kistérség 0–14 éves 

15–64 
éves 

65–X éves Összesen 
0–14 
éves 

15–64 
éves 

65–X 
éves 

összesen 

Nógrád megye 30 986 139 810 36 841 207 637 14,9 67,3 17,7 100,0 
Balassagyarmati 6 026 27 997 7 021 41 044 14,7 68,2 17,1 100,0 
Bátonyterenyei 3 633 16 296 4 876 24 805 14,6 65,7 19,7 100,0 
Pásztói 4 823 21 930 5 785 32 538 14,8 67,4 17,8 100,0 
Rétsági 3 672 17 525 4 229 25 426 14,4 68,9 16,6 100,0 
Salgótarjáni 9 693 43 312 11 566 64 571 15,0 67,1 17,9 100,0 
Szécsényi 3 139 12 750 3 364 19 253 16,3 66,2 17,5 100,0 
Országos 1 492 608 6898 089 1 640 278 10030 975 14,9 68,8 16,4 100,0 
         

 
A fenti táblázat adataiból, valamint az oszlopdiagram jellemzéséből megállapítható, hogy a kistérségekben 
a 0-14 éves korosztályba tartozók számát, arányát jóval meghaladja a 65 év feletti lakosság száma. A 
legmagasabb arány a bátonyterenyei kistérségben mutatkozik. A táblázat utolsó sora az országos adatokat 
is összefoglalja. 
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A következő táblázat mutatja be a lakónépesség és népmozgalom adatainak összehasonlítását, a 2000-
2008 év végi adatok alapján, Nógrád megyére vonatkozóan. 
 
Megnevezés 2000 év 2005 év 2006 év 2007 év 2008 év 
Lakónépesség az év 
végén 

221.605 214.824 213.030 210.182 207.637 

Házasságkötés 934 824 742 668 669 
Válás 517 541 510 553 510 
Élveszületés 2.146 1.914 1.961 1.863 1.814 
Halálozás 3.345 3.230 3.107 3.122 3.004 
Természetes 
szaporodás, fogyás 
(-) 

-1.199 -1.316 -1.146 -1.259 -1.190 

Belföldi 
odavándorlás 
 

9.073 9.260 9.909 10.011 7.468 

Belföldi elvándorlás 8.754 9.568 10.701 11.597 8.966 
Belföldi vándorlási 
különbözet 

319 -308 -792 -1.586 -1.498 
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A megyében 
tartózkodó külföldi 
állampolgárok az év 
végén 

980 1.229 1.281 1.217 1.283 

Forrás: KSH 
 
A házasságkötések száma a 2006. december 31. és 2008. december 31. közötti időszakban 43-al csökkent. 
A válások száma arányában nem változott, kiemelkedő év a 2005. és 2007. év. Megfigyelhető, hogy e 
területen 2000-től a csökkenés folyamatos. A belföldi oda-, illetve elvándorlásra vonatkozó adatok 
változatos képet mutatnak, ingadoznak, így a belföldi vándorlási különbözet is negatív irányba változott.  

 
Népsűrűség, 2008. január. 1. a/ 
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a/ Pest megye Budapest nélkül 

 
A népesség fogyása – az országoshoz hasonlóan – Nógrád megyében is hosszú idő óta tartó tendencia. 
Nógrád megye lakónépessége 2008. január 1-jén 210,2 ezer fő volt, 3 %-kal kevesebb, mint három évvel 
korábban. Országosan ez idő alatt 1,5 %-os mérséklődés figyelhető meg. Az élve születések száma a 
megyében fokozatosan csökken, a halálozásoké pedig ingadozik.  
Az elköltözők száma 2002-től lényegesen meghaladta az ideköltözőkét. A belföldi vándorlási veszteség 
2007-ben kiugróan magas értéket mutatott, megközelítette az 1 600 főt (1586 fő), ami annyit jelent, hogy 
felgyorsult az elvándorlás. 
 
 
A megye népességének öregedése tovább folytatódott. A gyermek népesség eltartottsági rátája 
folyamatosan csökken, 2007. évben 22,4 % volt. Az idős népesség eltartottsági rátája viszont 
folyamatosan nő, 2007 évben ez már 25,8 %. Az öregedési index 2007. évben a megyében 115,0 %, amely 
országosan 107,6 %. 
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Eltartottsági ráták a/ Nógrád megyében 
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Nógrád megyében 2008-ban 2955 lakos halálozott el, a nemi bontás jelentős különbséget nem mutatott 
(férfiak köréből került ki az összhalálozás 51%-a, a nők köréből pedig 49%-a). Az összesített halálozáson 
belül kiemelt figyelmet érdemel a korai vagy idő előtti  (65 év előtt bekövetkezett) halálozás. Ennek a 
figyelemnek az oka epidemiológiai: egy területi egység lakosainak egészségi állapotát első 
megközelítésben az idő előtt bekövetkezett halálozások mértékével és struktúrájával szokás jellemezni.  

 

Az összhalálozást vizsgálva mindkét nem esetében a keringési rendszer betegségei vezetnek (nők 
esetében a keringési betegségek részaránya magasabb, mint a férfiaknál tapasztalható), melyet a 
daganatok, majd a légzőrendszer és emésztőrendszer betegségei követnek. 
A korai halálozás esetében a keringési rendszer betegségei és a daganatok közel azonos súllyal járulnak 
hozzá a haláloki struktúrához. Ebben a korcsoportban nemi különbség ábrázolódott: a nők körében a 
daganatos halálozásnál nagyobb súllyal szerepelnek a keringési rendszer betegségei miatt bekövetkezett 
halálesetek. A keringési rendszer betegségeinél látható fokozott női súly összefüggésbe hozható a korfa 
tárgyalásánál leírt, 45-49 éves korcsoporttól megfigyelhető női lakossági többlettel: a keringési rendszer 
betegségei már a középkorúakat is sújtják, így a népesebb női korcsoportokból nagyobb eséllyel kerülnek 
ki ezek a halálozások. A következő nagyobb csoportokat az emésztőrendszer, majd a légzőrendszer 
betegségei képezik, a sorrend itt nem mutat nemi különbséget. 
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A lakónépesség alakulását mutatja be az alábbi táblázat nem és életkor szerinti százalékos 
megoszlásban (KSH 2009. január 1-jei adatai alapján) 
 
 
 
 

 
IV.  Gazdasági helyzet 

A Nógrád megyei, az Észak-magyarországi valamint az országos jellemző gazdasági aktivitási és 
foglalkoztatottsági adatokat mutatja be a következő táblázat. 
 
Megnevezés Nógrád megye Észak-Magyarország Magyarország 
Foglalkoztatott, ezer fő 70,6 410,2 3.879,4 
Munkanélküli, ezer fő 10,2 63,3 329,2 
Gazdaságilag nem aktív 
népesség, ezer fő 

80,2 465,2 3.501,6 

Aktivitási arány, % 50,2 50,4 54,6 
Foglalkoztatási arány, % 43,9 43,7 50,3 
Munkanélküliségi ráta, % 12,6 13,4 7,8 
Alkalmazásban álló 42.586 300.076 3.325.352 
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak száma 

34.274 244.727 2.653.504 

Havi bruttó átlagkeresete, Ft 156.481 166.599 193.261 
Havi nettó átlagkeresete, Ft 102.383 106.867 118.826 
Átlagos havi 
munkajövedelme, Ft 

174.559 184.466 215.299 

 
Az összehasonlító adatok tekintetében megállapítható, hogy a megyében az aktivitási arány alacsonyabb a 
foglalkoztatási aránynál és magas a munkanélküliségi ráta. A bruttó átlagkereset kevesebb a régió és 
Magyarország átlagkeresetétől. 
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A megye gazdaságában 2003-ig a mezőgazdaság térvesztése figyelhető meg, ezt mutatja a GDP-n belüli 
részesedése is. Amíg 2000. évben a mezőgazdaság adta a bruttó hozzáadott érték közel 4%-át, addig 
hányada 2003. évre 3,4%-ra mérséklődött. Fordulat 2004-ben következett be, amikor a szántóföldi 
növények kiemelkedő terméseredményének hatására a GDP-n belül a mezőgazdaság aránya 4,9%-ra 
emelkedett. 

A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások termelésének volumene 2000. és 
2007. között úgy növekedett, hogy az egyes években nagyon különböző volt a termelés alakulása. 

A megyei székhelyű ipar termelésének alakulása 

/előző év = 100,0/ 
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Az értékesítésen belül kiemelkedően magas, 75,8 %-os volt 2007-ben az export aránya. A 
feldolgozóiparon belül továbbra is a gépipar a húzóágazat, ahol a termelési volumen több mint 24 %-kal 
nőtt 2006. évhez képest. Az ipari termelés szerkezete átalakult a vizsgált időszakban. 

A megyei székhelyű ipari termelés összetételének alakulása 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2007

Élelmiszer, ital, dohány gyártása Vegyipar

Nemfém ásványi termék gyártása Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása

Gépipar Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Az összes többi 

 

 



 -11- 
 

Legjelentősebb a változás az élelmiszer, ital, dohány gyártásánál, amelynek részesedése a megye ipari 
termeléséből a 2000. évi 13,6 %-ról 2,9 %-ra esett vissza. Ezzel szemben a vegyipar aránya egy 
százalékról 10,4 %-ra bővült.  

Nógrád megye történelmi nevezetességei, természeti szépsége az idegenforgalom terén számtalan, ma 
még kihasználatlan lehetőséget kínál. A kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek száma az olcsóbb 
szálláshelyek közül a turistaszállásoknál, a kempingeknél bővült, de legjelentősebb férőhely-bővülés a 
magánszálláshelyek között, a falusi szállásadásnál történt. A megyében 2006. július 31-én 9 szálloda, 29 
panzió, 7 turistaszállás, 3 ifjúsági szálló, 6 üdülőház, 3 kemping és 219 magánszálláshely működött, 
összesen 5887 férőhellyel. A férőhelyek száma 13,6%-kal több a 2000. évinél. 

 
A kereskedelmi és magánszálláshelyek férőhelyei és vendégforgalma 

Nógrád megyében 
 
 

Kiadható férőhely a/ Vendégek száma Vendégéjszakák száma 
Szállástípus 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Szálloda 483 454 13 704 13 058 35 200 24 548 
Panzió 1 700 1 166 23 331 21 351 67 474 44 479 
Turistaszállás 378 897 4 069 6 218 14 769 14 730 
Ifjúsági szálló 649 331 6 698 4 041 24 647 13 759 
Üdülőház 442 434 6 758 4 375 18 649 11 263 
Kemping 940 1 175 836 267 1 781 523 
Kereskedelmi 
szálláshelyek összesen 

 
4 592 

 
4 457 

 
55 396 

 
49 310 

 
162 520 

 
109 402 

Fizetővendéglátás 111 156 609 1 494 4 110 6 578 
Falusi szállásadás 477 1 274 3 257 8 998 19 927 22 608 
Magánszálláshelyek  
összesen 

 
588 

 
1 430 

 
3 866 

 
10 492 

 
24 037 

 
29 186 

MINDÖSSZESEN 5 180 5 887 59 262 59 802 186 557 138 588 
a/ Július 31-én. 
 
 
Egy-egy térség fejlettsége és a vállalkozás-sűrűség, valamint a vállalkozói aktivitás mértéke között szoros 
összefüggés figyelhető meg.  
Nógrád megyében 2007. év végén 18385 gazdasági szervezetet tartottak nyilván, melynek közel 89 %-a 
volt vállalkozás. Ez utóbbiak száma 2000. és 2007. között közel 13 %-kal bővült, ezen belül a társas 
vállalkozások száma 20,2 %-kal, az egyénieké 9,1 %-kal gyarapodott. A vállalkozások száma 2006-ban 
4,5 %-kal csökkent úgy, hogy ezen belül az egyéni vállalkozások számának csökkenése 7,1 %-os volt. A 
gazdasági szervezetek között a vállalkozások aránya 2005 óta gyakorlatilag nem változott jelentősebben. 
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A regisztrált gazdasági szervezetek számának alakulása 
Nógrád megyében 

 
Társas Egyéni Összes 

Időpont 
vállalkozás 

Egyéb 
szervezet 

Gazdasági 
szervezet 
összesen 

       
2000.  4 451 10 009 14 460 2 085 16 545 
2005. év 5 144 11 306 16 450 2 173 18 623 
2006. végén 5 194 10 508 15 702 2 162 17 864 
2007.  5 352 10 923 16 275 2 110 18 385 
      
2005. év a 2000. évi %-
ában 

115,6 113,0 113,8 104,2 112,6 

2006. év a 2005. évi %-
ában 

101,0 92,9 95,5 99,5 95,9 

2007. év a 2006. évi %-
ában 

103,0 103,9 103,6 97,6 102,9 

 
A megyében 4 ipari park működik (Salgótarjánban, Bátonyterenyén, Rétságon, valamint 
Balassagyarmaton). Ezek többek között elősegítik az iparszerkezet átalakítását, az ipari termelés 
növekedését, a munkanélküliség csökkenését, a vállalkozások közötti kapcsolatok erősödését, 
hozzájárulnak az adott térségben élők életszínvonalának emelkedéséhez.  

A külföldi befektetések szempontjából elsőbbséget élveznek azok a területek, ahol jók a közlekedési, 
infrastrukturális, gazdasági és munkaerő-piaci lehetőségek. Nógrád megye gazdaságában is jelen vannak a 
külföldi érdekeltségű vállalkozások, bár számuk és tőkenagyságuk alapján súlyuk lényegesen kisebb az 
országosnál. Az országban 2006. év végén 25,8 ezer külföldi érdekeltségű vállalkozást tartottak nyilván, 
ebből mindössze 112 található Nógrád megyében. A vállalkozások 67,2 milliárd forint saját tőkével 
rendelkeztek, ezen belül a külföldi részesedés meghaladta a 73%-ot. Az egy vállalkozásra jutó saját tőke 
nagysága közel 600 millió forint, 15 %-kal alacsonyabb az országos átlagnál. A megyében a külföldi 
befektetések elsődleges célterülete az ipar, azon belül is leginkább a feldolgozóipar. 
A beruházások teljesítményértéke Nógrád megyében 2007. évben 25,3 milliárd forintot tett ki, ami az 
országosnak még az egy százalékát sem jelentette. Az egy lakosra jutó beruházások értéke tekintetében a 
megye az utóbbi években általában az utolsó helyek egyikét foglalja el a rangsorban. Legutóbb, 2007-ben 
120 ezer Ft összegű fejlesztés jutott egy lakosra Nógrád megyében, 34 %-a az országosnak. 
Az ezredfordulót követően a beruházásokra fordított összeg hullámzóan alakult, amit a volumenváltozás 
alakulása is jelez. 2002 volt a legkedvezőbb időszak, amikor a beruházások teljesítményértéke 
összehasonlító áron közel harmadával haladta meg az előző évit, 2003-ban pedig csökkenés következett 
be. A volumenindex – az előző évet 100 %-nak véve – 2004-ben 121,3%, 2005-ben 115,8 %, 2006-ban 
125,3 % volt. A 2007-es adat jelenleg még nem áll rendelkezésre. 
A beruházások anyagi-műszaki összetétele a gépek, berendezések, járművek irányába tolódott el. Amíg 
2000. évben a beruházások 41%-át, 2004-ben közel 48%-át, 2007-ben pedig már közel 62 %-át fordították 
gépek vásárlására.  
 

V. Munkanélküliség, nyugdíj, szociális ellátás 
 

A KSH munkaerő-felmérése alapján 2007-ben a megyében foglalkoztatottak száma 75,6 ezer fő, ez 1,9 
%-a az országosnak. Ebből közel 34 ezer fő a 4 főnél többet foglalkoztató gazdasági szervezetek 
alkalmazottja, a többi szövetkezet vagy kisebb társas vállalkozás tagja, egyéni vállalkozó, vagy segítő 
családtag. Az alkalmazásban állók 1/3-a az iparban dolgozik. 
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A munkanélküliségi ráta alakulása területi egységenként 
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A 2002. évi átmeneti mérséklődés után az utóbbi években ismét növekedett a munkanélküliség Nógrád 
megyében. A regisztrált munkanélküliek száma 2007. decemberére meghaladta a 16 ezret, amely 9,3 %-al 
nagyobb a 2005. decemberi adatnál. A munkanélküliségi ráta 18,4 %, amely a 3. legkedvezőtlenebb a 
megyék rangsorában. 
 
A következő táblázat foglalja össze a megyei, a régiós és az országos jellemző adatokat a szociális és 
nyugdíjszerű ellátásokat tekintve. 
 
Megnevezés Nógrád megye Észak-Magyarország Magyarország 
Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők száma, 
ezer fő 

66,6 383,0 3.030,7 

Havi átlagos teljes ellátás, Ft 76.167 75.656 79.033 
Bölcsődei férőhely 100 1.607 25.937 
Száz bölcsődei férőhelyre jutó 
beírt gyermek 

132 132 130 

Elhelyezést nyújtó szociális 
intézmények férőhelyei 

2.019 10.566 89.771 

 
 
 
A nyugdíjban részesülők havi átlagos ellátásának összege 0,67%-al magasabb a régiós összegtől, viszont 
3,6%-al alacsonyabb az országostól. 
 
A megyén belül a pásztói, a balassagyarmati és a salgótarjáni térségben emelkedett leginkább a regisztrált 
munkanélküliek százalékos aránya. 
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A munkanélküliség alakulása Nógrád megyében 

A regisztrált 
munkanélküliek 

száma 
2000. 2007. 

Térség 

december 

2007. 
december a  

2000. 
decemberi  
%-ában 

Balassagyarmati 1 897 2 500 131,7 
Bátonyterenyei 2 005 2 284 113,9 
Pásztói 1 488 2 052 137,9 
Rétsági 1 069 1 298 121,4 
Salgótarjáni 4 869 6 308 129,5 
Szécsényi 1 627 1 884 115,8 

NÓGRÁD MEGYE 12 955 16 326 126,0 
 
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a 2006. évben közel 134,5 ezer forint volt Nógrád 
megyében, amely kétszerese a 2000. évinek. Ez idő alatt a fogyasztói árak mintegy harmadával nőttek, 
ezáltal a reálkeresetek közel 1,5-szeresére emelkedtek. Nógrád megye kedvezőtlen helyzetét az is jelzi, 
hogy itt az átlagkeresetek lényegesen alacsonyabbak az országos átlagnál. Bár a Nógrád megyei 
átlagkeresetek dinamikusabban növekedtek az országosnál, 2006-ban annak csak 85 %-át érték el. (2000-
ben ez az arány alig haladta meg a 75%-ot.) A megyék közötti differenciálódás fokozódott. (Kedvező 
változás, hogy amíg 2000-ben Nógrád megyében volt a legalacsonyabb az átlagkereset, addig 2006-ban 
már hat megyét megelőzött.) 

Az országosnál nagyobb arányú munkanélküliség mellett az alacsonyabb keresetek is közrejátszottak 
abban, hogy a megyéből többen elköltöztek, s ez főként a munkaképes korosztályt érintette. 
 
Az egészségügyi ellátás területén jelentős változás nem következett be 2000-2006. évek között. A 
működő háziorvosok és házi gyermekorvosok száma 139-ről 129-re mérséklődött ugyan, az általuk 
végzett vizsgálatok száma ugyanakkor 12 %-kal, 1607 ezerre emelkedett. Az átlagos napi gyógykezelési 
forgalom eltérően alakult, amíg a háziorvosok esetében 43-ról 54-re nőtt a hat év alatt, a házi 
gyermekorvosok körében 31-ről 29-re csökkent. A szakrendelő intézetekben végzett gyógykezelési esetek 
száma 2000-2004. között (újabb adatok nem állnak rendelkezésre) közel 16%-kal, 2004-re mintegy 3,3 
millióra növekedett. Összefüggésben a népesség számának mérséklődésével, az ezer lakosra jutó 
gyógykezelési esetek száma a 2000. évi 12,7 ezerről 15,0 ezerre emelkedett. 
Az elmúlt években végrehajtott jelentős kórházfelújítások (Salgótarján, Balassagyarmat) 
eredményeképpen javultak a kórházi ellátás feltételei, a 2000. évi 1533-ról 2006-ban 1622-re bővült a 
működő kórházi ágyak száma. Az egészségügy jelentős átalakítása az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és a kapcsolódó rendeletek hatályba lépését követően 
kezdődött meg, amely a mai napig is tart. 

 
A népesség elöregedése következtében Nógrád megye lakosságának számottevő hányada – 2007. januári 
adatok szerint 32%-a – nyugdíjas. Ekkor 54,9 ezer fő volt a saját jogon, 6,1 ezer a hozzátartozói jogon 
nyugdíjas és 6,7 ezer a nyugdíjszerű ellátásban részesültek száma. A tartós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó 19 intézményben 2007-ben 1778 ellátottat gondoztak. Nógrád Megye Önkormányzata 
által 2008. júniusában egy új intézmény („Baglyaskő” Idősek Otthona) alapítására került sor, s ezzel a 
megyében 150-nel nőtt a férőhelyek száma. 
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A bölcsődék száma – az 1990-es évek második felében bekövetkezett drasztikus csökkenés után – 
2000 óta stagnál. A megyében 2006. évben 4 bölcsődében (2 Bátonyterenyén, egy-egy Balassagyarmaton 
és Szécsényben) 100 férőhelyen 127 gyermeket gondoztak. A megyeszékhelyen jelenleg egy 
magánbölcsőde működik. 
 
Az utóbbi években az életkörülményeket befolyásoló tényezők közül a lakáshelyzet alakulásában, a 
lakásállomány szerkezetében, továbbá a lakásépítések intenzitásában figyelemre méltó változások 
következtek be. Nógrád megye lakásépítését az országosnál is kedvezőtlenebb folyamatok jellemezték, 
nagyrészt ennek következménye a lakásállomány mérsékeltebb ütemű növekedése. A megye 
lakásállománya 2008. január 1-jén 89,7 ezer lakásból állt, amely 2 %-kal múlta felül a 2001. évit. 
(Országosan ez idő alatt 5 %-ot meghaladó mérvű növekedés történt.) 
 
Összefüggésben azzal, hogy a megyében a természetes személyek által készült lakások dominálnak, a 
magas munkanélküliség, a kedvezőtlen jövedelmi viszonyok miatt ugyanakkor az építkezések anyagi 
háttere nem biztosított, a lakásépítések intenzitása nagymértékben csökkent. Amíg 1990-ben tízezer 
lakosra még közel 41 építés jutott, addig 2006-ban mindössze 16. Az építések száma ugyanis a 90-es évek 
végéig – kisebb ingadozásoktól eltekintve – csaknem folyamatosan csökkent, majd az ezredfordulót 
követően mutatkozott némi élénkülés. Nógrád megyében 2000-2006. évek alatt valamivel több, mint 2 
ezer lakást adtak át rendeltetésének, amely a 2006. év eleji lakásállomány 2,2%-át tette ki. (Országosan 
hányaduk ennek több mint duplája, 4,8% volt.) 

 
VI.  Infrastruktúra 

 
Az infrastruktúra kiépítettségi szintje az életminőség egyik fokmérője. Az utóbbi évek nagy 
közműfejlesztési programjai – különösen a csatorna- és gázvezeték építések – nyomán sokat javult a 
megyében a lakások minősége, felszereltsége. Mindez egyben az országos átlagtól való elmaradásunk 
mérséklődését eredményezte. 2005. év elején Nógrád megye lakásainak több mint 89 %-a kapcsolódott 
közüzemi vízvezeték-hálózathoz, miközben csupán 62,5 %-ukban megoldott a korszerű 
szennyvízelvezetés. Mindkét arányszám kisebb az országosnál (94,7 %, illetve 69,8 %). 

 
 

A közműellátottság főbb mutatói 
 

                                     Nógrád megyében                                                                 Országosan 
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A közműberuházások közül leglátványosabb változás a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 
terén mutatkozott. Míg 2000-ben Nógrád megyében a lakások csupán 31,4 %-a, addig 2007-ben már a 
lakások közel kétszerese, vagyis 62,5 %-a volt bekapcsolva a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba. 
Jelentősen nőtt a vezetékes gáz használatának lehetősége is a megyében. A háztartási gázfogyasztók 
aránya 2000-ben a lakásállomány 48,6 %-át tette ki, s ez 2007-re 59,8 %-ra emelkedett. Az eltelt 7 év alatt 
a közműellátottság megyei mutatói közeledtek az országos mutatókhoz. 
 
Egy-egy térség fejlettségének fokmérője a közlekedés minősége, az utak állapota, kiépítettsége. A jó 
úthálózat gazdaságélénkítő hatása vitathatatlan, a rossz úthálózat viszont a nehezen megközelíthető 
területeken tőkebefektetőket is elriaszthat, ami további lemaradáshoz vezethet. Nógrád megyében 2006. 
évi adatok szerint 943 km belterületi út található, amely többségében aszfalt, bitumen burkolatú. Az 
úthálózat nem egészen egyötöde (170 km) első-, illetve másodrendű főút, az útsűrűség – elsősorban az 
aprófalvas településszerkezet miatt – magasabb az országos átlagnál. A közlekedési viszonyok javítását az 
utóbbi években számos beruházás szolgálta, közülük kiemelést érdemel a Salgótarján-Hatvan közötti 21. 
számú főközlekedési út egyes szakaszainak négysávosítása, melynek eredményeképpen jelentősen 
lerövidült a megyeszékhely és a főváros közötti menetidő. 
 
A megyében a települések nagy része kizárólag közúton érhető el, ezért fontos tényező a 
személygépkocsival való ellátottság. Nógrád megye személygépkocsi-állománya 2006. év végén 54,4 
ezer darab volt, 5 %-kal több mint 2004-ben. Az ezer lakosra jutó számuk 239-ről 255-re emelkedett, ami 
87 %-a a hazai átlagnak. A személygépkocsik átlagéletkora – bár a vizsgált időszak alatt csökkent – 2006-
ban még mindig magasabb (11,01 év) volt az országos átlagnál. 
 
A mai gyors, információéhes világban a vállalkozások működésének, a külföldi tőke beáramlásának, 
illetve a kedvezőtlen helyzetben lévő térségek felzárkózásának elengedhetetlen feltétele a megfelelő 
telefonkapcsolat megteremtése. Magyarországon 2007-ben 3382 ezer távbeszélő fővonalat tartottak 
nyilván, mintegy 9,5 %-kal kevesebbet a 2004. évinél. Az ezer lakosra jutó számuk ez idő alatt 354-ről 
327-re csökkent. Mindez elsősorban azzal kapcsolatos, hogy a helyhez kötött, vezetékes telefonok mellett 
egyre nagyobb teret kapnak a mobiltelefon készülékek. Ennek illusztrálására két korábbi számadat: a 
mobilhálózatban kezdeményezett hívások száma már 2000-2004 között 2,3 szeresére (több mint 5,1 
milliárdra) emelkedett, a hívások átlagos időtartama pedig 1,2 percről 1,5 percre nőtt. 

 
Nyilvántartások szerint Nógrád megyében 2007-ben 55,5 ezer távbeszélő fővonal található, több mint 9 
ezerrel, 14 %-kal kevesebb a 2004. évinél. Ezer lakosra vetítve 2007-ben 264, míg 2004-ben 299 
távbeszélő fővonal jutott. Kedvezőnek mondható ugyanakkor, hogy a korszerű ISDN vonalak aránya 
növekvő, 2007-ben részesedésük meghaladta a 8%-ot. 
 
Az internetes kapcsolatot is lehetővé tevő kábeltelevíziós hálózat kiépítése Nógrád megyében is 
felgyorsult. Amíg néhány éve még csak a nagyobb városokban nyílt lehetőség a kábeltelevíziós 
hálózathoz való csatlakozásra, napjainkban már egyre több települést érint. Nógrád megyében 2004-ben a 
lakásállomány 31 %-a csatlakozott kábeltelevíziós hálózathoz, részesedésük 2007-ben meghaladta a 40 %-
ot.  
 

VII.  A Nógrád megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek 
 
A Nógrád megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségeket illetően hivatalos adatok, a KSH adatai a 2001. 
február 1-jei állapot szerint állnak rendelkezésre. Cigány kisebbséghez tartozónak 9950 fő, szlovák 
kisebbséghez tartozónak 3485 fő, német kisebbséghez tartozónak 1200 fő vallotta magát. A következő 
térkép jelölései alapján látható, hogy a szlovák nemzetiségűek száma (közép és nyugat) 8-10 ezer főre [A] , 
a német nemzetiségűek száma (nyugat) 2-3 ezer főre [B] , a cigányság lélekszáma 30-35 ezer főre 
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becsülhető. Ez utóbbi csoport elsősorban a megye keleti, észak-keleti és északi részén található, 
szórványokban azonban a megye egész területén fellelhető [C] . 

 
 

 
 

  [A]      [B]         [C] 
 
 
Kisebbségi önkormányzatok Nógrád megyében: 

(A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala adatai) 
 

Az 1998. évi önkormányzati választásokon 4 kisebbségi jelöltként indult polgármester és 54 kisebbségi 
képviselő került megválasztásra a települési önkormányzatok testületeibe.  
A 2002. évi és 2006. évi önkormányzati választásokon kedvezményes mandátummal 23 cigány, 4 szlovák 
és egy horvát képviselő került a települési önkormányzatok testületeibe. 
2007. márciusában a szlovák és cigány kisebbség megyei kisebbségi önkormányzatot alakított. 
A megyében élő kisebbségek közül a cigány népesség mutatói térnek el jelentősen az átlagtól. Míg a 
szlovák és német kisebbség első sorban kulturális identitásának (néprajzi, nyelvi hagyományainak) 
megőrzésére törekszik, addig az itt élő cigányság rendkívül komoly szociális problémákkal küzd. 
Körükben az átlagot messze meghaladja a munkanélküliség és az ezzel együtt járó további hátrányok. 
 

VIII.  Nógrád Megye Önkormányzata intézményrendszere 

VIII. 1. Megyei Önkormányzat feladatai 
 
A megyei önkormányzat köteles ellátni azokat a törvényben előírt feladatokat, amelyek megoldására 
települési önkormányzat nem kötelezhető. 
Kötelező feladata az olyan közszolgáltatások megszervezése, ahol a szolgáltatást igénybevevők többsége 
nem a szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén lakik. 
 
A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen: 
1./ A középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a külön törvény szerint ellátást 
biztosító települési önkormányzat nem vállalja; a természet és a társadalom megyében levő muzeális 
emlékeinek, valamint a történeti iratoknak a gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról, továbbá a 
megyei könyvtári szolgáltatásokról, a pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadásról és 
szolgáltatásokról; a megyei testnevelési, sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok 
érvényesítésével kapcsolatos feladatokról. 
2./ Az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a többi 
tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről, gondozásáról; az 

Kisebbség megnevezése Az önkormányzati választásokon megalakult kisebbségi 
önkormányzat 

 1998. év 2002. év 2006. év 
cigány 44 64 81 
szlovák 11 18 21 
német 2 3 2 
ruszin - - 1 
összesen 57 85 105 
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alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön törvény 
szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 
szakellátásról; a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról; továbbá gondoskodik 
egyes, szakosított ellátás körébe tartozó feladatokról. 
3./ Az épített és természeti környezet védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok 
összehangolásáról, a megyei idegenforgalmi érték feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitűzések 
meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolásáról; továbbá 
közreműködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában, valamint részt vesz a 
területi információs rendszer kialakításában. 

 
VIII.2. Egészségügyi intézmény 

A megyei önkormányzat egészségügyi szakellátási feladatait a Szent Lázár Megyei Kórház fenntartásával, 
valamint vállalkozó orvosokkal történő megállapodás keretében látja el. A megyei kórház a megyei 
önkormányzat legtöbb alkalmazottat foglalkoztató intézete. 
 

Szent Lázár Megyei 
Kórház 

Salgótarján 

 
Egészségügyi fekvőbeteg és járó beteg szakellátás 

 

803 fő 

 
A súlyponti kórház az erős és folyamatos sürgősségi ellátó tevékenysége (baleset, kardiovaszkuláris, 
stroke, szülészet-nőgyógyászat stb.), valamint a széles spektrumú szolgáltatásai alapján, a megyében a 
progresszív betegellátás vezető szerepét tölti be. 
 
VIII. 3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény haítálya alá 
tartozó tartós bentlakást biztosító intézmények 
 
A megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények köre 2008. márciusig 1-jéig nem változott, 
a férőhelyek struktúrájában történt átcsoportosítás, illetve férőhely módosítás, melyet az alábbi táblázat 
mutat be. 
 
Ellátás típusa 2003. 

december 31. 
2005. 

december 31. 
2007. 

december 31 
2009. 

december 31. 
Idősek otthona 425 440 440 580 

Idősek átmeneti otthona - - - 10 

Pszichiátriai betegek 
otthona 

175 162 186 218 

Szenvedélybetegek otthona 50 50 50 50 

Fogyatékosok otthona 498 476 465 441 

Ápoló-gondozó 
lakóotthona 

- - 24 24 

Összesen: 1148 1128 1165 1323 
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Rehabilitációs férőhelyek számának alakulása: 
 
Ellátás típusa 2003. december 

31. 
2005. december 

31. 
2007. 

december 31. 
 

2009. december 
31. 

Pszichiátriai betegek 
lakóotthona 
férőhelyszáma 

3 48 28 20 

Fogyatékosok 
férőhelyszáma 

46 46 29 29 

Összesen: 49 94 57 49 
 
 
Nappali ellátást nyújtó intézmény férőhelyeinek száma: 
 
Ellátás típusa 2003. december 31. 2005. december 31. 2007. december 31. 2009. december 31. 
Nappali ellátás Idősek 
Klubja 

- - - 20 

     
Mindösszesen (szociális 
intézmények): 
 

1197 1222 1222 1392 

 
A táblázatból látható, hogy a 2007. december 31-ei és 2009. december 31-ei állapot szerint az idősek 
otthona férőhelyeinek száma 32%-kal, a pszichiátriai betegek otthona férőhelyeinek száma 17%-kal a 
változó szükségleteknek megfelelően emelkedett. 
A szenvedélybetegek otthoni ellátására változatlanul mindössze 50 férőhely biztosított. 
A fogyatékosok otthona férőhelyeinek száma 5%-kal csökkent, a felszabadult férőhelyek a pszichiátria 
férőhelyek bővítésére adtak lehetőséget. 
Ápoló-gondozó célú lakóotthonban – két telephelyen – 12-12 férőhelyen történik az ellátás, amely a 
kitagolási program eredménye. 
A pszichiátriai lakóotthon férőhelyeinek száma 28%-kal csökkent, mert egyre kevesebb pszichiátriai lakó 
alkalmas a részben önálló életre. Teljes körű ellátásukra az ápoló-gondozó otthoni részlegben van 
lehetőség. 
A fogyatékosok rehabilitációs férőhelyeinek száma szintén 14%-kal csökkent, a szükségleteknek 
megfelelően. 
 
A 2003-ban készült alapkoncepció és a 2005-ben elvégzett felülvizsgálat is megfogalmazta az idősek 
ellátását szolgáló férőhelyek bővítését, melyet a várakozók számának folyamatos növekedése indokolt. 
Az Ezüstfenyő Idősek Otthonában 1998-ban 170, 2000-ben 333, 2003-ban 512, 2005-ben 604, 2007-ben 
635 várakozó szerepelt a nyilvántartásban (december 31-ei állapot szerint). 
A várakozók csaknem 50%-a Salgótarjánból, illetve térségéből került ki, ezért döntött úgy a megyei 
önkormányzat közgyűlése, hogy a férőhely fejlesztést a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által térítésmentesen felajánlott ingatlanon valósítja meg. 
 
A megyei önkormányzat által 2005-ben benyújtott pályázat sikeres eredményeként - címzett támogatással 
megvalósuló - „Baglyaskő” Idősek Otthona (3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. ) 2008. március 1-jétől 
történő rendszerbe lépése jelentős változást jelent az idősek ellátásában. 
Az Európai Unió követelményeinek megfelelő új intézmény 140 férőhelyen idősotthoni ellátást, 10 
férőhelyen átmeneti ellátást biztosít, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona telephelyeként működő 
idősek klubja (3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.) az idősek nappali ellátását biztosítja és kiépítésre 
kerültek (40 készülék működtetésére) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki feltételei.  
 
Reménysugár Otthon (Balassagyarmat): 
Az intézmény Gyermekotthoni feladatokat lát el 16 férőhelyen, 10 férőhelyen az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal 
felnőttek és gyermekeik befogadását biztosítja. Az anyaotthoni férőhelyekre a települési 
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önkormányzatokkal történt megállapodás alapján gyermekükkel otthontalanná vált anyákat, és a 
szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat fogad be, továbbá Fogyatékos otthoni feladatokat lát el 
78 férőhelyen, és egy 12 férőhelyes ápoló-gondozó típusú lakóotthonnal rendelkezik. A gyermekotthon és 
anyaotthon határozott idejű, a fogyatékos- és lakóotthon határozatlan idejű működési engedéllyel 
rendelkezik. A gyermekotthon 0-10 éves, a fogyatékos otthon 0-35 éves, a lakóotthon 16-35 éves 
korosztály részére biztosít szakellátást. A gyermekotthon azon települési önkormányzatok számára, 
amelyek a megyei önkormányzattal a feladat ellátása érdekében megállapodást kötöttek, -– szabad 
férőhelyei terhére a 0-10 éves korosztály tekintetében – átmeneti gondozást biztosít 
Szakmai létszám alakulása 

  2008. év 
(fő) 

2009. év 
(fő) 

Gyermekotthoni szakmai létszám  12 12 

szakképzett 43,5 43,5 
Fogyatékos otthoni szakmai létszám 

szakképzetlen 7 5 

Gazdasági dolgozók száma  28 21 

Átlag dolgozói létszám  91,5 82,5 

    

    
 

Gyermeklétszám státusz szerinti alakulása 
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Gyermeklétszám korcsoport szerinti alakulása
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Gyermeklétszám korcsoport szerinti alakulása 2009
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Anyaotthoni létszám alakulása 
Felvételek alakulása: 

 
  2008. év 2009. év 

nagykorú 4 5 
kiskorú 1 - Anya 

utógondozott - - 
Gyermek  6 10 

 

Fogyatékos otthoni létszám alakulása 
 

 2008. év (fő) 2009. év (fő) 
Férőhelyek száma 
(fogy. otthon + lakóotthon) 

90 
(78+12) 

90 
(78+12) 

Új felvétel 3 3 
Távozott 2 2 
Várakozók - - 
     
 
Korosztály, nemek szerinti megoszlás: 

 
fiú 

 
lány 

 
fiú 

 
lány 

                                      0-3 év: - 1 - 1 
                                      3-6 év: 2 2 - 1 
                                    6-14 év: 11 9 13 10 
                                  14-18 év: 7 4 3 2 
                              18 év felett: 39 14 44 14 
Fogyatékosság szerinti megoszlás:   
                értelmi fogyatékos: 89 89 
                mozgássérült: 46 47 
                érzékszervi fogyatékos: 13 14 
Hozzátartozókkal történő 
kapcsoalttartás: 

  

                             hazaviszik: 19 19 
                             látogatják. 35 34 
                             nem látogatják: 27 31 
                             GYIVI-s: 8 4 
Törvényes képviselők megoszlása:   
              szülő a gyám: 30 30 
              szülő a gondnok: 18 18 
              hivatásos gyámja van: 8 4 
              hivatásos gondnoka van: 33 36 
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Ezek a táblázatok teljes-körűen mutatják be az intézményben ellátottak összetételét. 

2008-2009-ben várakozó nem volt. 
A felvételi igényeket az intézmény várakozási idő nélkül ki tudja elégíteni. 
 
A legfontosabb fejlesztési tervek között a fogyatékos otthon tekintetében a végleges működési engedély 
megőrzése, a gyermekvédelmi szakellátás tekintetében a végleges működés feltételeinek megteremtése 
szerepel. 
 
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) 
Az intézmény működési területe, a tanköteles koron túli értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád 
megyére, a tanköteles koron túli súlyos látássérült értelmi fogyatékosok tekintetében az ország területére 
és a főváros területére terjed ki.  
Az intézmény a koncepció hatályba lépése óta, az elmúlt két évben is a szakmai jogszabályok, a 
végrehajtási rendeletek, és az intézmény szabályzatai alapján nyújtotta a szolgáltatását és végezte 
tevékenységét.  
 
Az intézmény székhelyén az engedélyezett férőhelyek száma 50 fő, ebből 40 fő részére ápoló gondozó 
otthoni ellátást, 10 fő részére rehabilitációs ellátás biztosított. Valamennyi ellátott férfi. A ténylegesen 
működő férőhelyek száma 2008-ban 49, 2009-ben szintén 49 fő. Jelenleg elhelyezésre váró nincs.  
 
Kenderváros úti telephelyen az engedélyezett férőhelyek száma 60 fő, ebből 44 fő részére ápoló 
gondozó otthoni ellátás, 4 fő részére rehabilitációs intézeti ellátás biztosított. Ezen túlmenően 12 fő ápoló 
gondozó célú lakóotthoni ellátásban részesül. A női ellátottak száma: 2008-ban és 2009-ben is 19 fő, a 
férfi ellátottak száma 2008-ban 41, 2009-ben 40 fő volt. A működő férőhelyek száma 2008-ban 60, 2009-
ben 59 fő. Jelenleg elhelyezésre váró nincs. 

Korösszetétel alakulása 
 

2008. évi 2009. év 
Életkor 

Nő (fő) Férfi (fő) Nő (fő) Férfi (fő) 
20-39 év közötti 11 16 10 11 
40-59 éves 7 22 8 25 
60-69 éves 1 2 1 3 
70-79 éves 0 1 0 1 
 
Az ellátottak életkorának kitolódása és egészségi állapotuk romlása következtében az ápoló gondozó 
ellátást igénybe igénybevevők számának növekedése, és a rehabilitációs elhelyezésre várók számának 
csökkenése várható. Ezért a rehabilitációs férőhelyek számát 2010. év elején 12-re csökkenteni, az ápoló 
gondozó férőhelyek számát 98 főre növelni volt szükséges.  

A dolgozói engedélyezett létszám keret 2008-ban 68 fő, míg 2009-ben 65 fő volt.  
2009-ben az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
(továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) útmutatásai és a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján a 
részlegek megszüntetésre kerültek és három gondozási egység jött létre 50, 40 és 20 fő ellátottal.  
 
A Kenderváros úti telephely rendelőjében került kialakításra a központi gyógyszerraktár. 2008. év végén 
az intézményen belül 50 órás számítógépes alapismeretek tanfolyam került megtartásra, amelyen 12 fő 
dolgozó vett részt térítésmentesen.  
2009-ben a Magyar Szupervízorok Társasága szervezésében Debrecenyi Károly István lelkigondozó és 
szupervízor, lelkész tartott 10 alkalomból álló szupervíziót helyben. Szintén helyben került megtartásra a 
számítógép karbantartó és szoftverüzemeltető 1000 órás tanfolyam 15 fő részvételével. A 15 db gépből 
álló számítógépparkot a tanfolyam végeztével a cég az intézmény tulajdonában adja át. A képzés az 
intézmény dolgozói részére nem jelentett semmiféle kiadást. 
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A 2008-ban és 2009-ben megvalósult beruházások, karbantartói feladatok elvégzése: 

• A Kenderváros úti telephelyen a tálalókonyha rekonstrukciója 4 millió forint (2008) 
• A székhely épület teljes körű akadálymentesítése (lifttel) 23 millió forintért (2009.) 
• Irodai fűtésrendszer felújítása, új gázcirkó beszerelése 430.000 forint (2009.) 
• Kenderváros úton női betegszoba kialakítása (2009.) 
• A fenntartó pályázata alapján kezdeményezésünkre, elnyerésre került 2009-ben 9 millió forint a 

Kézmű foglalkoztató vizesblokkjának akadálymentesítésére, amely összköltsége 11 millió forint 
lesz, a beruházás 2010-ben valósul meg. 

 
A fejlesztési tervek között prioritásként a végleges működési engedély megszerzéséhez szükséges 
feladatok teljesítése szerepel, amelyről intézkedési terv készült. 
 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 
Az intézmény 2008. december 31-ig szóló ideiglenes működési engedélyét az Észak-Magyarországi 
Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) 
ellátási érdekből 2012. december 31-ig meghosszabbította. 
A kastély és pavilon épület lakóterei még jelenleg is túlzsúfoltak, az 1 fő ellátottra jutó m2 az elmúlt 
években nem változott, 5,1m2/fő. 
Az intézmény kiemelt feladatként kezeli a Szociális és Gyámhivatal által megjelölt hiányosságok pótlását, 
a végleges működési engedély kritériumainak való megfelelést. A konkrét feladatokról intézkedési terv 
készült, amelynek kivonatát a koncepció 2. számú függeléke tartalmazza. 
 
Az intézmény hosszú távú tervei: 

� A működési engedély tárgyi-, személyi feltételeinek megteremtése 
� Az intézményi modernizáció teljes-körű megvalósítása 
� A foglalkoztatás lehetőségeinek kibővítése, integrált foglalkoztatás megvalósítása 
� Pályázati lehetőségek kihasználása a tárgyi feltételek javítására 

 
Az intézmény rövid távú fejlesztési tervei: 

a.) Az intézmény végleges működési engedélyének kiadásához szükséges személyi- és tárgyi 
feltételek megteremtése a fenntartó önkormányzat mindenkori költségvetési kondíciójának 
függvényében. 

 
 

Cél 
 

Forrás 
(millió forint) 

Kiegészítő forrás Határid ő 
 

 
Szakképzési arány javítása 

 

pályázat 
saját erő 

 
fenntartó 

 
 folyamatos 

Parketta felújítás és 
nyílászárók cseréje a kastély 

épületben 

pályázat 
3 m. Ft 

„Kastély” 
Alapítvány 

2009.09.30. 
illetve folyamatos 

Pavilon épület 
akadálymentesítése 

pályázat 
20 m. Ft 

fenntartó 
pályázati önerő  

szerződéskötés 
szerint 

Szennyvízcsatornára történő 
rákötés 

fenntartó 
kb.50 m. Ft 

pályázat folyamatos 
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b.) A lakók életkörülményeinek javítását, a szakmai munka hatékonyságát célzó rövid távú fejlesztési 
tervek. 

 
Cél Forrás Kiegészítő forrás Határid ő 

Iker lakóotthon építése 
 

fenntartó SZMM pályázat folyamatos 

intézet 2007-től folyamatos Szabadtéri pihenőpark 
kialakítása 

 

Kastély Alapítvány 

  

A normatíva folyamatos csökkenése, az intézményi költségvetés szűkítése, a pályázati lehetőségek 
befagyasztása miatt az intézménynek esélye sincs új beruházásra, fejlesztésre, mint ahogy a Kastély 
rekonstrukció tervezett 2. üteme is elmaradt forráshiány miatt. 
 
A szakmai létszám alakulása: 
 

Szakmai egység 2004. év 2005. 
év. 

2006. 
év 

2007. 
év 

2008. 
év 

2009. 
év 

Ápoló-gondozó részleg 48 48 51 53 52 52 
Rehabilitációs részleg 8 8 7 5 6 6 
Egyéb létszám 6 5 3 2 2 2 
Összesen: 62 61 61 60 60 60 
Szakképzettségi arány 84% 84% 86% 92% 90% 88% 

 
A megyében élő felnőtt korú középsúlyos- és enyhe értelmi sérültek tartós bentlakásos intézményi 
elhelyezésének igénye 2007. évtől csökkenő tendenciát mutatott feltehetően a térítési díjak drasztikus 
emelkedése miatt csakúgy, mint országos szinten a hallássérültek elhelyezési igénye. Ennek megfelelően 
az új jelentkezők várakozási idő nélkül nyerhetnek felvételt. 

  
2004. 

év 
2005. 

év 
2006. 

év 2007. év 
2008. 

év 2009. év 

Nyitó létszám 181 182 183 182 179 173 

Záró létszám 182 183 182 179 173 175 

Új felvétel 5 3 3 8 3 11 

Megszűnés 4 2 4 11 9 9 

- áthelyezés 1 2 1 2 1 Ø 

- elhalálozás 2 Ø 2 7 6 6 

- rehabilitáció Ø Ø 1 2 Ø 1 

- haza költözött 1 Ø Ø Ø 2 2 

Rehabilitációs létszám 23 24 25 25 11 11 
Várakozók száma (előjegyzett) 12 11 5 8 5 3 

 
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 
Az intézmény összes férőhelyének száma 400. A súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékosok és 
halmozottan sérült ellátottak és az ilyen típusú férőhelyre várakozók száma folyamatosan csökken. 
Jelenleg 100 férőhelyen biztosít ápoló-gondozó otthoni ellátást ezen ellátotti csoport részére.  
Pszichiátriai betegek tekintetében folyamatos növekedés figyelhető meg, így az ápoló-gondozó otthoni 
férőhelyek száma 230-ra növekedett. 2008-ban az I. jelű épületben 24 fő pszichiátriai beteg elhelyezése 
valósult meg, a férőhelyek átcsoportosítása miatt. 
Szenvedélybetegek részére továbbra is 50 férőhelyen biztosított az ápoló-gondozó otthoni ellátás. 
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A rehabilitációs férőhelyek száma 2008-ban 28 volt, 2009-ben 20-ra csökkent: 2009. április 1-jével 
a Rákóczi úti 8 férőhelyes Lakóotthon megszüntetésre került. 
Az intézményi férőhelyeket a kialakult várakozói szükségleteknek megfelelően csoportosítja át az 
intézmény. 
 
Az intézményi elhelyezésre várakozók száma 2008. december 31-én 98 fő, 2009. december 31-én 77 fő 
volt. 

 
Várakozók (fő) 2008. év 2009. év 

pszichiátriai férőhely 65 47 
-ebből férfi: 33 21 
-ebből nő: 32 26 
szenvedélybeteg 
férőhely 

26 25 

-ebből férfi: 22 19 
-ebből nő: 4 6 
fogyatékos férőhely 7 5 
-ebből férfi: 1 - 
-ebből nő: 6 5 
összesen 98 77 

 
A férőhelyre várakozók legfontosabb szociális jellemzői: 

� a pszichiátriai férőhelyre várakozók képviselik a legnagyobb arányt, 2009-ben férőhely 
átcsoportosítás történt, 

� a fogyatékos férőhelyre várakozók száma folyamatosan csökken, jövedelmi helyzetük miatt 
családfenntartó funkciót töltenek be (fogyatékossági támogatás, családi pótlék, nyugdíj/járadék, 
hozzátartozói ápolási díj), 

� a szenvedélybeteg férőhelyre várakozók számában jelentős változás nem figyelhető meg,  
� 2008-ban a várakozók közel 60%-a férfi volt, 2009-ben ez az arány 52%-ra csökkent, 
� növekszik a fiatalabb intézményi elhelyezést kérelmezők száma, 
� a várakozók alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek. 

A személyi feltételek vonatkozásában is változás történt, 2009. május 1-től új intézményvezető ápoló 
került kinevezésre, aki egyben az igazgató szakmai helyettesének feladatait is ellátja. 
Az élelmezési tevékenységet az 52/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat értelmében 2009. augusztus 15.-től a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete látja el megállapodás alapján. Az intézmény 
közalkalmazotti létszáma ennek következtében 15 fővel csökkent. 
 
A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei 
Módszertani Központ – mint gesztor intézmény – felkérésére az intézmény 2008. július 1-jétől az Észak-
magyarországi Régióban konzorciumi szerződés alapján módszertani feladatokat lát el. 
 
Folyamatos (bázisfinanszírozással) megvalósítandó feladatok: 

• pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását biztosító szociális szolgáltatások, ellátások 
(alapszolgáltatások, szakellátások) módszertani feladatainak ellátása az Észak-Magyarországi 
Régióban – regionális szinten 

• idős személyek ellátását biztosító alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertani feladatok 
közvetlen ellátása Nógrád megyében – megyei szinten – a konzorciumban az idősellátás 
szakmódszertani feladatait ellátó B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idősek Ápoló Gondozó 
Otthona, Encs irányításával. 

Változó (teljesítményarányos) finanszírozással megvalósítandó feladatok: 
• szociális szolgáltatók/intézmények szakmai ellenőrzésében - szakértőként való részvétel – 

hatósági felkérésre a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását végző intézményeknél, 
szolgáltatóknál – regionális szinten 

• az ápolási díjjal kapcsolatos – ágazati jogszabályokban rögzített – módszertani feladatok 
ellátása Nógrád megye vonatkozásában. 
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A Megyei Önkormányzat által működtetett szociális intézmények vonatkozásában 2007-ben 
megvalósult gazdasági integráció következtében az intézmény önállóan működő és gazdálkodó 
intézménnyé vált, saját feladatain túl ellátja az önállóan működő intézmények gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokat is (Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Harmónia 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Reménysugár Otthon). 
2009-ben elkezdődött az I. jelű épület szakaszos felújítása, új, korszerű fürdőszobák kerültek kialakításra. 
Megvalósult a II. jelű épület 2. és 3. emeleti körfolyosóinak védőráccsal való felszerelése. 
Az I. és II. jelű épület teljes körű felújítása elengedhetetlenül szükséges. 
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban jelenleg 30 fő ellátott vesz részt, melyet a Főkefe Nonprofit Kft. – 
mint külső foglalkoztató – valósít meg napi 4 órában Együttműködési megállapodás alapján. A 
foglalkoztatottak létszámát az intézmény bővíteni szeretné, de a korhatár csökkenés miatt ez nehezen 
megoldható az intézményben. 
 
Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) 
Intézményi struktúra 
Az előző koncepcióban leírt intézményi struktúra mindhárom telephelyen 2008 február 29-ig változatlan 
tartalommal és kihasználtsággal működött. Jelentős strukturális változás 2008 március 1-jén történt, 
amikor is fenntartói döntés alapján a salgótarjáni telephely az újonnan alapított „Baglyaskő” Idősek 
Otthona szervezeti keretei közé került, annak telephelyeként. Ezzel egyidejűleg az otthonban az 
intézményhez integráltan egy 20 férőhelyes idősek klubja megalapítására került sor. Ennek megfelelően a 
jelenlegi struktúra és férőhely a következők szerint került kialakításra: 
  Bátonyterenye székhely:   210 férőhely (ebből 58 férőhely demens) 
  Mizserfai telephely:    156 férőhely (ebből 53 férőhely demens) 
  Összes tartós férőhely:  366 férőhely (ebből 111 férőhely demens) 
  Salgótarján, Petőfi út 92-94. 
  Idősek Klubja:    20 férőhely 
A bátonyterenyei székhely, a mizserfai telephely, valamint a salgótarjáni telephelyen működő idősek 
klubja végleges működési engedéllyel rendelkezik.  
 
A szakosított ellátások iránti igények alakulása, várakozók száma, korösszetétele, szociális 
jellemzői: 
Beérkezett kérelmek száma: 

 
2008 december 31-ig 2009 december 31-ig 
202 db 153 db 

 
Az Idősek Klubja tekintetében induláskor mindössze 4 fő, a következő hónapban 10 fő, két hónap múlva 
16 fő vette igénybe a szolgáltatást. 
2009 december 31-ei állapot szerint a klub 100%-os kihasználtsággal működik. 

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézethez (továbbiakban: ORSZI) felterjesztett 
kérelmek: 
2008 évben az ORSZI illetékes bizottságához:  
- felterjesztett szakvélemények száma: 419 db 
- elutasított szakvélemények száma:   48 db 
2009 évben: 
- felterjesztett szakvélemények száma:  127 db 
- elutasított szakvélemények száma:   6 db 
 
Az előgondozások számának alakulása 2008 és 2009 évben 
A 2008. évben elvégzett I. számú előgondozások száma:  
� Bátonyterenye székhely: 190 fő  
� Mizserfai telephely:  12 fő 
2009. évben elvégzett I. számú előgondozások száma: 
- Bátonyterenye székhely: 82 fő 
- Mizserfa telephely: 71 fő 
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Az előgondozások a kialakult gyakorlat alapján történnek, melyhez új feladatként társult a 
gondozási szükséglet adatlapjának felvétele is. 

A nagy létszámú várakozók közül ebben az időszakban 75 fő a megemelkedett térítési díjra való 
hivatkozással lemondta az intézmény nyilvántartásában lévő regisztrációját. 

Problémaként jelentkezett, hogy az évek óta várakozók közül többen már nem voltak az élők sorában, 
esetleg gyermekeiknél ill. más idős otthonban kerültek elhelyezésre. Ezekről az esetekről az intézmény 
sem írásban, sem szóban nem kapott jelzést az igénylő (vagy hozzátartozója) részéről. 
A II. előgondozást a férőhelyek elfoglalása előtt történik.  
2008. évben elvégzett II. számú előgondozások száma: 
� Bátonyterenye székhely:  71 esetben 
� Mizserfai telephely: 38 esetben 
2009. évben elvégzett előgondozások száma: 
� Bátonyterenye székhely:  65 esetben 
� Mizserfai telephely: 57 esetben 
 
Várakozók számalakulása a 2008-2009-es év folyamán 

 
 Bátonyterenye Mizserfa 
 Férfiak Nők Férfiak Nők 
2008 dec. 31 32 88 13 21 
2009 dec.31 22 64 14 19 
 
Az intézmény férőhely kihasználtsága a 2008. évben 99,0%, 2009. évben 98,2%-os volt.  

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 2008-as évben  

Ápolást-, gondozást nyújtó intézményeinkben: 
 
Az intézmény engedélyezett összes férőhelyét 
131 férfi (36%) és 230 (64%) női ellátott vette 
igénybe.  
Az ellátottak 37%-a a 80-89 év közötti 
korcsoportba tartozik, ezen a korcsoporton 
belül a nők száma a magasabb (89 fő), a női 
lakók számának a 38,6%-a. 
Emelkedett a 90 éven felüli lakóink száma. 
Tárgyévben 20 fő, szintén a nők száma 
magasabb (14 fő), az összes női ellátottak 6%-
a. 

 
Ellátottak kor szerinti megoszlása 2009 

évben 
 
Az intézmény engedélyezett összes férőhelyét 129 férfi 
és 231 nő vette igénybe. Az ellátottak 32,7%-a 80-89 év 
közötti korcsoportba tartozik. A férőhelyet elfoglalók 
63%-a nő.  Ez előző évekkel egyetemben továbbra is a 
női lakók aránya magasabb.  
 
 
 
 
 
 
 

Ellátottak kor szerinti megoszlása
2008 évben
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Kor szerinti megoszlás a nappali ellátást nyújtó intézményben: 
 
A beszámolási időszakban a klub szolgáltatásait 
igénybevevők közül, legmagasabb a 75-79 év közöttiek 
száma, mely az igénybevevők 50%-a.  
Legalacsonyabb a 60-64 év és a 80-89 év közöttiek száma (2-
2 fő), az összlétszám 12,5%-a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009-es évbe a klub szolgáltatásait igénybevevők közül, 
legmagasabb a 76-80 év közöttiek száma az igénybevevők 
35 %-a.  
Jellemzően 60-85 év közöttiek veszik igénybe az ellátást. 
Legalacsonyabb a 59-60 év és a 81-85 év közöttiek száma 
(2-2 fő), az összlétszám 12.5%-a. Az ellátást igénybevevők 
20%-a férfi. Az ellátottak átlagéletkora 73 év. 
 
Az intézményrendszer korszerűsítésének iránya 
A tárgyi feltételek javítása érdekében legjelentősebb felújítás a mizserfai telephelyen valósult meg a 
Területfejlesztési Alapból biztosított pályázati forrásból 2006-ban. Ennek keretében a telephely 
főépületének helyiségeit korszerű, hőszigetelt ablakokra cserélték ki, továbbá teljes körű burkolat-felújítás 
történt a lakószobákban, közösségi helyeken, folyosókon az épület festésével egyidejűleg. A beruházás 
során a II. emeleti lakószobák és társalgók bútorcseréje és a beépített szekrények felújítása is megtörtént. 
A támogatás lehetőséget biztosított az elhasználódott matracok cseréjére. Forrás kiegészítésként az Együtt 
az Idősekért Alapítvány támogatásával az I. emeleti demens osztályon új nővérpult kialakítására került 
sor, és a konyhára új melegítőpult beszerzése valósult meg. 
A bátonyterenyei székhelyen a vizesblokkok és kiszolgáló helyiségek tisztasági festése 2008-as évben 
befejeződött. Még ebben az évben ezen munkálatok elvégzése a Füleki úti telephelyen is megtörtént. 
Az EQUAL  program keretén belül „ Engedj be az életedbe és mi kitárjuk előtted a világot!, (2006. február 
1-től 2008 április 30-ig) jelentős beruházások valósultak meg mindhárom telephelyen: 

- Korszerű fotocellás bejárati ajtó csere, az akadálymentesítés követelményeinek 
megfelelően, 

- liftek kihangosítása, 
 

A program időtartama alatt és finanszírozásával 18 fő szociális gondozó, 2 fő jelnyelvi tolmács, 8 fő 
gyógymasszőr és 1 fő ügykezelő képzése, valamint 1 éves foglalkoztatása volt biztosított az intézmény 
telephelyein. 
A strukturális változások, valamint az eltelt időszakban történt létszám racionalizálások következtében az 
intézmény dolgozóinak létszáma 2007. december 31-én 167 főről 2009. december 31-re 153 főre 
csökkent, melyből 98 fő a szakdolgozók száma.  
A módszertani osztály tevékenységét változatlan személyi és tárgyi feltételekkel látta el. Szakmai 
tevékenységében elsősorban a megye települései szociális alapellátásának segítségnyújtása és a szakmai 
ellenőrzések domináltak. Új feladatként jelentkezett az ápolási díjak szakvéleményezése.  
A módszertani tevékenység keretein belül az intézmény részt vett a 2006-tól – 2008-ig tartó HEFOP 2.2.1. 
„A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című 
programban.  
A módszertani feladatokat a régiók megalakulása után 2008 július 1-től nem ez az intézmény látja el. 
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„Baglyaskő” Id ősek Otthona (Salgótarján) 
A 2008. március 1-jei hatállyal rendszerbe lépő „Baglyaskő” Idősek Otthona tényleges működésnek kezdő 
időpontja 2008. július 1-je volt. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona Füleki úti telephelye ezen időponttól az 
intézményi struktúra változása következtében a „Baglyaskő” Idősek Otthona telephelyeként működik 
tovább.  
A beruházás megvalósulása az idős gondozás differenciált igényeire alapozott, magas színvonalú 
elhelyezési feltételeket biztosít az ellátásban részesülők számára. A 150 férőhelyes idősek otthona 140 
férőhelyen tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátást biztosít, 10 férőhelyen átmeneti ellátás kialakítására 
került sor. Az általános gondozási egység 20 férőhelyen nyújt komfortos feltételeket. Az épület ezen 
szárnyának emeleti részén 40 férőhelyen intenzív ápolást nyújtó részleg biztosítja az ellátást kettő és 
négyágyas szobákban. Az épület nyugati szárnyának földszintjén és az emeleti részén 40-40 férőhelyen 
kapott helyet a szellemi hanyatlásban szenvedő idősek számára az un. demens részleg. 

Valamennyi lakószobában az alapterület meghaladja a jogszabályban előírt 8 m2 mértéket. Gondozási 
egységenként az akadálymentes fürdő és WC-k biztosítottak, a közösségi együttlétre megfelelő helyiségek 
állnak rendelkezésre (foglalkoztatók, társalgó, könyvtár, kápolna, teakonyha, étkező). Az emeleti átrium, a 
3 belső udvar, a park pihenésre, sétálásra alkalmas, a tornateremben a lakók kielégíthetik 
mozgásigényüket. Az intézményben csupán piperemosási lehetőség van, az intézményi textília tisztítása 
az Egészségügyi Mosodákkal kötött szerződés alapján történik. A 300 adagos konyhaüzem HACCP 
előírásainak megfelelően épült, melyet jelenleg a megyei önkormányzat Ellátó Szervezete működtet.  

Az első lakók 2008. július 7-ével foglalták el helyüket az intézményben, majd folyamatosan történt a 
férőhelyek feltöltése. (2008. dec. 31.:143 fő, 2009. dec. 31.:143 fő) 

A Füleki úti telephely 74 férőhelyen biztosít ápolást-gondozást, melyből 10 férőhelyen un. demens 
betegek ellátása folyik. A férőhely kihasználtság éves szinten 98%-os volt. 
Az intézmény működésének megkezdése előtt, ill. megkezdésével augusztus végéig került sor a dolgozók 
felvételére a megyei önkormányzat rendelete alapján, amely meghatározta a létszámkeretet. 2009. dec. 
31-én az összdolgozói létszám a két telephely vonatkozásában 100 fő volt, melyből 70 fő a szakdolgozók 
száma. 

Az intézményben és a telephelyén az eltelt időszakban jelentős fejlesztések valósultak meg az új 
intézmény vonatkozásában. A jóváhagyott címzett támogatási keretből mintegy 148 millió forint 
felhasználására nem került sor, melyből a megyei önkormányzat által kért és engedélyezett összeg terhére 
megvalósulhatott az egyes részlegek (osztályok) bejárati ajtóinak automatizálása, fizikoterápiás helyiség 
kialakítása, 5 db masszázs egység beépítése. Emellett a rendelő felszerelésének bővítése is megtörtént 
(hordozható EKG gép, defibrillátor), továbbá a mindennapok munkáját könnyítő eszközök beszerzése, ill. 
a meglévők számának növelése (ágyazó kocsi, szennyes-gyűjtő kocsi, a karbantartó munkák végzéséhez 
több funkciós kerti traktor, ipari damilos fűnyíró), a teakonyhák készleteinek növelése, a mosatáshoz, 
vasaláshoz, ruhák javításához nagy kapacitású, ipari gépek beszerzése is megtörtént. Árubeszerzésként 
lehetővé vált egy speciális tolószékben történő szállításra is alkalmas Opel Vivaro kisbusz megvásárlása. 

A Füleki úti telephelyen 2008 évben tűzvédelmi szempontból, jogszabályi változás miatt, az épület 
villámvédelmi hálózatát korszerűsíteni kellett, azaz meg kellett építeni egy új levezetőt, fel kellett újítani a 
párkányon végigfutó villámvédelmi vezetéket, ki kellett küszöbölni néhány belső érintésvédelmi hibát. Az 
ÁNTSZ ellenőrzése során kifogásolta a földszinten a közös fürdőszoba állagát, ezért annak teljes körű 
felújítása megtörtént. 

A jövőre vonatkozó elképzelések között továbbra is a Füleki úti telephely alagsorának, tetőszerkezetének 
felújítása élvez prioritást. Az előttünk álló feladatok közül legfontosabb a szennyvízhálózat és a 
villanyvezetékek cseréje. 2010 évre határidős feladat az – ÁNTSZ ellenőrzése során előírt – betegszoba és 
foglalkoztató kialakítása. 

Az elkövetkező években törekszünk – a várható gazdasági megszorítások ellenére is –- a határozatlan 
idejű működési engedélyek megtartására és a lakók életminőségének szinten tartására. 
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A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézmények 

A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben az alkalmazotti létszám alakulását a 
következő táblázat mutatja be (adott év december 31-ei állapota szerint): 

 
Intézmény 2003. év 

(fő) 
2005. év 

(fő) 
2007. év 

(fő) 
2009. év 

(fő) 
Reménysugár 
Balassagyarmat 

102 97 89 76,5 

Harmónia 
Bercel 

76 76 69 65 

Ipolypart 
Ludányhalászi 

196 186 164 145 

Dr. Göllesz Viktor 
Diósjenő 

105 110 97 96 

Ezüstfenyő 
Bátonyterenye 

224 209 167 156 

„Baglyaskő” 
Salgótarján 

- - - 100 

 
A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben a szakdolgozók szakképzettségi 
arányának változását a következő táblázat mutatja be (adott év december 31-ei állapota szerint): 

 
Intézmény 2003. év 

% 
2005. év 

% 
2007. év 

% 
2009. év 

% 
Reménysugár 
Balassagyarmat 

85 89 89 92 

Harmónia  
Bercel 
 

98 98 97 94 

Ipolypart 
Ludányhalászi 

88 93 99 99,9 

Dr. Göllesz 
Viktor 
Diósjenő 

81 84 92 88 

Ezüstfenyő 
Bátonyterenye 

98 100 100 100 

„Baglyaskő” 
Salgótarján 

- - - 99 

 
Gyermekvédelmi szakellátás 
A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott intézmények közül egy intézmény – a Megyei 
Gyermekvédelmi Központ - tiszta gyermekvédelmi profillal működik, a Reménysugár Otthon 
gyermekotthoni és anyaotthoni egysége lát el gyermekvédelmi szakfeladatot. A Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, mint közös igazgatású, többcélú közoktatási 
intézmény biztosít különleges és utógondozói ellátást a gyermekvédelmi rendszerbe utaltak számára. 
 
A gyermekvédelmi feladatokat szolgáló intézmények működésének alapjait a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint annak végrehajtására kiadott Kormány- és 
ágazati miniszteri rendeletek, valamint a megyei önkormányzat vonatkozó rendeletei határozzák meg. 
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VIII.4. Oktatási intézmények 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 124/2008. (XI. 27.) Kgy. határozatával – a Nógrád 
Megyei közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének részeként – 
fogadta el az önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és tervét, amely az általa 
fenntartott közoktatási intézményhálózatnak az esélyegyenlőségi helyzetelemzését és ehhez kapcsolódóan 
megfogalmazott céljait részletezi. Ez a dokumentum szerves részét képezi Nógrád Megye Önkormányzata 
esélyegyenlőségi programjának.  
 
VIII.5. Közgy űjteményi és közművelődési intézmények 
 

 
Közgyűjteményi, közművelődési intézmények 

 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet 
(Salgótarján) 
 

Könyvtári, levéltári tevékenység 
Nyomdai előkészítő tevékenység 
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

28 fő foglalkozatott 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
(Salgótarján) 

Múzeumi tevékenység  
 

54 fő foglalkoztatott 

Nógrád Megyei Levéltár 
(Salgótarján) 

Könyvtári, levéltári tevékenység 26 fő foglalkoztatott 
 

 
IX.  NÓGRÁD MEGYEI ESÉLYEGYENL ŐSÉGI IRODA- ESÉLYEK HÁZA 

 
A Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 2004.-ben nyitotta meg kapuit. 
Az Esélyek Háza fő célja és feladata a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi 
politikájának, esélyteremtő programjainak támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok (romák, fogyatékos 
személyek, gyermekek, idősek, nők, hátrányos helyzetű térségben élők) társadalmi befogadását elősegítő 
integrációs szakpolitikák közvetítése. Ennek érdekében e csoportok társadalmi befogadását elősegítő 
integrációs programok generálása és a megvalósításban való közreműködés is prioritásként szerepel a 
feladatok között. 
 
Mind a hat célcsoport közvetlen, vagy közvetett megszólítására, érdekképviseletére törekszenek a 
szakemberek figyelemfelhívó rendezvényekkel, konferenciákkal, jogi tanácsadással, kerekasztal 
megbeszélésekkel, szakmai találkozókkal, információáramoltatással, vagy egy-egy kézműves műhellyel, 
játszóházzal. Kiállításokat, koncertet szerveznek, hogy bemutathassák egy-egy célcsoport alkotását.  
Az Esélyek Háza az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek számára lehetőséget biztosít szakmai 
egyeztetésre, a feladatok összehangolására, koncepciók, stratégiai tervek és jogszabályok 
véleményezésére. Kiemelt feladatuk továbbá a közvélemény formálása a társadalomban meglévő 
előítéletek leküzdése és a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. 
 
A szakemberek szakmai munkájuk során elősegítik a „szemléletváltást”, mégpedig olyan eszközökkel, 
amik leginkább a célcsoportok értékeire hívják fel a figyelmet – vagyis előnyben részesítik azokat a 
programokat, amelyek nem a megszokott aspektusból hívják fel a figyelmet a „másság” fogalmára. 
Különböző témákban szakmai műhelyeket hoztak létre, melyeket együttműködő partnereinkkel közösen 
szerveznek. 
 
A szakmai műhelyek prioritásai: 
 

� a fogyatékkal élő személyek társadalmi beilleszkedésének, életvezetésének megkönnyítése 
� a romák társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése 
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� az idősek szociális, mentálhigiénés problémáira megoldás keresése, társas kapcsolataik erősítése 
� a gyermekek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre, esélyeinek növelése 
� a hátrányos helyzetű települések információkhoz, szociális ellátásokhoz való hozzájutásának 

előmozdítása 
� mindezen feladatokkal kiemelten foglalkozó társadalmi szervezetek koordinálása, 

kapcsolattartásuk, partnerségen alapuló együttműködésük elősegítése,  
� forrásbővítés pályázatírással 

 

X. ÖSSZEGZÉS 

A helyzetelemzés a megyei önkormányzat hivatalánál rendelkezésre álló információkra épül, ezért az 
esélyegyenlőség specifikumainak a bemutatása nem teljeskörű, továbbá az anyagban ismertetett 
szakterületek nem kellő mélységben  kerültek elemzésre. 

A célcsoportok, valamint az intézkedési terv részletes bemutatására a határozati javaslatban foglaltak 
alapján kerül sor. 

 

 

Salgótarján, 2010. június 
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80/2010. (VI. 24.) Kgy. Tárgy: tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről 

 
 
HATÁROZATA  
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2009. évi működéséről készített tájékoztatót. Megköszöni a megye 
gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében tett munkáját. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bablena Ferenc István ügyvezető igazgató 
 
 
Salgótarján, 2010. június 24. 
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