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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, a két ülés között tett intézkedésekről, bizottsági üléseken, illetve azokat követően 
felmerült, testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban számolok be; a megyei 
önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az előző ülés óta 
lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:    
 

I. 
 

BESZÁMOLÓ 
 
1. A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 

− Az 1/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 6. pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatom a 
Közgyűlést, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 2009. december 29-én 
megjelentetett SZOC-IBL-09-0139, valamint a SZOC-IBL-09-0140 kódszámú „Idősek tartós 
bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására” elnevezésű pályázat elbírálása során a 
Szociális és Munkaügyi Miniszter Nógrád Megye Önkormányzatát (továbbiakban: megyei 
önkormányzat) a „Baglyaskő” Idősek Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona 
tekintetében intézményenként 4.375.966,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
A döntésről szóló értesítés megküldését, valamint a támogatási szerződés megkötését 
követően a Közgyűlést a 2010. április 29-ei ülésén tájékoztattam. A SZOC-IBL-09-0139 
kódszámú pályázati támogatás 2011. márciusában számlánkra megérkezett, a SZOC-IBL-
0140 kódszámú támogatási összeg utalása folyamatban van.  

 
− A testület a 46/2010. (IV. 29.) Kgy. határozatban foglaltak szerint a Nógrád Megyei 

Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről jelen ülésen – önálló napirendi pont 
keretében – számol be.   

 
− A közgyűlés a 47/2010. (IV. 29.) Kgy. határozata alapján a Nógrádi Mecénás Alapítvány 

2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót jelen ülésen önálló napirendi pontként tárgyalja.  
 

− A testület a 48/2010. (IV. 29.) Kgy. határozatban foglaltak szerint a Nógrád Sportjáért 
Alapítvány 2010. évi tevékenységéről jelen ülésen – önálló napirendi pont keretében – számol 
be.   

 
− A 118/2010. (X. 14.) Kgy. határozatban foglalt előkészítési kötelezettségnek eleget téve a 

153/2010. (XII. 16.) Kgy. határozat vázolta fel az SZMSZ módosításának koncepcióját, mely 
alapján, illetve melynek végrehajtására a testület elfogadta az 1/2011. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletét a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet módosítására. A koncepció részét képezte a közgyűlés hivatala belső 
tagozódásának, működésének újragondolása, mely azonban a februári módosító rendeletbe 
nem került bele, az a 4/2011. (II. 17.) Kgy. határozat 1. pontja értelmében a testület 2011. 
júniusi ülésére terjesztendő be. 

 
− A testület a 144/2010. (XI. 25.) Kgy. határozatával a pulmonológiai járóbeteg ellátás 

időtartamáig szóló ingyenes használat joga megszűnése miatt már intézkedett a Rétság, 
belterület 395/1 hrsz-ú, Korányi F. út 6/A. szám alatti, orvosi rendelő megnevezésű ingatlan 
átminősítéséről, valamint az Ellátó Szervezet használatába történő átadásáról. Az 5/2011. (II. 
17.) Kgy. határozat 36. d) pontjában pedig az ingatlan elidegenítéséről döntött.  
Mivel azonban az orvosi rendelőben szakrendelést biztosító Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet az eszközei elszállításáról nem gondoskodott, az ingatlannak az Ellátó 
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Szervezet használatába történő adása a gyakorlatban a mai napig nem valósult meg. Az elmúlt 
hónapokban az érintetteket többször felhívtam az ingatlan kiürítésére, rendelkezésre 
bocsátására.  
Időközben Rétság Város Önkormányzatának polgármestere jelezte azt is, hogy a 395/2 hrsz-ú, 
egészségház megnevezésű, városi tulajdonú ingatlan közterületi kapcsolattal nem rendelkezik, 
annak egyik lehetséges megoldása a megyei tulajdonú ingatlan terhére történő telekhatár 
módosítás. Az ügy rendezése érdekében egyeztetés lefolytatását kérte.  
A használatba vétel és a felmerült közterületi kapcsolat kérdésének rendezését követően lesz 
mód az ingatlan elidegenítésére. Mivel az ügy lezárásának időpontja bizonytalan, a szükséges 
vagyonértékelés elkészítését és az értékesítési pályázat kiírását jelenleg nem látom 
indokoltnak.  

 
− A testület a 149/2010. (XII. 16.) Kgy. határozatának 3. pontja alapján a határozat hitelesített 

kivonata 2010. december 22-én postázásra került Szécsény város polgármestere, valamint 
Szécsény és Térsége Nonprofit Közhasznú Kft. képviselője részére.  
 

− A közgyűlés a 151/2010. (XII. 16.) Kgy. határozat 4. pontjában a Móricz Zsigmond út 2., 
Salgótarján, Május 1. út 56., Salgótarján, Kissomlyó út 2. és a Felsőpetény, Petőfi út 37. 
ingatlanok további hasznosítási lehetőségeinek feltárása érdekében ötletpályázat kiírásáról 
döntött. A kiírás elkészítésére, meghirdetésére és annak eredményéről történő tájékoztatásra a 
Gazdasági Bizottság elnöke került felkérésre. Az ötletpályázat közzétételéről a Bizottság az 
5/2011. (II. 8.) GB. határozatában döntött. A határozat a februári közgyűlést megelőző 
rendkívüli bizottsági ülés keretein belül módosításra került azzal, hogy a bizottság a pályázat 
díjazásának korlátai és a hirdetési költségek jelentős mértéke miatt eltekint az országos 
sajtóban történő közzétételtől. A pályázati kiírás így a Nógrád c. napilap hasábjain és a megyei 
önkormányzat hivatalos honlapján került meghirdetésre. A pályázatok benyújtásának 
határnapja 2011. március 10., az elbírálásának és a pályázók értesítésének határideje 2011. 
április 19 -e volt. A kiírt határidőig beadvány nem érkezett a Közgyűlés Hivatalához, a 
pályázat eredménytelen. 

 
− A testület az 1/2011. (II. 17.) Kgy. határozata 5. pontja szerint a határozat hitelesített 

kivonata 2011. február 24-én postázásra került dr. Bercsényi Lajos és Csiba Gábor (az Észak-
Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács elnöke) részére.  

 
− A 3/2011. (II. 17.) Kgy. határozat alapján Nógrád Megye Önkormányzatának 2010-2014. évi 

ciklusra szóló gazdasági programja a honlapon közzétételre került. 
 

− A közgyűlési anyagok elektronikus elérhetővé tételével kapcsolatos szervezési és technikai 
intézkedések a 4/2011. (II. 17.) Kgy. határozat szerint megtörténtek. Az első, kizárólag 
elektronikus előterjesztés-küldés – a végrehajtással össze nem függő kisebb nehézségek 
ellenére – sikeresen lezajlott. 

 
− A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes 

pontjaival kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában 
működő intézmények alapító okiratának módosítására, valamint egységes szerkezetbe 
foglalására című előterjesztést – jelen ülésen – önálló napirendi pontként tárgyalja a testület.  
A határozat 36. a) pontjában döntött a gazdaságtalanul üzemelő Berekfürdő, belterület 1130 
hrsz-ú, Vadvirág út 21. szám alatti ingatlan elidegenítéséről.  
A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 6. pontja értelmében a 
2.000,-E Ft egyedi értéket meghaladó értékű vagyontárgy elidegenítésére nyilvános pályázati 
eljárás útján, 90 napnál nem régebbi, független szakértő által készített vagyonértékelés alapján 
kerülhet sor. Jelentésem elkészítéséig a becslési munka elvégzésére öt, a településhez 
közelebbi székhelyű értékbecslő vállalkozótól történt árajánlatkérés. A legkedvezőbb 
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(legolcsóbb) ajánlatot adó szakértőtől került megrendelésre a munka elkészítése. A helyszíni 
megtekintés lehetőségét az értékbecslő számára 2011. április 22-én biztosítja az Ellátó 
Szervezet gazdasági igazgatóhelyettese. A kész értékbecslések birtokában a testület 
következő, 2011. májusi ülésén lesz mód a pályázat kiírásáról szóló előterjesztés 
megtárgyalására. 

 
− A közgyűlés a 7/2011. (II. 17.) Kgy. határozat 1. pontjában döntött a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában 
foglaltak szerinti kötelező feladatai – a társadalom megyében lévő kulturális javainak és a 
történeti iratoknak a gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása továbbá pedagógiai és 
közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás – ellátásához a Salgótarján, belterület, 1251 
hrsz-ú ingatlannak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján történő ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről. 
Tekintettel arra, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) felé benyújtandó kérelem mellékleteként a 
vagyonkezelő tulajdonba adásról szóló támogató nyilatkozatát is csatolni kell, a honvédelmi 
minisztert 2011. február 22-én kelt nyilatkozat kiadását kérő levelemmel megkerestem. A 
Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztálya a térítésmentes 
önkormányzati átadással összefüggésben szükséges vizsgálatok lefolytatását követő érdemi 
válaszáig kérte türelmünket. A tulajdonba vétel iránti kérelmet a támogató nyilatkozat 
kézhezvételét követően lesz mód az MNV Zrt. felé benyújtani, ennek megtörténtéről a 
testületet ismételten tájékoztatni fogom.  
A határozat 2. pontjában egyes vagyontárgyak (Pásztót megkerülő ivóvíz expressz vezeték és 
tartozékai, valamint 2-szer 2 db sorompó) ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésével 
kapcsolatosan hozott korábbi határozatait „erősítette meg”.  
A határozatok az MNV Zrt. részére továbbításra kerültek, a 2011. március 9-ei válaszlevélben 
kapott tájékoztatás szerint a sorompókról szóló döntés már előkészítés alatt áll, azonban az 
expressz vezeték forgalmi értékének meghatározását, az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. §-a szerinti önkormányzati nyilatkozat benyújtását 
kérik. A nyilatkozat előkészítésre és továbbításra került, a vagyonértékelési munka 
elkészítésére alkalmas vállalkozó kereséséhez a szükséges lépések megtörténtek. 
A testületi döntés 3. pontja értelmében a Csitár, belterület 501/5 és 503 hrsz-ú ingatlanok 
adásvételével összefüggésben a Csitár, belterület 501/5 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára 
Nógrád Megye Önkormányzata javára „foglalkoztatási kedvezmény” biztosítékaként 
bejegyzett 19.800.000 Ft mértékű jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási törléséhez szükséges 
intézkedések megtörténtek, az illetékes földhivatal a jelzálogjogot a 31909/2011. számú 
határozatával törölte. 
A határozat 4. pontjában a Salgótarján, belterület 1793 hrsz-ú, Május 1. út 56. szám alatti 
ingatlant besorolása és minősítése változatlanul hagyása mellett Nógrád Megye 
Önkormányzata Ellátó Szervezete használatába adta. A korábbi használó, a Szent Lázár 
Megyei Kórház és az Ellátó Szervezet a szükséges intézkedésekről szóló figyelemfelhívást 
kézhez kapta, az ingatlan átadása megtörtént. Ezzel összefüggésben a megyei önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 7/2011. (II. 17.) Kgy. rendelet alapján a 
vagyonkódexben a változás átvezetése megtörtént. 

 
− A testület 12/2011. (II. 17.) Kgy. határozata végrehajtásaként a határozat hitelesített másolata 

2011. február 28-án postázásra került dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr részére.  
 

− A közgyűlés a 15/2011. (II. 17.) Kgy. határozatával az aljegyzői állásra benyújtott 
pályázatokat érvénytelennek, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, egyben 
utasította a főjegyzőt a pályázók döntésről történő értesítésére, mely a határozatban foglaltak 
szerint megtörtént. 
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− A testület a 16/2011. (II. 17.) Kgy. határozatának 2. pontjában utasította a főjegyzőt a 
Nógrád megyei aljegyzői pályázati felhívás közzétételére, a 3. pontjában foglaltak alapján az 
aljegyző személyére vonatkozó javaslat megtételére. A felhívás határidőben történő 
közzététele megtörtént, az elbírálásáról szóló előterjesztést a közgyűlés jelen ülésén tárgyalja. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 
 
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

− Meghatározott esetekben a bentlakásos gyermekvédelmi és szociális intézményi ellátásért 
fizetendő díjról, valamint az intézményvezető által megállapított díj elleni felszólalásról a 
közgyűlés elnöke dönt. Az elnök gyakorolja a méltányosságot, illetve dönt a térítési 
díjhátralékok ügyében (behajtás, részletekben történő megfizetés, elengedés, stb.), továbbá a 
szociális intézményi elhelyezés esetén az ingyenes ellátásról.  
A fentiek alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy fenti tárgykörökben 2011. február 
7-től 2011. április 18-ig 8 esetben döntöttem átruházott hatáskörben.  
(A döntésekről szóló összefoglaló kimutatást a határozati javaslat 1. számú melléklete 
tartalmazza.) 
 

− A Humánszolgáltatási Bizottság 2011. március 22-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Palócföld című folyóirat és a Nógrád Megyei 
Levéltár 2010. évi munkájáról készült beszámolót, illetve 2011. évi munkatervét; 
szakvéleményt adott ki a szécsényi kistérség felülvizsgált közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervéről.  
(A határozatokat a határozati javaslat 2-5. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

− A Gazdasági Bizottság 2011. április 19-ei ülésén – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és 
elfogadta Nógrád Megye Önkormányzata likviditási hitel felvételéről szóló előterjesztést, 
Nógrád Megye Önkormányzata és költségvetési szervei, kisebbségi önkormányzatok 
bankszámlaszerződése, továbbá folyószámla-, és munkabér-hitelkeret biztosítása tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot. A javaslattal kapcsolatban a 
könyvvizsgálói vélemény kikérése folyamatban van. Döntött továbbá a 2011. évi „Virágos 
Nógrádért” környezetszépítő verseny lebonyolításáról, versenykiírásáról és a bíráló bizottság 
összetételéről. Megtárgyalta és tudomásul vette Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó 
Szervezete 2009. évi rendszerellenőrzése során javasoltak végrehajtásának utóvizsgálata 
alapján tett megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés-tervezetet, valamint az Ipolypart Ápoló 
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél (Ludányhalászi) a közbeszerzési eljárások 
szabályozottsága és lebonyolítása tárgyában végzett vizsgálat megállapításairól szóló 
ellenőrzési jelentést.  
(A határozatokat a határozati javaslat 6-8. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

− A Humánszolgáltatási Bizottság – átruházott hatáskörben – szakvéleményt adott ki a Nógrád 
Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
átszervezéséről; jóváhagyta a „Baglyaskő” Idősek Otthona Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosítását és egységes szerkezetbe foglalását, valamint a Harmónia 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Házirendje módosítását. 
Megtárgyalta és tudomásul vette az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál, a Dr. Göllesz Viktor 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál, a Lipthay Béla Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégiumnál, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménynél a 2010. évi normatív állami támogatások elszámolása tárgyában végzett 
ellenőrzési jelentést. Zárt ülésen megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Borbély 
Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli 
vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentést.  
(A határozatokat a határozati javaslat 9-11. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
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− A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Gazdasági Bizottság által megtárgyalt tájékoztatóban 
(Nógrád Megye Önkormányzata likviditási hitel felvételéről szóló előterjesztés) foglaltakat 
tudomásul vette. Megtárgyalta és tudomásul vette az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézetnél (Ludányhalászi) a közbeszerzési eljárások szabályozottsága és 
lebonyolítása tárgyában végzett vizsgálat megállapításairól szóló ellenőrzési jelentést, Nógrád 
Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete 2009. évi rendszerellenőrzése során javasoltak 
végrehajtásának utóvizsgálata alapján tett megállapításairól szóló ellenőrzési jelentés-
tervezetet, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthonánál, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégiumnál, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a 2010. évi 
normatív állami támogatások elszámolása tárgyában végzett ellenőrzési jelentést. Zárt ülés 
keretében megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumnál (Salgótarján) elrendelt soron kívüli vizsgálat megállapításairól 
szóló ellenőrzési jelentést.  
(A határozatot a határozati javaslat 12. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

− Az Ügyrendi Bizottság – átruházott hatáskörben – döntött címer használat iránti kérelem 
elbírálásáról. (A határozatot a határozati javaslat 13. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
3. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− Szilasi András a Baglyasalja Barátainak Köre egyesület (továbbiakban: egyesület) alelnöke, 
valamint Szvorád Andrásné a „Baglyaskő” Idősek Otthona igazgatója által együttesen 
benyújtott kezdeményezés alapján a „Baglyaskő” Idősek Otthona székhelyén „BAGLYASKŐ 
GALÉRIA” elnevezésű folyamatosan működő kiállításhoz kérték a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulását. 
Az intézmény dolgozói kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az ellátottak részére magas 
színvonalú ápoló-gondozó otthoni ellátást, meghitt, biztonságos és szeretetteljes környezetet 
biztosítsanak. Számos közösségi programmal igyekeznek színesíteni a mindennapokat, 
amelyekben a kultúra és a művészet is megjelenik. Ennek érdekében a fölszinti folyosón és az 
emeleti társalgóban olyan kiállítóhelyet alakítottak ki, ahol havi-kéthavi rendszerességgel 15 
alkotó – közöttük az otthonban élő ellátottak is – mutathatja be alkotásait. A kiállításhoz 
szükséges egyéb eszközök (paravánok) részben az intézmény, részben az egyesület tulajdonát 
képezik. Ezeken egy-egy alkalommal 20-22 kép helyezhető el. A kiállítások megnyitójához 
műsorok, beszélgetések kapcsolódnak, amelyeken az ellátottak és számos külső érdeklődő 
vesz részt. 
Az alkotók és a kísérő programok közreműködőinek felkérését, a kommunikációs és 
dokumentációs feladatokat, a kiállítások elkészítését az egyesület tagjai végzik. Az intézmény 
biztosítja az ellátottak értesítését, a megnyitókon való aktív részvételt. A kiállítások 
megtekintése a látogatók részére is biztosított. A tárlatok szervezésében az egyesülettel 
közösen együttműködnek különböző szakmai szervezetekkel, valamint az írott és elektronikus 
sajtóval. 
A kiállító hely/terület külön építészeti-, műszaki átalakítást nem igényel. A paravánok 
elhelyezése a közlekedési útvonalat nem érinti, továbbá nem zavarja az esetleges mentési 
vészkijáratot sem. A kiállított alkotások őrzése, védelme az intézmény portaszolgálata által 
biztosított. A megvalósításnak törvényben vagy egyéb jogszabályban meghatározott 
követelményei, előírásai nincsenek.  
Az intézmény e feladattal történő kiegészítése a szervezeti és működési szabályzatban is 
rögzítésre kerül. 
A kiállítóhelyet „BAGLYASKŐ GALÉRIA” feliratú táblával kívánják megjelölni.  
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására.  
 



 7 

− Az önkormányzati törvény értelmében a közösségi célú alapítványok részére történő 
önkormányzati pénzeszközök átadására képviselő testületi döntést követően kerülhet sor. A 
közelmúltban hat olyan kérelem érkezett, amelyhez közgyűlési döntésre van szükség. 

 
a) A költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére:  

− a „Litkei Szent Kereszt” Alapítvány (Litke) részére: Egyházi műemléképületek 
felújításának 30.000 Ft-os  

− a Mátraszőlős Községért Közalapítvány (Mátraszőlős) részére: Gyöngyvirág 
Nyugdíjas Klub 2011. évi programok megvalósításának  30.000 Ft-os  

− a Fészekmeleg Alapítvány (Pásztó) részére: Természetjáró Diákok Regionális 
Találkozó megrendezésének  30.000 Ft-os  

− a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: XIII. Ceredi Ifjúsági 
Művészeti Alkotótábor megrendezésének  30.000 Ft-os  

támogatására teszek javaslatot. 
 

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

− a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (Salgótarján) részére: 2011. évi 
programok megvalósításának 200.000 Ft-os 

− a Promertium Alapítvány (Salgótarján) részére: Rock és Ifjúsági Tehetségkutató 
Fesztivál megrendezésének 75.000 Ft-os 

támogatására teszek javaslatot. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására. 
 

− A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Dr. Mihály István r. ezredes úr azzal a 
kéréssel fordult hozzám, hogy a Rendőrség Napja alkalmából önkormányzatunk jutalmazza 
azt a 7 rendőrt, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak a megye lakosságának szolgálatában 
végzett rendőri munkában. A rendőrség eddig végzett munkájának elismeréseként, a 
főkapitány úr kérését méltányolva, vele előzetesen egyeztetve javaslom, hogy a közgyűlés a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a városi rendőrkapitányságok négy hivatásos 
rendőrét és három közalkalmazottját – az elmúlt évekhez hasonló mértékben – nettó 30 E Ft/fő 
elismerésben részesítse. Mivel fenti rendezvényre az április közgyűlést megelőzően, 2011. 
április 22-én került sor, ezért utólag kérem a testület jóváhagyását. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 5. pontjának elfogadására. 
 
− A kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztésére kiírt ÉMOP 2009-2.1.1/A pályázatra 

Nógrád megye két nagy projektötlettel nyújtott be pályázatot. A Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet a Nógrádi Történeti Múzeum és a Bányamúzeum földalatti kiállítóhelyének 
fejlesztésére dolgozott ki pályázatot. A megyei önkormányzat Hollókő község 
önkormányzatával együttműködésben a világörökségként védett Ófaluban és környezetében 
megvalósítandó turisztikai attrakció létrehozásához igényelt támogatást. A projektek előzetes 
megvalósíthatósági tanulmánya 2010 januárjában történt benyújtását és 2010 márciusi 
nevesítését követően a további döntések felfüggesztésre kerültek. 
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség jelezte, hogy várhatóan az Új 
Széchenyi Tervhez kapcsolódóan 2011. év nyarán a kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztésére 
is új pályázati konstrukció kerül meghirdetésre. 
A projektötletek továbbfejlesztésére és a pályázathoz szükséges megvalósíthatósági 
tanulmányok kidolgozására szükséges az előkészítésben korábban közreműködő szakemberek 
megbízása annak érdekében, hogy a kiírások megjelenését követően a dokumentumok 
határidőben benyújthatóak legyenek. Az időközben folyamatosan fejlesztett koncepció és a 
partnerekkel történő egyeztetések alapján mindkét attrakció kibővült. A múzeumi pályázat 
kiegészül a Bányamúzeum felszíni kiállítóhelyének új épületben történő megújításával, 
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Hollókőn pedig igényként jelent meg a látnivalókat összekötő út, illetve a vár felújításának a 
pályázat keretében történő megvalósítása. 
Tekintettel a feladatok összetettségére és az ismert határidőre a közgyűlés döntését kérem a 
szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítására. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 6. pontjának elfogadására. 

 
− A Nógrád Megyei Idősügyi Tanács, valamint a Salgótarjáni Idősügyi Tanács 2011. április 12-

én a „Baglyaskő” Idősek Otthonában együttesen tartotta soron következő ülését, melyen 
Juhászné Kincses Helén a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének igazgatója, a 
szervezet munkájáról, kiemelten az időseket érintő önkéntes tevékenységről tartott 
tájékoztatást. Az előadást követően az idősügyi tanács tagjai számára biztosított volt a 
lehetőség a „Baglyaskő” Idősek Otthona megismerésére is. 

 
− 2011. április 20-án ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Érdekegyeztető Tanácsa 

(továbbiakban: ÖÉT). Az ÖÉT munkavállalói oldalának részéről jelen volt a Pedagógusok 
Szakszervezetének (PSZ), a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének 
(KKDSZ), az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (EDDSZ), valamint a 
Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezetének (MZTSZ) képviselője.  
Az ülésen első napirendként került megtárgyalásra a „Javaslat a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjaival kapcsolatos döntések 
meghozatalára, a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító 
okiratainak módosítására, valamint egységes szerkezetbe foglalására” című előterjesztés. 
Főjegyző úr tájékoztatta a munkavállalói oldalt a gazdasági integráció kidolgozásának 
hátteréről, a gyakorlati elképzelésekről, valamint a bizottságok véleményéről. Továbbá 
ismertette a Váci Mihály Gimnázium BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola épületébe 
történő költöztetésének körülményeit, Bátonyterenye város polgármesterével folytatott 
tárgyalások jelenlegi állását. Említést tett a Rózsavölgyi Márk Művészetoktatási Intézmény 
kihelyezett osztályainak megszűnéséről, valamint a PSZ képviselőjének kérésére a Nógrád 
Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
balassagyarmati Patvarci úti telephelyen folyó iskolai feladatellátásnak a pásztói székhelyre 
történő integrációjával kapcsolatos helyzetről. 
A PSZ képviselője ez utóbbival nem értett egyet. A Főjegyző úr által elmondottak alapján 
bízik abban, hogy sikerül Balassagyarmat Város képviselő testületével egyezségre jutni a 
telephely tovább működtetésére. A gazdasági integrációval kapcsolatban érti annak okát és 
célját, azonban – mivel megyei önkormányzatról van szó – a gyakorlati működést érintően 
vannak kétségei. Összességében úgy véli, hogy az átszervezéseket előkészítő háttérmunka 
alapos és jó színvonalú volt. 
Az MZTSZ képviselője a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
kihelyezett osztályainak megszűnéséhez hozzáfűzte, hogy az ellátásban nem részesülő 
települések esetében elkezdték az egyeztetéseket a szülői igények kielégítésére.  
Végül a napirendet – az elhangzott véleményekkel – az ÖÉT elfogadta, kivéve a PSZ 
képviselőjét, aki a Patvarci úti telephely integrációjával nem ért egyet. 
Második napirendként a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezése került 
megtárgyalásra. Főjegyző úr itt is ismertette az alternatívák elkészítésének hátterét, valamint a 
bizottságok véleményét. 
A KKDSZ képviselője szerint az I. C/1 javaslat – miszerint a salgótarjáni múzeumot 
kiállítóhellyé minősítsék vissza – megdöbbentő és elfogadhatatlan. A balassagyarmati központ 
kivételével a többi alternatívát körültekintőnek, költségkímélőnek a tárgyi és személyi 
feltételeket megfelelőnek tartotta.   
Az ÖÉT munkavállalói oldala a második napirend megtárgyalását követően már nem volt 
határozatképes, így annak elfogadását nem tudták megszavazni.  
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− Az Egyeztető Bizottság 2011. április 12-én tartotta ez évi első ülését melyen az alábbi 
napirendek kerültek megtárgyalásra: 

 
1. Javaslat a BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete működésének biztosítása 

érdekében megkötött keret-megállapodással kapcsolatos további feladatokra 
2. A Salgótarjáni és Környéke Vízmű Kft. által a megyei fenntartású intézmények számára 

biztosított kedvezményes vízdíj megállapítása 
3. A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása 
4. Salgótarján város rehabilitációs projektjének valamint Nógrád Megye Önkormányzata 

kiemelt turisztikai pályázatának összehangolása 
5. Egyebek 

 
A BGF finanszírozásával kapcsolatban Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterével 
egyetértettünk abban, hogy a főiskolával kötött megállapodás felbontása jelenleg nem 
célszerű. Továbbá felvetették, hogy információjuk szerint az utolsó félév a gyakorlati képzést 
jelenti, tehát külsős gyakorlaton vesznek részt a fiatalok cégeknél, intézményeknél, 
vállalkozásoknál, illetve szakdolgozatot írnak. Véleményük szerint csak a tényleges 
költségeket kell elismerni. Számításuk szerint ez a főiskola által igényelt összeg 50%-a. 
Megállapodtunk abban, hogy a polgármester asszonnyal közösen kezdeményezni fogjuk, az 
oktatási államtitkár megkeresését egy közös álláspontot képviselve. Ez egyrészt érintené a 
főiskola támogatásának ügyét, a Közoktatási Közalapítvány kérdését, a TISZK-et, valamint a 
helyi tömegközlekedés problémáit. 
A második napirendi pont megtárgyalását követően a bizottság egyhangúlag támogatta, a 
Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzemeltetési területén a kedvezőbb, kedvezményesebb 
vízdíj biztosításának elérését. Ennek érdekében a bizottság felkérte a megyei jogú város 
polgármesterét és a közgyűlés elnökét, hogy kezdje el az egyeztetéseket a kormányzattal, az 
ÉRV Zrt.-vel, illetve annak többségi tulajdonosával. 
A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásának ügyében arra jutottunk, hogy a 
közalapítvány megszüntetését az oktatási államtitkár megkeresését követően annak 
álláspontjától tesszük függővé. 
A 4. napirendi pont kapcsán a város vezetése szándékát fejezte ki a Bányamúzeum, a Történeti 
Múzeum valamint a salgótarjáni városközpont fejlesztésének összehangolására. A 
Bányamúzeumhoz tartozó parkoló kialakítására, mely a város tulajdonát képezi, polgármester 
asszony elmondta, hogy különböző eljárási, jog nehézségek miatt a tulajdon átadását nem 
javasolja, azonban azt tudják vállalni, hogy egy együttműködés keretében, a parkolót, amelyet 
ott kialakítanak, kifejezetten a Múzeum látogatói számára tartják fenn. A kölcsönösen előnyös 
jogi megoldásra a két hivatal szakemberei közösen alakítanak ki javaslatot. 
Az egyebek napirendi pontban felvetésre került, a megyei jogú város által – az öblösüveggyár 
felszámolásából – vásárolt 897 db üvegtárgy elhelyezésének kérdése, valamint a TISZK-el 
kapcsolatos közös álláspont kialakítása. 
 

4. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
− Javaslat megyei-, valamint munkaügyi bírósági ülnökök választására  

A bizottság ülésén kiosztásra került azon kiegészítés, mely már tartalmazta az ülnökök 
személyére vonatkozó javaslatokat. A kiegészített előterjesztést az ügyrendi bizottság 
megtárgyalta, és minden jelöltet 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadásra javasolt.  
 

− Javaslat a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére  
Az előterjesztést a humánszolgáltatási-, a gazdasági-, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság 
megtárgyalta. A bizottsági képviselők által kezdeményezett pontosítások az előterjesztés 
szövegében megtörténtek. Időközben az előkészítők megküldték az előterjesztést Dr. Vígh 
Annamáriának, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály 
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főosztályvezetőjének. A főosztályvezető asszony szakmai véleménye 2011. április 19-én 
érkezett meg, mely vélemény az előterjesztés szövegében beépítésre került.  
 

Az I. A. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  2 igen, 3 nem, 4 tartózkodás – 
nem támogatta 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
Az I. B. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Humánszolgáltatási Bizottság  4 igen, 3 nem, 2 tartózkodás – 

nem támogatta 
 
Az I. C/1. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Humánszolgáltatási Bizottság  3 igen, 2 nem, 4 tartózkodás – 

nem támogatta 
 

Az I. C/2. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Humánszolgáltatási Bizottság  3 igen, 1 nem, 5 tartózkodás – 

nem támogatta 
 

Az I. C/3. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Humánszolgáltatási Bizottság  3 igen, 2 nem, 4 tartózkodás – 

nem támogatta 
 

A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 3 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta 

 
− Javaslat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat 

egyes pontjaival kapcsolatos döntések meghozatalára, a megyei önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények alapító okiratának módosítására, valamint 
egységes szerkezetbe foglalására  
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. A bizottságok tájékoztatást kaptak arról, 
hogy néhány témában szükséges az anyag kiegészítése, pontosítása. Ezek a következők: a 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény drégelypalánki kihelyezett osztály 
megszüntetésével kapcsolatos intézkedések; a Váci Mihály Gimnáziumot is érintő, 
Bátonyterenyével összefüggő tulajdonjogi kérdések; a Sportági Szakszövetséget érintő 
megállapodás egyik pontja sorszámozásának helyesbítése; továbbá az Alapító Okiratok 
módosításáról, valamint egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelet-tervezetek 
jogszabály-szerkesztési szempontból történő módosítása.  
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Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta 

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta 

Ügyrendi Bizottság 
 

2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
nem támogatta   

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta 

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A III. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A IV. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
Az V. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  
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A VI. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A VII. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Nem volt róla szavazás 
Gazdasági Bizottság  
Humánszolgáltatási Bizottság   
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Ügyrendi Bizottság  
 
A VIII. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A IX. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A X. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  7 igen, 0 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  
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A XI. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
Az I. sz. rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A II. sz. rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
− Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és 

a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.  
 

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás – 
támogatta  
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Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
− Javaslat egyes vagyoni kérdések rendezésére  

Az előterjesztést a gazdasági-, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság megtárgyalta.  
A Közgyűlés elé terjesztett 53-29/2011. iktatási számú, egyes vagyoni kérdések rendezéséről 
szóló javaslat II. pontjához kiegészítés: 
Az előterjesztés bevezetésében szerepel, hogy Bátonyterenye Város Önkormányzata a 2011. 
áprilisi 13-ai közgyűlésén tárgyalja egyes középszintű oktatási feladatok ellátását szolgáló, 
valamint az Ezüstfenyő Otthonnak és a kapcsolódó társasházi lakásoknak helyet adó 
ingatlanok jogi helyzetének rendezési kérdéseit, ennek eredményéről a bizottságok ülésein 
szóban a következő tájékoztatást adtam: polgármester úr levélben jelezte, hogy a körültekintő, 
felelős döntéshozatal előkészítéséhez nem állt rendelkezésre elegendő idő, a kérdés a város 
képviselő-testülete napirendjéről lekerült. Várhatóan az április 27-ei ülésen térnek vissza a 
témára. 
 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
A III. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására  
Az előterjesztést a humánszolgáltatási bizottság megtárgyalta, 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodással 
elfogadásra ajánlotta.  
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− Beszámoló a 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 
Az előterjesztést a pénzügyi ellenőrző bizottság megtárgyalta, 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
támogatta.  

 
− Beszámoló a 2010. évi kommunikációs stratégiai tevékenységről, az önkormányzat 

tájékoztatási feladatainak ellátásáról 
Az előterjesztést a gazdasági bizottság megtárgyalta, 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolta.  
 

− Javaslat a Nógrádi Mecénás Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására  
Az előterjesztést a humánszolgáltatási bizottság megtárgyalta, 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
elfogadásra ajánlotta.  
 

− Javaslat a Nógrád Sportjáért Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására  
Az előterjesztést a humánszolgáltatási bizottság megtárgyalta, 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
támogatta.  

 
− Tájékoztató a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. eddigi munkájáról, 

stratégiai elképzeléseiről   
Az előterjesztést a gazdasági bizottság megtárgyalta, 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolta.  

 
− Javaslat a Nógrád megyei aljegyzői pályázat elbírálására 

Az előterjesztést az ügyrendi bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg.  
 

II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
Február 7-én  Miskolcon, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ez évi első ülésén 
vettem részt. 
 
Február 10-én dr. Bablena Ferenc alelnök úr nyitotta meg a RÓNART Művészeti Egyesület időszaki 
állítását Szécsényben, a Kubinyi Ferenc Múzeumban. 
 
Február 15-én ugyancsak dr. Bablena Ferenc alelnök úr a Nógrádi Történeti Múzeumban a MOBIL-
KOR-TÖRTÉNET időszakos kiállítás megnyitóján mondott köszöntő beszédet. 
 
Február 16-án dr. Barta László főjegyző úrral együtt a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorával 
tárgyaltunk. 
Ugyanezen a napon az ÉMOP-4.1.2/A   „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című regionális 
pályázati kiírás kapcsán folytattunk tárgyalásokat megyénk kórházainak  igazgatóival, ill. az érintett 
városok polgármestereivel. 
 
Február 18-án a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlésén vettem részt. 
 
Február 19-én dr. Bablena Ferenc alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a Karancslapujtőn 
megrendezett Megyei Vadász Bálon. 
 
Február 22-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet „Értékeink Nógrád 
megyében” Tar község bemutatkozik című kiállítás megnyitóján mondtam köszöntő beszédet. 
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Február 24-én a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Pásztói Múzeumában Schrammel Imre  
Kossuth-díjas keramikus művész kiállítását nyitottam meg. 
Ugyancsak február 24-én a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évértékelő, feladatszabó 
értekezletén vettem részt. 
 
Február 25-én jelen voltam a SKÁID Beszterce-lakótelepi Tagiskola fennállásának 30. évfordulója 
alkalmából rendezett gálaműsoron. 
 
Március 2-án a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a Polgári Védelmi Nap 
alkalmából szervezett ünnepi állománygyűlésén dr. Barta László főjegyző úr képviselte 
önkormányzatunkat. 
Dr. Bablena Ferenc alelnök úr ezen a napon a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 
Nógrád Megyei Szervezetének közgyűlésén vett részt. 
Ugyancsak március 2-án a Határon átívelő együttműködést szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi 
Vegyes Bizottság kétnapos ülésének nyitó napján üdvözöltem a résztvevőket. A vegyes bizottság 
további munkájában dr. Bablena Ferenc alelnök úr képviselt. 
 
Március 3-án az UTAZÁS 2011. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás szakmai napján, ill. az annak 
keretében tartott sajtótájékoztatón vettem részt. 
Szintén március 3-án Barna János alelnök úr és dr. Barta László főjegyző úr képviselte 
önkormányzatunk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által rendezett megyei 
polgármesteri fórumon, melynek a Megyeháza dísztermében adtunk helyet. 
 
Március 4-én  a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete 
Diplomaátadó ünnepélyén a JAMKK-ban dr. Bablena Ferenc alelnök úr vett részt. 
 
Március 5-én  Rákóczibányán nőnapi ünnepségen, valamint Pásztón az immár hagyományossá vált 
Jótékonysági Sportbálon vettem részt. 
Március 7-én dr. Barta László főjegyző úr a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
meghívásának eleget téve, önkormányzatunk képviseletében részt vett az igazgatóság átfogó 
ellenőrzését megnyitó értekezleten. 
Ugyancsak március 7-én sportkonferenciának adtunk helyet; vendégünk volt Balogh Gábor úr 
miniszterelnöki sporttanácsadó, egy informális, bemutatkozó jellegű megbeszélésre, melyen Barna 
János alelnök úr vett részt. 
 
Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából Tar és Nádújfalu településen mondtam ünnepi 
köszöntőt. 
 
Március 10-én Barna János alelnök úr ünnepélyes keretek között átadta a megyei „Jó tanuló, jó 
sportoló” díjakat. 
Ugyancsak március 10-én dr. Bablena Ferenc alelnök úr köszöntőt mondott Balassagyarmaton, a 
Palóc Múzeum  Fából faragott csoda című kiállításán. 
Szintén ezen a napon dr. Barta László főjegyző úr vett részt a fenntartó megyei önkormányzatot 
képviselve a Váci Mihály Gimnázium szülői fórumán. 
 
Március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából Szurdokpüspökiben tartottuk, az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emlékére ünnepi közgyűlésünket. Ezt követően ünnepi beszédet mondtam 
Bátonyterenye Város Önkormányzata és Pásztó Város Önkormányzata meghívására a településeiken 
rendezett ünnepségeken. 
 
Dr. Bablena Ferenc alelnök úr a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által rendezett városi 
emlékünnepségen képviselte önkormányzatunkat. 
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Március 16-án a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének rendkívüli közgyűlésén vettem 
részt.  
 
Március 18-án dr. Bablena Ferenc alelnök úr a salgótarjáni Uzoni Péter Gimnázium és Általános 
Iskolában rendezett Holokaust Vándorkiállítást nyitotta meg. 
 
Március 22-én a mátraverebélyi polgármester meghívásának eleget téve, „Tettekkel az 
esélyteremtésért” című konferencián tartottam előadást.  
 
Március 23-án a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület szervezésében, a  „IV. Szeretetnap” elnevezésű 
rendezvényen dr. Bablena Ferenc alelnök úr mondta el gondolatait a szeretet jegyében. 
Ugyancsak március 23-án a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban 
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete elnökének országjáró munkaprogramja részeként Nógrád 
megyébe látogatott. A találkozón dr. Barta László főjegyző úr képviselte a megyei önkormányzatot. 
 
Március 24-én dr. Bablena Ferenc alelnök úr vett részt a Lorántffy Napok gálaműsorán. 
 
Március 31-én az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vettem részt. 
 
Április 4-én a MÖOSZ rendkívüli közgyűlésén az önkormányzati törvénnyel foglalkoztunk. 
Ugyanezen a napon dr. Bablena Ferenc alelnök úr a Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete 
megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen vett részt. 
 
Április 5-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtár  „Értékeink Nógrád megyében” Mihálygerge községet 
bemutató kiállítását nyitottam meg. 
Ugyancsak április 5-én a Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium alakuló ülésén dr. Barta László 
főjegyző úr vett részt. 
 
Április 7-én dr. Illés Zoltánnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárának a hasznosi víztározó 
térségében tett látogatásán ill. programján vettem részt. 
Ugyanezen a napon dr. Bablena Ferenc alelnök úr képviselte a megyei önkormányzatot a területi 
idősügyi tanácsok érdekképviseleti munkájának tapasztalataival foglalkozó konferencián. 
 
Április 8-án Barna János alelnök úr vett részt a balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium és 
Szakközépiskola 60 éves jubileumi ünnepségsorozatán, melynek keretében dr. Hoffmann Rózsa, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért felelős államtitkára tartott szakmai eladást. 
 
Április 11-én Bátonyterenyén, a BLSZSZK Fáy András Tagintézményében ünnepséget tartottak a 
Költészet Napja alkalmából. A rendezvényen jelen volt dr. Bablena Ferenc alelnök úr. 
 
Április 12-én a Shopguart Kft. új üzemcsarnokának ünnepélyes átadásán vettem részt 
Magyarnándorban. 
Ugyanezen a napon ülésezett az Egyeztető Bizottság, valamint a Nógrád Megyei Idősügyi Tanács, 
amelyen dr. Bablena Ferenc alelnök úr volt jelen. 
Szintén alelnök úr vett részt és mondott köszöntőt Szécsényben, a Lipthay Béla Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium által szervezett Lótartó- és tenyésztő szakma kiváló tanulója országos 
versenyen.  
 
Április 13-án Bátonyterenyén az innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok keretében a 
„Hátrányos és fokozottan hátrányos helyzetű személyek társadalmi visszailleszkedésének elősegítése 
komplex több irányba ható képzési programmal a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében” című 
pályázat  nyitórendezvényén, és az ahhoz kapcsolódó sajtótájékoztatón vettem részt. 
Ugyanezen a napon dr. Bablena Ferenc alelnök úr nyitotta meg Holcsák Károly iparművész kiállítását 
a Nógrádi Történeti Múzeumban. 
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Április 14-én a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által a városi sportcsarnokban szervezett 
Palócföldön 2011 – Magyar-Szlovák Kiállítás és Vásár nyitórendezvényén mondtam köszöntő 
beszédet. 
Ugyanezen a napon ülésezett a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság Ipolytarnócon. 
 
Április 17-én dr. Bablena Ferenc alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a XVI. Kárpát-medencei 
magyar középiskolák informatikai versenyének ünnepélyes rendezvényén. 
 
Április 20-án a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében a XXIX. Nógrád Megyei 
Pedagógiai Nap – Tehetségnap „Fókuszban a tehetség” címmel a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központban megrendezett gálaműsora keretében  mondtam  köszöntőbeszédet. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 

1-13. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Baglyasalja Barátainak Köre egyesület 

alelnöke, valamint a „Baglyaskő” Idősek Otthona igazgatójának kezdeményezését az intézmény 
székhelyén kialakítandó „BAGLYASKŐ GALÉRIA” megvalósításában. 
A testület felhatalmazza elnökét, hogy a „BAGLYASKŐ GALÉRIA” elnevezésű kiállítóhely 
megvalósításának támogatásáról az érintetteket tájékoztassa. 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke 
 

4. a) A közgyűlés a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. §-
ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére:  
− a „Litkei Szent Kereszt” Alapítvány (Litke) részére: Egyházi műemléképületek felújításának 

30.000 Ft-os  
− a Mátraszőlős Községért Közalapítvány (Mátraszőlős) részére: Gyöngyvirág Nyugdíjas 

Klub 2011. évi programok megvalósításának  30.000 Ft-os  
− a Fészekmeleg Alapítvány (Pásztó) részére: Természetjáró Diákok Regionális Találkozó 

megrendezésének  30.000 Ft-os  
− a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: XIII. Ceredi Ifjúsági 

Művészeti Alkotótábor megrendezésének  30.000 Ft-os  
támogatásáról dönt. 
 
b) A közgyűlés a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. §-
ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/2. sorában lévő „A megye társadalmi életéhez 
kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére: 
− a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány (Salgótarján) részére: 2011. évi 

programok megvalósításának 200.000 Ft-os 
− a Promertium Alapítvány (Salgótarján) részére: Rock és Ifjúsági Tehetségkutató Fesztivál 

megrendezésének 75.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
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5. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a rendőrség eddig végzett munkájának 
elismeréseként a közgyűlés elnöke a Rendőrség Napja alkalmából a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság, valamint a hat városi rendőrkapitányság 4 hivatásos rendőrét és 3 közalkalmazottját 
nettó 30 E Ft/fő elismerésben részesítette. 
A kiadás forrása a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 3/b. sz. 
melléklet 9. sorában (Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése) megtervezett előirányzat. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
 

6. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a kiemelt turisztikai attrakciók 
fejlesztését szolgáló pályázatokról szóló tájékoztatót. Felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a 
projekteknek az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő pályázati kiírásnak megfelelő 
továbbfejlesztéséről. 

− A hollókői projekt megvalósíthatósági tanulmányát rendelje meg a Mátra Trend Bt-
től, egyidejűleg kezdeményezze a települési önkormányzat projekt-arányos 
költségviselését tartalmazó együttműködési megállapodás létrehozását. 

 
− Adjon felhatalmazást a Múzeumi Szervezet Igazgatójának a múzeumi attrakció-

fejlesztést tartalmazó megvalósíthatósági tanulmánynak az INNO-NIVO Kft-től 
történő megrendeléséhez. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke 

 
b) A közgyűlés a dokumentációk elkészítésének fedezetét a 2008 évben kibocsátott kötvény 
terhére legfeljebb 6-6 M Ft + ÁFA erejéig biztosítja. Utasítja elnökét a költségvetés módosítása 
során az előirányzat rendezésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke 
 

 
Salgótarján, 2011. április 21.  
 
 
 
 
         Becsó Zsolt 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. sz. melléklet 
 
 

Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre 
emelkedett hatósági döntéseiről 

I. 2011. február 07-t ől 2011. április 18-ig 

Sorszám Határozat száma 
Ellátó intézmény 

 
 

1.  19-1/2011. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján 
2.  19-2/2011. „Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján 
3.  109/2011. Ezüstfenyő Idősek Otthona 

Bátonyterenye 
4.  114-1/2011. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 
5.  254-2/2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat 
6.  304/2011. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 
7.  380/2011. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat 
8.  497/2011. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 

 
 
A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 4. § (3)-(5) 
bekezdései alapján önkormányzatunk a Reménysugár Otthon szabad férőhelyeinek terhére 
térítésköteles szolgáltatást nyújt a gyermekek és szüleik átmeneti gondozására. A szolgáltatás 
azon települési önkormányzatok átmeneti gondozási igényeit elégíti ki, amelyek Nógrád 
Megye Önkormányzatával a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 7. §-ában foglaltak szerint megállapodást kötnek.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Nagyoroszi Község Önkormányzatával a 750/2011. 
iktatószámon, Nézsa Község Önkormányzatával a 815/2011. iktatószámon, került sor 
megállapodás megkötésére. 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
6/2011. (III. 22.) HSZB Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi 

Szervezet 2010. évi beszámolójának és 
2011. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b melléklet I. 3. d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet 2010. évi munkájáról készült beszámolót, valamint 2011. évi 
munkatervét. 

 
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Meló Ferenc, a bizottság elnöke 

 
 
 
 
Salgótarján, 2011. március 22. 
 
 
 
                   Meló Ferenc  
              a bizottság elnöke 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
7/2011. (III. 22.) HSZB Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

és Közművelődési Intézet, valamint  a 
Palócföld című folyóirat 2010. évi 
beszámolójának és 2011. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b melléklet I. 3. d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben - a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet, valamint a Palócföld című folyóirat 2010. évi munkájáról készült 
beszámolót és 2011. évi munkatervét jóváhagyja. 

 
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy tájékoztassa a döntésről az intézmény vezetőjét és a 

Palócföld főszerkesztőjét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. március 22. 
 
 
 
                   Meló Ferenc  
              a bizottság elnöke 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
8/2011. (III. 22.) HSZB Tárgy: a Nógrád Megyei Levéltár 2010. 

évi beszámolójának és 2011. évi 
munkatervének jóváhagyásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 3. d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád 
Megyei Levéltár 2010. évi munkájáról készült beszámolót, valamint 2011. évi 
munkatervét. 

 
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Meló Ferenc, a Bizottság elnöke 

 
 
 
 
Salgótarján, 2011. március 22. 
 
 
 
                   Meló Ferenc  
              a bizottság elnöke 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
9/2011. (III. 22.) HSZB Tárgy: szakvélemény kiadására a 

szécsényi kistérség  felülvizsgált közokta-
tási feladatellátási, intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési tervéről 

 
 

HATÁROZAT 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága megál-

lapítja, hogy a szécsényi  kistérség  felülvizsgált közoktatási feladatellátási, intézményhá-
lózat-működtetési és fejlesztési terve összhangban van a Nógrád megyei közoktatási 
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel. 
 

2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
85. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Szécsény Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása elnökének 321/2011. számú levele,  „A szécsényi kis-
térség közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve 2008, 
felülvizsgálva: 2010” című dokumentum, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott, és a 124/2008. (XI. 
27.) Kgy. számú határozattal módosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, in-
tézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv alapján döntött. 
 

3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Szécsény Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása elnökét. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2011. március 31. 

 
 
Salgótarján, 2011. március 22. 
 
 
 
                   Meló Ferenc  
              a bizottság elnöke 
 
  A Bizottság határozatáról értesül: 

 
Stayer László, Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása elnöke – 3170 
Szécsény, Rákóczi út 84. 

 



 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
 
 
 
8/2011. (IV. 19.) GB.     Tárgy:  Nógrád Megye Önkormányzata  

 likviditási hitel felvételéről 
 
                                                                         
 
 
HATÁROZATA 
 

 
A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a likviditási hitel felvételének gyakorlatáról szóló 
előterjesztést, mely alapján megállapítja, hogy az önkormányzat napi fizetési 
kötelezettségeinek teljesítése céljából, a számlavezető bank által biztosított, a költségvetési 
elszámolási számlához kapcsolódó hitel tartalmában likviditási hitelnek minősül. Ugyanakkor 
rögzíti azt is, hogy elsősorban az önkormányzatot több éve „sújtó”, nagy arányú forrás 
csökkenés hatására a folyószámlahitel növekvő tendenciát mutat. 
A Bizottság a jelenlegi költségvetési helyzetben az alkalmazott finanszírozási technikával 
egyetért. Továbbra is fontosnak tartja, hogy a napi gazdálkodási folyamatok során elsődleges 
szempont legyen a költségvetési egyensúly javítására irányuló intézkedések megtétele. 
A Bizottság utasítja elnökét, hogy a jelen döntésről Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlését, valamint az önkormányzat könyvvizsgálatával megbízott gazdasági társaságot 
tájékoztassa. 
Határidő: 2011. április 29. 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke  
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. április 19.                                                                                                                             
                                                                                                      
 
 

          Szandai József 
                                                                                                                  a bizottság elnöke  
 
 
 
 

























 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Gazdasági Bizottságának 
 
 
10/2011. (IV. 19.) GB.    Tárgy:   a 2011. évi „Virágos Nógrádért” környezet- 

szépítő verseny lebonyolítására, versenyki- 
írására és a bíráló bizottság összetételére 

 
            
HATÁROZATA 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága:  

 
a) a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg a 2011. évi „Virágos 

Nógrádért” környezetszépítő verseny versenykiírásának szövegét; 

b) a 2011. évi „Virágos Nógrádért” környezetszépítő verseny, bíráló bizottság tagjának 
Tóthné Katona Dóra kertészmérnököt, Feketéné Sörös Erika kertész üzemmérnököt, 
Szendrődi Nikolettet és Balog Violettát a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. munkatársait, továbbá Kormány Zsoltnét a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Gazdasági Bizottságának tagját, valamint Varga Krisztina koordinációs 
tanácsnokot kéri fel.  
Utasítja elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2011. május 7. 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 

                   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
2. A bizottság utasítja elnökét és felkéri a főjegyzőt a versenykiírás Nógrád Megye 

Önkormányzatának Közlönyében és a megyei önkormányzat honlapján történő 
megjelentetésére, továbbá a megye települési önkormányzatai számára elektronikus úton 
való továbbítására, valamint a verseny megszervezésére. 
Határidő: 2011. május 7. 
Felelős: Szandai József, a Gazdasági Bizottság elnöke 

                   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
 
Salgótarján, 2011. április 19.                                                                                                                             
                                                                                                      
 
 

          Szandai József 
                                                                                                                  a bizottság elnöke  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                                        Melléklet a 10/2011.(IV. 9.) GB. 
határozathoz  

 
   

„VIRÁGOS NÓGRÁDÉRT” 
Környezetszépítő versenykiírás 

2011.  
 
 
Nógrád Megye Önkormányzata meghirdeti a „Virágos Nógrádért” virágosítási, parkosítási 
és környezetszépítési versenyt. 

 
A verseny célja: a kultúrált, környezetbarát, vendégváró lakókörnyezet kialakításának 
elősegítése a településeken, az életminőség javítása, a hagyományos virág- és kertkultúra 
felélesztése és kiteljesítése. 

 
A versenyre települési önkormányzatok jelentkezhetnek a polgármester aláírásával ellátott nevezési 
lappal. A versenyre város kategóriába és község kategóriába lehet nevezni. 
 
A verseny elbírálásának szempontjai a következők: 

1. önkormányzatok által fenntartott zöldterületek (terek, parkok, ligetek, fasorok) 
kialakításának minősége, egészségi állapota, gondozottságának színvonala; 

2. a település látványosságai – épített, természeti, turisztikai, kulturális értékei –, a 
környezet rendezettségének állapota, megjelenése, a vendégvárás, vendéglátás 
színvonala; 

3. a településszépítés és -fejlesztés, a meglévő értékek megtartásának tendenciái; 

4. magántulajdonú elő- és utcakertek állapota, a lakosság részvétele a közösségi szépítő 
munkában, növénykiültetések minőségi és esztétikai megjelenése;   

5. köz- és magánintézmények (hivatalok, vendéglátó-ipari egységek, ipartelepek stb.) 
környezetében lévő növény- és virágkiültetések minőségi állapota; 

6. oktatási és nevelési intézmények környezetének esztétikai megjelenése, az ifjúság 
részvétele a környezet szépítésében;  

7. a település lakosságának bevonása – a 4., 5., 6. pontban leírtak szerint – a város, illetve 
község szépítésébe; 

8. közösségi együttműködések, civil szervezetek részvétele a településszépítési 
feladatokban; 

9. a település tisztasága és gyommentessége, a parlagfű irtása; 

10. utak, utcák, épülethomlokzatok növényzetének esztétikai és minőségi megjelenése; 

11. temetők, emlékhelyek, kegyeleti parkok állapota; 

12. a település építményeinek, épületeinek és természeti környezetének összhangja és 
harmóniája.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
A nevezés beküldési határideje: 2011. június 6. 

Cím: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
Telefon: 32/620-111, fax: 32/620-211 
e-mail: viragosnogradert@nograd.hu 

 
Nevezni a nevezési lap kitöltésével és a fenti címre való elküldésével lehet. Amennyiben 
rendelkezésre állnak a településről készült fotók, azokat is kérjük csatolni. 
A versenyre jelentkezett települések bírálata 2011. szeptember 1-ig történik meg. 
A verseny díjazása: 
 
                                 - város kategóriában    I. díj 250 EFt. 

    - község kategóriában     I. díj 200 EFt. 
                                          II. díj 150 EFt. 
                                        III. díj 100 EFt. 

 
 
Salgótarján, 2011. ………………… 
-------------------------------------------------------- �----------------------------------------------------- 
Nógrád Megye Önkormányzata      
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  

Telefon: 32/620-111, fax: 32/620-211 
 

N E V E Z É S I   L A P 
 

Alulírott település önkormányzata részt kíván venni a 2011. évi „Virágos Nógrádért” 
környezetszépítő versenyben. 
 
(Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!) 
 
Település neve, címe, irányítószáma: ………………………………………………………….. 
 
Telefon- és faxszám: …………………………………………………………………………… 
 
E-mail cím:……………………………………………………………………………………… 
 
Polgármester neve: ……………………………………………………………………………... 
 
Ügyintéző neve: ………………………………………………………………………………... 
                    
       
                                                               p.h. 
 
                                                                                                           …………………………… 

                                                                                                                                                                    
polgármester aláírása



 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
10/2011. (IV. 19.) HSZB. Tárgy: szakvélemény kiadására a Nógrád 

Megyei Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és Gyermekotthon át-
szervezéséről 

 
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a Nóg-
rád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (a to-
vábbiakban: EGYMI) átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja: 
 

Nógrád Megye Önkormányzata a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény és Gyermekotthon Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola és Diákotthon balassagyarmati iskolai telephelyének 2011. július 1-
jétől történő megszüntetését tervezi oly módon, hogy feladatait a pásztói székhely iskola 
látja el a továbbiakban. 
Az EGYMI tervezett átszervezése összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel. A felada-
tokról való további gondoskodás megfelelő színvonalon történik oly módon, hogy az a 
tanulóknak és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet. 

 
 

Indokolás: 
A tervezett intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata: 
 

A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 
A megyei fejlesztési tervben a közoktatás-fejlesztés egyik fő célkitűzéseként (4. fejezet beve-
zetés) fogalmazódik meg a közoktatás költséghatékonyságának javítása. 
A stratégiai célokhoz kapcsolódó általános célkitűzések között szerepel {4.1. k) pont}, hogy a 
költséghatékonyság javítását célzó intézkedések járjanak együtt a gyermekek, tanulók minde-
nek felett álló érdekének figyelembe vételével. 
A különleges gondozás, a rehabilitációs célú foglalkoztatás, a gyógypedagógiai nevelés-
oktatás, a pedagógiai szakszolgálatok céljai között szerepel (4.6 pont):  
- a joggyakorlás feltételeinek - az érvényes jogszabályoknak megfelelő - megteremtése, 
és az ezt szolgáló intézményrendszer szakszerű működtetése; 
- az igényeknek megfelelő méretű gyógypedagógiai iskolahálózat hosszú távú - az érvé-
nyes jogszabályoknak megfelelő tárgyi feltételek közötti - működtetésére megkezdődött in-
tézkedések befejezése; 
- a sajátos nevelési igényű tanulók indokolatlan szegregációja kialakulásának megaka-
dályozása. 
A gyógypedagógiai neveléssel, oktatással és a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos 
feladatok (5.6 pont)  - többek között -: 
- a tanköteles sajátos nevelési igényű tanuló nevelése, oktatása lehetőleg a többiekkel 
együtt történjen, speciális csoportban, iskolában történő ellátása csak abban az esetben indo-
kolt, ha számára a megfelelő fejlesztést csak ezen a módon lehet biztosítani; 



- a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában résztvevő intézmények, 
szakszolgálatok  rendszerének alakításában az elsődleges szempont a szakszerűség biztosítása 
kell legyen. 
 
A tervezett intézkedések a fentebb ismertetett célok elérésének és feladatok megoldásának 
irányába mutatnak, és a megyei fejlesztési terv más részeivel sincsenek ellentmondásban.  
 

A feladatról történő további gondoskodás vizsgálata: 
 
A balassagyarmati iskolai telephely megszüntetésével 2011. szeptember 1-jétől 20 tanuló is-
kolai ellátásáról kell továbbgondoskodni. A pásztói székhely intézmény valamennyi tanulót 
képes befogadni. A felvehető maximális tanulólétszám elegendő az igények kielégítésére. Az 
épület adottságait, kapacitását tekintve megfelelő. A balassagyarmati tanulókat a Pásztón már 
működő enyhe értelmi fogyatékosokat nevelő, oktató osztályok be tudják fogadni anélkül, 
hogy a jogszabályban meghatározott maximális osztálylétszámot túllépnék. 
A pásztói intézményben az iskolai ellátás kollégium igénybevételével oldható meg. Vala-
mennyi, a balassagyarmati Patvarci úti iskolában érintett tanuló pásztói ellátása esetén a ren-
delkezésre álló – az intézmény alapító okiratában szereplő – 96 kollégiumi férőhely elegendő. 
A kollégiumba jutást hét elején, illetve a hazajutást hét végén az intézmény iskolabusszal ter-
vezi biztosítani Balassagyarmat és Pásztó között azoknál a tanulóknál, akik ezt tömegközle-
kedés igénybevételével nem tudják megoldani. 
A balassagyarmati iskola pásztói székhelyre történő beintegrálásának személyi és tárgyi fel-
tételei tehát biztosítottak. 
Megállapítható tehát, hogy a feladatról való további gondoskodás megfelelő színvonalon tör-
ténik. 

 
A gyerekekre, szülőkre háruló teher vizsgálata: 

 
Tekintettel arra, hogy a tankötelezettség teljesítésének helyszínét a Tanulási Képességet Vizs-
gáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (a továbbiakban: TKVSZRB) által javasolt intéz-
mények közül a szülő választja ki, az érintett tanulók tankötelezettségének teljesítésére három 
lehetőség áll rendelkezésre: 

1. a pásztói székhely iskola 
2. a salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Speciális Szakiskola és Egységes Pe-

dagógiai Szakszolgálat iskolája 
3. amennyiben a tanuló integrálható (normál általános iskolában a többi tanulóval együtt 

foglalkoztatható), a helyi általános iskola. 
 
Az átszervezés előkészítése során 2 tanuló szülője nyilatkozott úgy, hogy az EGYMI pásztói 
székhely iskoláját kívánja választani, és ennek az iskolának a tanulói lesznek a magántanulók 
(3 fő) is. 2 tanulót a salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Speciális Szakiskola és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolájába szeretnék beíratni. 13 szülő kezdeményezte 
gyermeke TKVSZRB általi felülvizsgálatát azzal a céllal, hogy megállapítsa, integráltan ok-
tatható-e. Ők azt szeretnék, ha gyermekük a helyi általános iskolába járhatna. A TKVSZRB 
szakemberei – a tanulók tanórai környezetben történt megfigyelése alapján – 7 főnek már ja-
vasolták az integrációt, további 5 fő esetében a szakvélemény kialakításához további vizsgálat 
szükséges. 
 



Az EGYMI már jelenleg is működtet olyan iskolabuszt, amely Pásztó és Balassagyarmat vi-
szonylatban biztosítja a kollégiumba utazást, illetve a hazautazást hétvégenként. Ez a szülők 
és a tanulók számára ingyenes, aránytalan terhet nem jelent.  
Az integrációba kerülő tanulók a helyi általános iskolában tanulnak majd, tehát aránytalan 
teher az iskolába járás kapcsán nem merül fel. A salgótarjáni Illyés Gyuláné Óvoda, Általános 
Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskoláját azok a szülők választa-
nák, akik lakhelyéről tömegközlekedési eszközzel elérhető az intézmény. 
Megállapítható tehát, hogy az átszervezés nem ró aránytalan terhet a tanulókra és szüleikre. 
 
Varga Attila független közoktatási szakértő véleménye szerint az átszervezés, a létszámmódo-
sítások – a gazdálkodási ésszerűség, költséghatékonyság mellett – nem ütköznek a vonatkozó 
jogszabályok előírásaiba, nem veszélyeztetik a további feladatellátást, sem a tanulónak, sem a 
szülőnek nem jelentenek aránytalanul több terhet. Az EGYMI átszervezése szakmai szem-
pontból nem kifogásolható, fenntartói jóváhagyását a szakértő javasolja. 

 
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

88. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet I. 10. pontja, Varga Attila szakértői véle-
ménye, 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 mó-
dosított Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fej-
lesztési terv alapján döntött. 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Megyei Önkormány-

zat Közgyűlésének elnökét, valamint az érintett intézményvezetőt. 
Felelős: Meló Ferenc tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Salgótarján, 2011. április 19. 
 
 
 
                   Meló Ferenc  
              a bizottság elnöke 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
11/2011. (IV. 19.) HSZB. Tárgy: a „Baglyaskő” Idősek Otthona 

Szervezeti és Működési Szabályzata mó-
dosításának jóváhagyására és egységes 
szerkezetbe foglalására 

 
 

HATÁROZAT 
 
1 A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy 
rendelet 1/b. melléklet II. 3. b) pontjában foglaltak alapján - átruházott hatáskörben – a 
„Baglyaskő” Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását a határozat melléklete szerint 2011. május 1-jei hatállyal 
jóváhagyja. 
Ezzel egyidejűleg a 22/2010. (VI. 15.) SZEB. számú határozat hatályát veszti. 

 
2 A Humánszolgáltatási Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az 

intézmény vezetőjét. 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Melo Ferenc a bizottság elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2011. április 19. 
 
 
 
                   Meló Ferenc  
              a bizottság elnöke 
 
 
 



A 11/2011( IV.19.) HSZB. számú határozat melléklete 

 

„BAGLYASK Ő” ID ŐSEK OTTHONA 
Salgótarján, Petőfi ú 92-94. 
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I.   

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZET Ő SZABÁLYOK 

Az intézmény 

- alapító szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

- alapító okiratának kelte, száma: Nógrád Megye Közgyűlésének 41/2007.(XII. 27.) Kgy. rendelete, 
kelt: 2007. december 19. 

- alapítás időpontja: 2008. 03.01. 

- elnevezése: „Baglyaskő” Id ősek Otthona 

- törzskönyvi azonosító száma: 762560 

- székhelye: 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. 

- telephelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 52. 

- típusa: idősek otthont nyújtó ellátása, idősek átmeneti elhelyezése 

Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 

- kapacitása összesen:       224 férőhely 

Salgótarján székhelyen:    150 férőhely, ebből: 

      a) idősek otthont nyújtó ellátás:     140 férőhely 

- általános gondozási részlegek/egységek:    60 férőhely 

- intenzív gondozást/demens ellátást biztosító részlegek/egységek: 80 férőhely 

              b) idősek átmeneti ellátása:     10 férőhely  

             c) Baglyaskő Galéria - kiállítóhely 
 

     Salgótarjáni telephelyen:    74 férőhely, ebből: 

- általános gondozási részleg:    50 férőhely  

- intenzív gondozást/demens ellátást biztosító egység:  24 férőhely 
 

- működési területe: Nógrád megye 

- fenntartó szerve: Nógrád Megye Önkormányzata  
 
Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti) szerve: 
- Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
- Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
- Szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 

Bélyegzője: 

1. Salgótarján, Petőfi út 92-94. székhely:  

a) körbélyegző: a Magyar Köztársaság címere, melyet az intézmény hivatalos neve vesz körül 

b) fejbélyegző: az intézmény hivatalos neve és címe 
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       2. Salgótarján, Füleki út 52. telephely:  

 a) körbélyegző: a Magyar Köztársaság címere, melyet az intézmény hivatalos neve  
       vesz körül, a telephely megjelenítésével 

b) fejbélyegző: az intézmény hivatalos neve, a telephely megjelenítésével 

 

Az intézmény jogállása 

- Az intézmény jogi személy.  

- Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő költségvetési 
szerv, amely minden előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír, (az előirányzatok felett 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi–gazdasági feladatait ellátó 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: az Ezüstfenyő Idősek Otthona (3078 
Bátonyterenye, Makarenkó út 24.) 

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

- Az intézmény adószáma: 15762568 

- Az intézmény számlaszáma: 12031005-00160905-00100000 (Raiffeisen Bank Zrt.) Ezüstfenyő 
Idősek Otthonának számlája 

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

- Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat, de szabad kapacitása terhére 
külső szerv részére szolgáltatást nyújthat. 

- Az alaptevékenység ellátásának pénzügyi forrásai: 

• Normatív támogatás 

• Felügyeleti szerv támogatása 

• Saját bevétel 

• Pályázaton nyert pénzeszköz 

• Helyiségek bérbeadása 

 A tevékenység megítélésével kapcsolatos mutatók: 

 

Főtevékenységnél: 
• Kapacitás mutató: engedélyezett férőhelyek száma 
• Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
• Teljesítménymutató: ellátottak száma 

Kiegészítő tevékenységnél: 
• Feladatmutató: ellátást igénylők száma 
• Teljesítménymutató: ellátottak száma 

Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

A tervezés a közgyűlés által kiadott előírások alapján valósul meg. Ugyancsak a felügyeleti szerv 
hatáskörébe tartozik a kiemelt előirányzatok megváltoztatása is függetlenül attól, hogy a fenntartói, 
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vagy intézményi kezdeményezésre történik. A „Baglyaskő” Idősek Otthona költségvetését 
elkülönítetten tartalmazza az Ezüstfenyő Idősek Otthona által benyújtott költségvetés. 

 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az intézmény gazdálkodására vonatkozó 
szabályzatai, valamint az érintett dolgozók munkaköri leírása tartalmazza. 

A számlák kiegyenlítése és a bevételek beszedése az Ezüstfenyő Idősek Otthona bankszámláin 
keresztül bonyolódik. Az intézménynek biztosított ellátmányból lehetséges a kisebb mértékű 
kiadások teljesítése. 

Az otthon képviselete:  

Az otthon képviseletére az igazgató jogosult. Megbízása alapján a képviseletet elláthatja az 
intézményvezető ápoló, valamint a gazdasági igazgató. Ilyen esetben a megbízást írásba kell foglalni 
és abban részletesen rögzíteni kell az ellátandó feladatot, az ellátás módját és a megbízott hatáskörét.  

Kötelezettségvállalás rendje:  

Kötelezettségvállalására az alábbi dolgozók jogosultak: 

• az intézmény igazgatója 

• az intézményvezető ápoló 

• gondnok  

• telephelyvezetők 

A kötelezettségvállaló személynek a kötelezettségvállalás megtörténte előtt, meg kell győződnie a 
pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról. 

A kötelezettségvállalásra vonatkozó előírások: 

A kötelezettségvállalásnak minden esetben írásban kell megtörténnie. 

Az igazgató kötelezettségvállalási lehetősége korlátlan, az intézmény minden területére kiterjed. 
Személyi juttatások terhére csak az igazgató vállalhat kötelezettséget. 

Az intézményvezető ápoló kötelezettségvállalási lehetősége korlátozott, és csak az igazgató által 
meghatározott esetekben áll fenn. 

A gondnok kötelezettségvállalása a napi működéshez szükséges anyagok, szolgáltatások 
megrendelésére terjed ki. 

A telephelyvezetők kötelezettségvállalási lehetősége korlátozott, csak az orvos által javasolt 
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök megrendelésére terjed ki. 

 

A fent nevesített személyek kötelezettségvállalási lehetősége csak a gazdasági igazgató által 
jóváhagyott keret erejéig terjedhet, kivételt képez az intézmény igazgatója. 

A kötelezettségvállalások az igazgató jóváhagyásával történhetnek. 

A kötelezettségvállalások dokumentumai: 

Személyi juttatások területén az alkalmazási okirat, továbbá az alkalmazás elbírálásának 
körülményeiről készített feljegyzés. 

Beruházáshoz kapcsolódóan a beruházási feladatra megnyitott dosszié, amely tartalmazza az összes e 
tárgyban keletkezett irattározott anyagot. 
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Áruszállítás, szolgáltatásnyújtás esetén a megrendelés, szállítási szerződés, árajánlat. A megrendelés 
előtt több szervtől kell bekérni árajánlatot, melyeket a megrendelő köteles tárolni. Folyamatos 
beszerzés esetén a megrendelő köteles az árajánlatokat tárolni. A fentieket közüzemi szolgáltatásoknál, 
annak jellege miatt nem kell elvégezni. 

II.   

AZ INTÉZMÉNY CÉLJA, FELADATA 

II.1. Az intézmény célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b pontja) és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § (1) bekezdése a 80. § (3) bekezdés a) 
pontja, valamint a hatályos végrehajtási rendeletekben előírt szakosított ellátás biztosítása. 

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

II.2. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): 

Idősek otthont nyújtó ellátása (szakágazat: idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása - 873000) 

Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: 

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 

• A személye gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 

• A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 
321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 
II.3. Szakfeladatok meghatározása 
 
II.3.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

a) 873011 – időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, 
b) 873012 – időskorúak átmeneti ellátása, 
c) 873013 – demens betegek bentlakásos ellátása. 

 
II.3.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 
             562917 – munkahelyi étkeztetés. 

 

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása: 

A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg – 
gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára. 

Felvehető az idősek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel  
rendelkező személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Szükség szerint biztosít 
intenzív gondozást azok számára, akiknél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe 
tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg (demens ellátást). 

Bentlakást nyújtó intézmény esetén – az intézmény férőhelyeinek 10%-áig – az a személy is ellátható, aki 
az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel. 



 7 

Idősek átmeneti ellátása: 

Ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít azon időskorúaknak, valamint 
18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból 
otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő 
esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel 
meghosszabbítható. 

Biztosítja az életkoruknak megfelelő környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 

Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi beutalásukról, 
ápolásukról, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásukról. 

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

Baglyaskő Galéria: 

Kiállítóhely az intézmény földszinti folyosóján és az emelet társalgójában, ahol alkotók (festő-
fotóművészek) művei kerülnek bemutatásra két-három havi rendszerességgel a Baglyasalja Barátainak 
Köre közreműködésével. Látogatók számára lehetővé tesszük a kiállított alkotások megtekintését. A tárlatok 
szervezésében együttműködünk a különböző szakmai szervezetekkel, az írott és elektronikus sajtóval. 
A galéria látogatási rendjének szabályait az otthon Házirendje tartalmazza. 
 

II. 4. Kiegészítő tevékenységek: 
• ügyvitel 
• gondnokság 
• portaszolgálat 
• mosoda 
• takarítás 

III.   

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE 
 

III. 1. Gondozási főegység  

III. 2.  Gazdasági – műszaki részleg 

III. 1. Gondozási főegységek  

Az intézmény székhelyén és telephelyén a gondozási főegységek biztosítják az ápolási, gondozási munka 
fő szervezeti kereteit, melyeknek szakmai irányítója az intézményvezető ápoló. 

III.1.1. Az egészségügyi csoport 

Az egészségügyi ellátás célja az egészség megtartásához (visszaállításához) szükséges életfeltételek 
biztosítása. 

Feladata:  
- egészség megőrzését szolgáló felvilágosítás, 
- rendszeres orvosi felügyelet, 
- szükség szerinti alapápolás, 
- szakorvosi ellátáshoz, szükség esetén kórházi kezeléshez való hozzájutás megszervezése, 
- étkezéshez, folyadékpótláshoz, helyzetváltoztatáshoz, kontinencia elősegítéséhez segítségnyújtás, 
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás. 
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A rendszeres orvosi felügyelet (bentlakásos intézmény esetében heti 6, illetve 4 óra, átmeneti elhelyezés 
esetén heti 2 óra) keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos 
ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését, - ha az 
intézmény keretein belül megoldható – gyógykezelését. 
 
A gondozási tevékenység fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás melyben szociális, testi és 
szellemi állapotnak megfelelő egyéni bánásmódban való részesítés keretében a hiányzó, vagy csak 
korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására kerül sor. 

Ápolási tevékenység, amely a gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és az intézmény 
keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó tevékenység. 

Eszközei: 

- gyógyító - megelőző tevékenység (prevenció, kuráció, rehabilitáció) 

- higiénés tevékenység (személyi, környezeti és élelmezés higiénia) 

Struktúrája: 

A szakmai munkát az intézményvezető ápoló irányítja, akinek közvetlen irányítása alá tartoznak a 
telephelyvezetők. 

A telephelyvezetők irányítják (közülük a székhely telephelyvezetője egyben részlegvezetői feladatot is 
ellát) a székhelyen és a telephelyen megvalósuló szakmai ellátást. A telephelyvezetők közvetlenül 
irányítják a részlegvezetőket. 

A részlegvezetők a székhelyen és a telephelyen irányítják a mentálhigiénés munkatársak, az ápoló-
gondozók és a takarítók munkáját. 

Az intézményben elhelyezett személyek ellátásának szervezeti alapegységei a gondozási részlegek. A 
gondozási részleg vezetője a részlegvezető. 

Az ellátottak számát és az épületek adottságait figyelembe véve az intézményen belül az alábbiak szerint 
kerültek kialakításra a gondozási részlegek:  

Salgótarján Petőfi út 92-94. székhely:  

2 gondozási részleg (5 gondozási egység):    150 férőhely 

I. számú gondozási részleg (A épület)  

a. átmeneti elhelyezést nyújtó gondozási egység (földszint):10 férőhely 

b. általános gondozási egység (földszint)    20 férőhely 

c. ápolási gondozási (hos-pice) egység (emelet)                 40 férőhely 

II. számú gondozási részleg (C épület) 

a.  intenzív gondozást (demens) nyújtó egység (földszint)   40 férőhely 

b.  intenzív gondozást (demens) nyújtó egység (emelet)      40 férőhely  
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Salgótarjáni Füleki út 52. telephely: 

I. gondozási részleg (2 gondozási egység)     74 férőhely 

a) általános gondozási egység                 50 férőhely 

                földszint       4 férőhely 

                I. emelet       22 férőhely 

                III. emelet       24 férőhely 

b) intenzív gondozást (demens ) nyújtó egység     24 férőhely 

II emelet       24 férőhely 

A gondozási egységekben az egyéni gondozás 8 – 12 fős csoportokban, egyéni gondozási terv, szükség 
esetén egyéni ápolási terv alapján valósul meg. 

III. 1. 2. Mentálhigiénés ellátás 

a) Mentálhigiénés gondozás: 

A mentálhigiénés gondozás célja: az idős, beteg, vagy fogyatékos embernél az egyéni bánásmód 
eszközeivel olyan lelki egyensúly megteremtése (megőrzése), mellyel képessé válik a megváltozott 
körülményekhez való alkalmazkodásra. 

Mentális irányítás segítségével a függőség, szorongás, izoláció, kóros öregségtudat érzése 
megelőzhető, leküzdhető. 

Feladata: 

- a személyre szabott bánásmód kialakítása 

- a konfliktushelyzetek megelőzése érdekében egyéni és csoportos megbeszélések megvalósítása 

- feltételek kialakítása a szabadidő kulturált eltöltéséhez  

- szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozás 

- segítség nyújtás az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásában 

- gondozási tervek megvalósítása 

- feltételek biztosítása hitélet gyakorlásához  

- az intézményen belüli kis közösségek kialakítása, társas kapcsolatok működtetése 

b) Foglalkoztatás 

A foglalkoztatás célja: a fizikai-szellemi aktivitás megtartása, fejlesztése, új ismeretek megszerzése, a 
gondolatok elterelése, a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltése. 

Feladata: 

Az ellátást igénybevevő korának, egészségi állapotának képességeinek és egyéni adottságainak 
figyelembevételével: 

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységek szervezése, 

- szellemi és szórakoztató foglalkozások szervezése a foglalkoztatási terv alapján, 

- kulturális tevékenységek, programok szervezése. 
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c) A mentálhigiénés ellátás struktúrája: 

Salgótarján Petőfi út 92-94. székhelyen a mentálhigiénés ellátás nem alkot külön egységet, a 
mentálhigiénés munkatársak közvetlenül a részlegvezetők irányítása alá tartoznak: 

            2 fő mentálhigiénés munkatárs. 

Füleki út 52. telephelyen a gondozási részleg egészségügyi csoportjához tartozva, a részlegvezető 
irányításával 

            2 fő mentálhigiénés munkatárs ( napi 6-6 órában ) látja el mindezen feladatokat. 

III. 2. Gazdasági - műszaki részleg 

A gazdasági–műszaki részleg vezetője az intézmény igazgatója, aki gazdálkodást érintő kérdésekről 
egyeztet az önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdaságvezetőjével, figyelemmel az 
együttműködési megállapodásban megfogalmazott elvekre. 

Célja: A főtevékenység ellátásához szükséges pénzügyi, gazdasági feltételek megteremtése. 

Feladata: A személyi és tárgyi feltételek megfelelő biztosítása. 

Megtervezi a munka magas szintű ellátásához szükséges előirányzatokat, és a jóváhagyott költségvetés 
figyelembevételével biztosítja a gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközöket. Gondoskodik a meglévő 
eszközök gyarapításáról, működőképességének megőrzéséhez szükséges felújításról, karbantartásról. 

Biztosítja a feladat ellátásához szükséges létszámot. Gondoskodik a dolgozókat megillető bér- és 
társadalombiztosítási ellátások folyósításáról, annak biztosításához szükséges adatszolgáltatás időben 
történő eljuttatásáról az illetményszámfejtő szervhez. Adatot szolgáltat gazdálkodásról a féléves, éves 
beszámoló elkészítéséhez, valamint minden olyan jelentést, mely a gazdasági terület munkáját érinti. 

A fentiek érdekében havonta rögzíti a könyvelési nyilvántartásban a változásokat. 

Struktúrája: 

Salgótarján Petőfi út 92-94. székhely: 

- ügyvitel, 

- gondnokság: 
� karbantartás, 
� portaszolgálat, 
� mosoda, 
� gépkocsivezetők, 
� takarítás. 

 
III.3.  Az intézményben vagyonnyilatkozat tételére az alábbi munkakörökben foglalkoztatott, 
illetve feladatkört ellátó közalkalmazottak kötelesek: 
 a./ igazgató 
 b./ intézményvezető ápoló 
 c./ telephelyvezetők 
 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza. 
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IV. 

AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

IV. 1 Magasabb vezető 

Magasabb vezetői beosztásnak minősül az intézmény vezetője, az igazgató, valamint az igazgató általános 
helyettese. 

Igazgató: 

1. 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, fegyelmi büntetés kiszabása 
tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

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

3. Az intézmény igazgatója egy személyben felelős az intézmény működéséért, a gondozási 
munkáért, a gazdálkodásért. 

Az igazgató feladatkörében: 

1. Biztosítja a korszerű, személyes szükségletekből kiinduló, egyéni bánásmódon alapuló egyéni 
gondozás megvalósítását. 

2. Tanulmányozza az új gondozási módszereket, figyelemmel kíséri és az intézkedéseivel segíti a 
lakók közösségbe való beilleszkedését. 

3. Értékeli a gondozási mutatókat, ellenőrzi az előírt normatívák betartását, és annak alapján 
megteszi a szükséges intézkedéseket. 

4. Elkészíti és jóváhagyásra a felügyeleti szervhez felterjeszti az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, Szakmai Programját, FEUVE-szabályzatot, Házirendjét, megköti a 
Kollektív Szerződést. 

5. Elkészítteti, illetve jóváhagyja a hatályos jogszabályokban előírt szabályzatokat és képzési és 
továbbképzési tervet, az éves munkatervet, a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók 
munkaköri leírását (intézményvezető ápoló). 

6. Gyakorolja a munkáltatói jogokat.  

7. Irányítja a gondozási, gazdasági részlegek munkáját. 

8. Ellátja a jogszabályokban vagy a felettes szerv által meghatározott feladatokat. 

9. Végzi a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálását, ennek alapján megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 

10. Elkészíti a FEUVE ellenőrzési rendszert és ellenőrzési nyomvonalat. 

Kapcsolatot tart:  
- fenntartó és felügyeleti szervvel, 
- hatósági szervekkel, 
- önkormányzatokkal, 
- egészségügyi intézményekkel, 
- egyházi és társadalmi szervekkel, civilszervezetekkel, 
- képzőintézményekkel, 
- beszállítókkal, 
- ellátottak hozzátartozóival. 
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Az igazgató feladatát a fenntartó szerv által meghatározott részletes munkaköri leírás alapján végzi.  

 
Helyettesítése: Távollétében a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével, az intézményvezető ápoló 
helyettesíti. Tartós távollét (1 hetet meghaladó távollét) esetén a helyettesítés a teljes munkáltatói 
jogkör gyakorlásával a következő: 

1. intézményvezető ápoló (általános helyettes) 
2. Petőfi úti telephelyvezető 
3. Füleki úti telephelyvezető 
4. Petőfi úti 1. sz. részlegvezető 

 

Intézményvezető ápoló 

Tevékenységét az igazgató közvetlen irányításával végzi a munkaköri leírásban foglaltak alapján. 
Az igazgató általános helyettese. 
Helyettesítése: Távolléte idején a Petőfi úti telephelyvezető, együttes távollétük esetén a Füleki úti 
telephelyvezető helyettesíti.  

 
1. Irányítja az intézmény gondozási részlegeit a telephelyvezetőkön keresztül. 
2. Felelős az intézményben folyó gondozási – ápolási tevékenységért, etikai célkitűzések, orvosi 

titoktartás, adatvédelem, az ellátottak általános és speciális jogainak betartásáért. 
3. Elkészíti a közvetlen irányítása alá tartozó telephelyvezetők munkaköri leírásait. 
4. Irányítja a gondozási részlegekben vezetett: gondozási tervek, ápolási tervek, egyéni gyógyszer 

felhasználási nyilvántartások és egyéb dokumentációk vezetését. 
5. Elvégzi az I. előgondozást az intézménybe érkezett elhelyezési kérelem benyújtását követően. 
6. Elkészíti a gondozási szükséglettel, a jövedelemvizsgálattal összefüggő adminisztrációt. 
7. Elkészíti az intézmény valamennyi szakdolgozójának a kötelező továbbképzési tervét, vezeti a 

működési nyilvántartással kapcsolatos dokumentációkat. 
8. Ellenőrzi a telephelyvezetők munkáját, a gondozási, ápolási tevékenységet, az ellátottak 

dokumentációit.  

Kapcsolatot tart: 

• gazdasági igazgatóval 
• háziorvosokkal 
• telephelyvezetőkkel 

Tevékenységéről, a telephelyeken megvalósuló szakmai munkáról, az ellátottakkal kapcsolatos 
eseményekről, rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának. 

Szükség esetén közreműködik az előgondozásban.  

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.  

 

IV.  2. Vezető beosztás 

Vezető beosztásúak: 

a) Az integrált intézmény telephelyeinek vezetői, a telephelyvezetők (1 fő salgótarjáni székhely, 1 fő 
salgótarjáni telephely) 

a) Az intézmény gondozási részlegeit (1 fő salgótarjáni székhely, 1 fő salgótarjáni telephely) 
részlegvezetők irányítják. 
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Telephelyvezető 

Az intézmény székhelyén irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai (ápolói, gondozói) munkát a 
részlegvezetőn keresztül, valamint ellátja a székhelyen az 2. számú gondozási részleg részlegvezetői 
feladatait is.  

Salgótarján telephelyen irányítja a telephely gondozási egységét és ellenőrzi a telephely gondozási 
részleget a részlegvezetőn keresztül.  

Felettese kinevezői, fegyelmi jogkör tekintetében az intézmény igazgatója, szakmai feladatok ellátása 
tekintetében az intézményvezető ápoló, egészségügyi feladatok vonatkozásában a háziorvos.  

1. Irányítja a személyes szükségleteken, egyéni bánásmódon alapuló gondozási, ápolási, 
mentálhigiénés és rehabilitációs tevékenységet, a részlegvezetőkön mentálhigiénés csoportvezetőn 
(mentálhigiénés munkatársakon) keresztül. 

2. Felelős a székhelyen az egészségügyi és mentálhigiénés ellátásért. A telephelyeken az egész 
telephely irányításáért.  

3. Közvetlenül irányítja az orvosi rendelőben foglalkoztatott ápoló-gondozó munkáját. 
4. Elkészíti és karbantartja az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 
5. Koordinálja a szervezeti egységek tevékenységét, együttműködését, gondoskodik a feladatok 

elosztásáról. 
6. Elkészíti az éves munkatervet és ellenőrzési tervet. 
7. Vezeti a gondozási/élelmezési napok nyilvántartását. 
8. Intézkedik a szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről. 
9. Gondoskodik az egyéni gondozási tervek, szükség esetén ápolási tervek, egyéni gyógyszer 

felhasználási nyilvántartások, egyéb ellátottakkal kapcsolatos dokumentációk naprakész 
elkészíttetéséről. 

10. Elvégzi a mentálhigiénés munkatárssal közösen a II. előgondozást. 
11. Szervezi az ellátottak szűrővizsgálatát, szervezi és ellenőrzi a dolgozók időszakos foglalkozás 

egészségügyi szakvizsgálatát. 
12. Ellenőrzi az orvosi utasítások betartását, egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást, 

foglalkoztatást, személyi, környezet higiéné és közegészségügyi követelmények betartatását. 
13. Ellenőrzi a gyógyszertárolást, racionális felhasználást, egyéni gyógyszernyilvántartást. 
14. Ellenőrzi a jelenléti íveket és a műszakpótlékokat. 

 

Kapcsolatot tart: 

• intézményvezető ápolóval, 
• részlegvezetővel, 
• háziorvossal, 
• gazdasági igazgatóval, 
• tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézmény igazgatójának és az intézményvezető 

ápolónak. 

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Helyettesítése: A székhely telephelyvezetőjét távolléte esetén a részlegvezető, a telephelyen szintén a 
részlegvezető helyettesíti. Együttes távollétük esetén a Petőfi úti székhelyen az intézményvezető ápoló, a 
Füleki úti telephelyen az orvosi rendelőben foglalkoztatott ápoló-gondozó helyettesít. 
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Részlegvezető 

A gondozási részlegek vezetője a részlegvezető. Munkáját a telephelyvezető közvetlen irányítása alapján 
végzi. 

Irányítja, szervezi, ellenőrzi a gondozási részleghez tartozó ápoló-gondozók, mentálhigiénés munkatárs 
egyéb szakalkalmazottak és takarítók munkáját. 

Felelős az általa irányított gondozási részlegben megvalósuló gondozási, ápolási tevékenységért. 

1. Elkészíti a gondozási részleg éves munkatervét, ellenőrzési tervét. 
2. Irányítja, koordinálja, szervezi, ellenőrzi a gondozási, ápolási és rehabilitációs tevékenységet, 

gondoskodik a feladatok elosztásáról.  
3. Gondoskodik a személyi, környezeti higiénés szabályok betartásáról. 
4. Elkészíti az irányítása alá tartozó dolgozók műszakbeosztását, éves szabadságolási tervét. 
5. Ellenőrzi az egyéni gondozási, ápolási terveket és annak megvalósítását. 
6. Ellenőrzi az ellátottakkal kapcsolatos egyéb dokumentációkat. 
7. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a telephelyvezető. 

 

Kapcsolatot tart: 

• orvossal 
• részlegvezető 
• egyéb csoportvezetőkkel (gondnok, élelmezésvezető) 
• a rendelőben foglalkoztatott ápoló-gondozókkal 
• ápolási-gondozási team tagjaival 

Távolléte esetén a telephelyvezető helyettesíti. Együttes távollét esetén a Petőfi úti székhelyen az 
intézményvezető ápoló, a Füleki úti telephelyen az orvosi rendelőben foglalkoztatott ápoló-gondozó. 

Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

V. 

AZ INTÉZMÉNY NEM VEZET Ő BEOSZTÁSÚ MUNKAKÖREI 

V.1 Nem vezető beosztású szakmai munkakörök 

Salgótarjáni székhely: 

Háziorvos: 

A háziorvos vállalkozói jogviszonyban látja el a feladatát. Vállalkozói szerződése kiterjed a háziorvosi 
alapellátásra, heti 8 órában (6 órában a tartós ellátás, 2 órában az átmeneti ellátás). Irányítja az ápoló-
gondozók, mozgásterapeuta egészségügyi tevékenységét. Heti egy alkalommal az intézményben vizitet 
tart, szükség esetén szakrendelőbe utalja a lakót, javaslatot tesz szűrővizsgálatok megszervezésére. 
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Pszichiáter szakorvos: 

A pszichiáter szakorvos vállalkozói jogviszonyban látja el a feladatát heti négy órában. Vállalkozási 
szerződése kiterjed a pszichiátriai szakellátásra. Szakorvosi véleményt állít ki. A demens betegek 
vonatkozásában pszichés gondozásuk és gyógyszerelésük követése 

Mentálhigiénés munkatárs: 

Feladatát közvetlenül a telephelyvezető és a részlegvezető irányításával végzi. Felelős a pszichés 
gondozásért. Részt vesz az egyéni gondozási – ápolási tervek elkészítésében, a demencia vizsgálathoz 
szükséges tesztek kivitelezésében, dokumentálásában. Szervezi az ellátottak egyéni, csoportos 
foglalkoztatását, a szabadidő tartalmas eltöltését. Közreműködik a lakók letéti pénzkezelésében, segítséget 
nyújt a hivatalos ügyek intézésében. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Orvosi rendelőben foglalkoztatott ápoló-gondozó: 

Munkáját közvetlenül a telephelyvezető irányítja. Az ellátottak személyi adatait és egészségügyi állapotát 
számítógépen nyilvántartja. Orvosi vizitre előkészíti az ellátottak iratanyagait. Gondoskodik a 
gyógyszerek, kötszerek és gyógyászati segédeszközök felírásáról. Közreműködik a munka alkalmassági 
vizsgálatoknál, vezeti a szükséges adminisztrációkat. Elvégzi az ellátottak napi gyógyszerelését, 
gondoskodik a vényre felírt gyógyszerek kiváltásáról. Számon tartja a közgyógyellátási keret 
felhasználását. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

Ápoló- gondozó: 

Munkáját közvetlenül a részlegvezető irányításával végzi, munkaköri leírása alapján. Feladata az ellátottak 
személyre szabott ápolása-gondozása az orvos és a telephelyvezető és részlegvezetők iránymutatása 
alapján. Gondoskodik a gondozottak teljes körű fizikai ellátásáról, ápolásáról. Előkészíti az ellátottat az 
orvosi vizitre, részt vesz a viziten, rendszeresen vezeti az ápolási-gondozási dokumentációt, az átadó 
naplót. 

Takarító: 

Feladatát napi 6 órás munkaidő kerettel, a részlegvezető irányításával végzi. Feladata az intézmény egész 
területének( lakószobák, vizesblokkok, közös helységek, irodák, orvosi rendelő stb.) rendszeres takarítása, 
tisztán tartása. Negyedévenként nagytakarítás elvégzése valamennyi szinten. Részletes feladatait a 
munkaköri leírás tartalmazza. 

Salgótarjáni telephely 

Háziorvos: 

A háziorvos vállalkozói jogviszonyban látja el a feladatát. Vállalkozói szerződése kiterjed a háziorvosi 
alapellátásra, heti 6 órában. Irányítja az ápoló-gondozók, mozgásterapeuta egészségügyi tevékenységét. 
Heti egy alkalommal az intézményben vizitet tart, szükség esetén szakrendelőbe utalja a lakót, javaslatot 
tesz szűrővizsgálatok megszervezésére. 
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Pszichiáter szakorvos: 

A pszichiáter szakorvos vállalkozói jogviszonyban látja el a feladatát heti két órában. Vállalkozási 
szerződése kiterjed a pszichiátriai szakellátásra. Szakorvosi véleményt állít ki. A demens betegek 
vonatkozásában pszichés gondozásuk és gyógyszerelésük követése 

 

Mentálhigiénés munkatárs: 

Feladatát a (Füleki úti telephelyen napi 6 órás munkaidő kerettel) közvetlenül a részlegvezető irányításával 
végzi, foglalkoztatási terv alapján. Felelős a pszichés gondozásért, hasznos tevékenység, foglalkoztatás 
megszervezéséért. Részt vesz az egyéni gondozási – ápolási tervek elkészítésében, a demencia vizsgálathoz 
szükséges tesztek kivitelezésében, dokumentálásában. Szervezi az ellátottak egyéni, csoportos 
foglalkoztatását, a szabadidő tartalmas eltöltését. Közreműködik a lakók letéti pénzkezelésében, segítséget 
nyújt a hivatalos ügyek intézésében. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

Orvosi rendelőben foglalkoztatott ápoló-gondozó:  

Munkáját közvetlenül a részlegvezető irányítja. Az ellátottak személyi adatait és egészségügyi állapotát 
számítógépen nyilvántartja. Orvosi vizitre előkészíti az ellátottak iratanyagait. Gondoskodik a 
gyógyszerek, kötszerek és gyógyászati segédeszközök felírásáról. Közreműködik a munka alkalmassági 
vizsgálatoknál, vezeti a szükséges adminisztrációkat. Elvégzi az ellátottak napi gyógyszerelését, 
gondoskodik a vényre felírt gyógyszerek kiváltásáról. Számon tartja a közgyógyellátási keret 
felhasználását. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 

Ápoló-gondozó: 

Munkáját közvetlenül a részlegvezető irányításával végzi, munkaköri leírása alapján. Feladata az ellátottak 
személyre szabott ápolása-gondozása az orvos és a telephelyvezető és részlegvezetők iránymutatása 
alapján. Gondoskodik a gondozottak teljes körű fizikai ellátásáról, ápolásáról. Előkészíti az ellátottat az 
orvosi vizitre, részt vesz a viziten, rendszeresen vezeti az ápolási-gondozási dokumentációt, az átadó 
naplót. 

Takarító: 

Feladatát napi 6 órás munkaidő kerettel a részlegvezető irányításával végzi. Feladata az intézmény egész 
területének( lakószobák, vizesblokkok, közös helységek, irodák, orvosi rendelő stb.) rendszeres takarítása, 
tisztán tartása. Negyedévenként nagytakarítás elvégzése valamennyi szinten. Feladatait a munkaköri leírás 
tartalmazza. 

 

V. 2. Nem vezető beosztású gazdasági-műszaki munkakörök 

Salgótarjáni székhely 

 

Ügyviteli munkakörök 

Az ügyvitel az igazgató irányításával végzi feladatát az intézmény gazdasági igazgatóval egyeztetve. 
Gondoskodik a pénzellátással kapcsolatos feladatok végzéséről. Beszedi az intézmény saját bevételét és 
nyilvántartja a térítési díjakat, felszólítja a személyi térítési díj-hátralékot felhalmozókat. 
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Biztosítja a telephelynek és az anyagbeszerzéssel megbízott munkatársnak a vásárlásra kiadott előleget, és 
azok elszámolását.  

A munkaügy területén végzi a dolgozók felvételével, leszámolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik 
a dolgozók egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ügyeinek intézéséről. A MÁK-nak havonta jelentést 
készít a szükséges adatokról. 

Vezeti készletekkel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat, és ezek változásáról feladást készít a főkönyvi 
könyvelés részére. Működteti az intézmény raktárát. Kiadja a részlegek, osztályok által igényelt 
eszközöket, anyagokat. Végzi az anyagbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a tovább nem 
használható eszközök, anyagok selejtezési bizonylatait, és végzi a leltározás szervezését, lebonyolítását 

A csoporton belül a szociális ügyintézők részt vesznek az ellátottakkal kapcsolatos ügyek intézésében, a 
hozzátartozókkal való kapcsolattartásban, az ellátottak pénzkezelésében, vezetik az ellátottak 
nyilvántartásait, megállapítják a havonta fizetendő személyi térítési díj összegét. 

 

A feladat ellátására szervezett munkakörök: 

 
• munkaügyi ügyintéző 
• gazdasági ügyintézők (szociális ügyintézők) 
• raktáros 
 
A részletes feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

Gondnoksági munkakörök 

Gondnok 

A gondnok tevékenységét közvetlenül az igazgató irányítja. 

Végzi a salgótarjáni székhelyen és a salgótarjáni telephelyen az épületek, eszközök üzemeltetését, 
karbantartását, javítását. A salgótarjáni székhelyen biztosítja a mosoda üzemeltetését, az épületek fűtését. A 
salgótarjáni székhelyen koordinálja a gépkocsik üzemeltetését. Igényli a feladatok elvégzéséhez szükséges 
anyagokat, eszközöket, azokat felhasználásig nyilvántartja és dokumentálja.  

 
Kapcsolatot tart:  

• intézményvezető ápolóval, 
• az önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdasági igazgatójával, 
• telephelyvezetőkkel,  
• részlegvezetőkkel,  
• ügyvitelt ellátókkal, 
• raktárossal. 
 

Helyettesíti az arra kijelölt karbantartó szakmunkás. 

A gondnokságon dolgozók munkáját, úgymint a karbantartói tevékenységet, a portaszolgálat zavartalan és 
folyamatos működését, a gépkocsivezetők munkáját, valamint a mosodai alkalmazottak feladatait a 
gondnok koordinálja. 

A feladat ellátására szervezett további munkakörök: 

• karbantartók, egyben ellátják a székhelyen és a telephelyen a portaszolgálatot, 
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• gépkocsivezetők, 
• varrónő, mosodai alkalmazott. 
 
A részletes feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

 

VI. 

 INTÉZMÉNYI FÓRUMOK 

VI. 1. Igazgatói tanács 

VI. 2. Összdolgozói munkaértekezlet – székhely és telephelyenként 

VI. 3. Csoportértekezlet 

VI. 4. Lakógyűlés – székhely és telephelyenként 

VI. 5. Érdekképviseleti Fórum – székhely és telephelyen  

VI. 1. Igazgatói tanács 

Az Igazgatói tanács az igazgató tanácsadó szerveként működik.  

A tanács tagjai:  

• Igazgató  
• Intézményvezető ápoló 
• Gazdasági igazgató 
A tanács megtárgyalja: 

• Az intézmény egészét érintő szervezési, működési feladatait.  
• Az éves munkatervet, és értékeli annak teljesítését. 
• A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket. 
• Az éves tervet, továbbképzési tervet. 
• Az etikai helyzetet. 
• Továbbá mindazokat a kérdéseket, melyeket az igazgató vagy a tanács tagjai előterjesztenek. 

Az igazgató tanácsülését az igazgató vezeti. Üléseit évente legalább egy alkalommal, ill. szükség 
szerint tartja. Az ülésen elhangzottakról emlékeztetőt kell készíteni és irattárban kell megőrizni. 

 

VI. 2. Összdolgozói munkaértekezlet – székhely, telephelyenként 

- Az igazgató szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal munkaértekezletet tart.  
- Az értekezletet az igazgató hívja össze és vezeti. 
- Az értekezletre meg kell hívni a székhely ill. telephely valamennyi dolgozóit. 
- Az értekezlet az igazgató beszámolója alapján megtárgyalja: 

• az eltelt időszakban végzett munkát 
• az etikai helyzetet 
• a következő időszak feladatait 
• a munkafeltételek alakulását 
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- Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni és irattárban kell megőrizni. 

Felelőse: intézményvezető ápoló 

- Olyan kérdésekre, melyekre az igazgató az értekezleten nem adott választ, 8 napon belül írásban 
kell választ adni.  

VI. 3. Csoportértekezlet 

- A csoportértekezletet az intézmény szervezeti tagozódásának megfelelően gondozási egység, 
részleg gazdasági - műszaki részleg egységeinek, csoportjainak önálló értekezleteként kell 
megtartani.  

- A csoportértekezlet megtárgyalja: 
• a csoport végzett munkáját, az észlelt hiányosságokat, azok megszűntetésének módját 
• a munkafegyelmet 
• az etikai helyzetet 
• a dolgozók javaslatait 

- Az értekezletet a csoportvezető szükség szerint, de legalább negyedévente hívja össze.  

- Az értekezleten – munkahelyi és egyéb elfoglaltságtól függően - részt kell venni a csoport 
valamennyi dolgozójának és a csoport vezetőjének. 

- Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, annak egy példányát az igazgatónak megküldeni, a 
másik példány a csoport vezetőjénél marad.  

Felelőse: a csoportok vezetői  

VI. 4. A lakógyűlés 

- Az intézmény igazgatója székhely ill. telephelyen évente legalább két alkalommal lakógyűlést hív 
össze. 

- A lakógyűlésen az igazgató ismerteti azokat a szabályokat, melyek az ellátottakra vonatkoznak. 
- A lakógyűlésen tájékoztatni kell az ellátottakat az intézmény életéről, eseményeiről, feladatairól. 

Lehetővé kell tenni, hogy véleményüket, javaslataikat elmondják. 
- A lakógyűlésre a székhely ill. telephely valamennyi ellátottját meg kell hívni.  
- A lakógyűlésről emlékeztetőt, feljegyzést kell készíteni és azt az irattárban meg kell őrizni.  

Felelőse: telephelyvezetők, illetve mentálhigiénés csoportvezető. 

1. Az igazgató a lakógyűlésen felvetett kérdésekre 8 napon belül köteles választ adni.  

VI. 5. Érdekképviseleti Fórum 

Az intézmény által létrehozott Érdekképviseleti Fórum feladata az ellátottak és hozzátartozóik által 
tett panaszok kivizsgálása, az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak 
érdekvédelme. 

Az érdekképviseleti fórum megalakítását az intézmény székhelyén és telephelyen (Salgótarján) 
külön-külön kell biztosítani. Az érdekképviseleti fórum tagjai tagságukat választás útján nyerik. Az 
érdekképviseleti fórum tagjainak száma székhely és telephelyen: 5-5 fő.  

a) az intézményben ellátásban részesítettek illetőleg hozzátartozói képviselői Salgótarján 
székhelyen 3 fő (2 fő ellátott 1 fő hozzátartozó), Salgótarján telephelyen 3 fő (2 fő ellátott 
1 fő hozzátartozó). 

b) az intézmény dolgozójának képviselője 1 fő. 
c) az intézményt fenntartó képviselő 1 fő. 
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Az Érdekképviseleti Fórum tagjai tagságukat választás, illetve delegálás útján nyerik. 

Az ellátottjogi képviselőnek minden hónapban egy alkalommal fogadóóra keretében az intézmény 
biztosítja a lakók jogainak érvényesítését, meghallgatását. 

Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes szabályait a Házirend és az Érdekképviseleti 
Fórum Szabályzata tartalmazza.  

VII. 

Az intézmény munkarendje 

Az otthon folyamatos munkarendben működő intézmény. 

 

VIII. 

A korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályok 
 
Az intézmény a korlátozó intézkedéseket, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet előírásainak betartásával végzi. 
 
Ha az ellátott személy veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A korlátozó intézkedésekre vonatkozó részletes szabályokat az intézmény Korlátozó intézkedések alkalmazásának szabályai 
tartalmazzák. 

IX. 

Az iratkezelés rendje 

 

1. Az intézménybe érkező postai jellegű, valamint kézbesítő útján érkező küldeményeket a gazdasági 
(szociális) ügyintéző veszi át. 

2. A küldeményt az intézmény igazgatója (távolléte esetén a helyettesítője ) bontja fel. A névre szóló, 
személyes jellegű küldeményeket kiemeli, az összes többit iktatásra továbbítja. 

3. A küldemény felbontása alkalmával ellenőrizni kell, hogy a borítékon jelzett iratok illetve az 
iratokon jelzett mellékletek megérkeztek e. Ha hiány állapítható meg, ezt az iratra rá kell vezetni, 
ill. a sérülten vagy felbontva érkező küldeményekre ezt a tényt fel kell jegyezni és a keltezett 
feljegyzést alá kell írni. 

 
4. Iratkezelésre vonatkozó feladat- és hatáskörök: 

 
A posta átvétele –gazdasági ügyintéző (szociális)  
A posta bontása - gazdasági ügyintéző (szociális) 
Az iktatás és mutató készítés - gazdasági ügyintéző (szociális)  
Szignálás – igazgató vagy az általa megbízott személy 
Az ügyek intézése: az igazgató, vagy az általa megbízott személy kijelöli azt a dolgozót aki 
elvégzi az ügy elintézést , ill. a helyben keletkeztetett ügyirat érdemi részét végzi. 
Kiadmányozás 
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Kiadmányozásra jogosultak: 

 

Csoport 

 

Beosztás Jogkör 

I. Igazgató Teljes 

II. Szakmai igazgatóhelyettes 

Gazdasági igazgató 

Teljes 

 
 
Gazdasági ügyekben 

III. Részlegvezetők  Egészségügyi, gondozotti 

ügyekben az igazgató által 

meghatározott körben 

 
Az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, 
informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos 
összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és 
működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek 
biztosításáért, felügyeletéért a hatályos jogszabályok alapján az intézmény vezetője felelős. 

 

Az iratkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az intézmény Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. 

X. 

Vegyes és záró rendelkezések 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek és függelékeinek listáját az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 

2. Felhatalmazást kap az igazgató helyettese, hogy a függelékben szereplő adatokban a szükséges 
változásokat átvezesse. 

 

Záradék: 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a     /2011. (IV.   .)HSZB. sz. határozatával, 2011. május 1-jei 
hatállyal jóváhagyta. 

 

Salgótarján, 2011. április       Szvorád Andrásné s. k. 

        igazgató 

 

 



SZMSZ 1. számú melléklete 

 
A „Baglyaskő” Id ősek Otthona  

Szervezeti és Működési Szabályzata  
mellékleteinek/függelékeinek 

jegyzéke 
 
 
 
 

1. számú melléklet: A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek/függelékeinek 

jegyzéke 

2. számú melléklet: A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

 

 

 

1. sz. Függelék: Szervezeti séma az intézmény szervezetéről (organogram) 

2. sz. Függelék: „Baglyaskő” Idősek Otthona állománytábla 

3. sz. Függelék: Felhasznált jogforrások 

4. sz. Függelék: Iratkezelési Szabályzat 

 

 



Az SZMSZ 2. melléklete 
 
 
 
 

„BAGLYASK Ő” ID ŐSEK OTTHONA 
Salgótarján 

Petőfi út 92-94. 
3102 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendje 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a és az államháztartás 

működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 156. § (3) bekezdése értelmében  
„A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét, amely - a fejezetet irányító szervek kivételével - a költségvetési szerv szervezeti 
és működési szabályzatának mellékletét képezi.” 
 
A „Baglyaskő” Id ősek Otthonában (továbbiakban: Intézmény) előforduló 
szabálytalanságok kezelésére – figyelembe véve a PM által a szabálytalanságok kezeléséhez 
kiadott útmutatóját – az itt meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni. 
 
 

1. Általános rész 
 

 
1.1. Szabálytalanság fogalma, meghatározásának célja 
 
A szabálytalanság fogalma: 
Szabálytalanságnak nevezzük a korrigálható mulasztásokat, hiányosságokat, a fegyelmi-, 
büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményeket. 
 
A szabálytalanság valamely létező szabálytól:  

- központi jogszabályi rendelkezéstől,  
- helyi rendelettől,  
- egyéb belső szabályzattól, utasítástól 

való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem tartását jelenti. 
 
A szabályok be nem tartása adódhat 
 - nem megfelelő cselekményből,  
 - mulasztásból,  
 - hiányosságból. 
 
A szabálytalanság bekövetkezhet: 
 - az államháztartás működési rendjében, 
 - a költségvetési gazdálkodás valamely területén,  
 - a költségvetési szerv valamely feladatellátásában stb. 
 
A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) 
előfordulásának megelőzése. 
 
A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére a belső kontroll rendszerbe új 
elemeket kell beépíteni, hogy a szabálytalanság előfordulása, ill. ismételt felmerülése 
kivédhető legyen.  
 
1.2. A szabálytalanságok körének meghatározása 
 
A szabálytalanságoknak alapvetően két típusát kell megkülönböztetni: 
 - a szándékosan okozott szabálytalanságokat, valamint 
 - a nem szándékosan okozott szabálytalanságokat. 
 
 



 

 3 

A szándékosan okozott szabálytalanságok közé az alábbiakat kell sorolni: 
 - félrevezetés,  
 - csalás,  
 - sikkasztás,  
 - megvesztegetés,  
 - szándékosan eszközölt szabálytalan kifizetés. 
 
A nem szándékosan okozott szabálytalanságok közé kell sorolni a következőket: 

- figyelmetlenségből elkövetetett szabálytalanság,  
- nem megfelelő módon és tartalommal vezetett nyilvántartásokból származó 

szabálytalanság,  
- hanyag munkavégzésből, magatartásból származó szabálytalanság,  
- határidő elmulasztása miatti szabálytalanság. 

 
Jelen eljárásrend tekintetében szabálytalanságnak minősülnek azok a szabálytalanságok, 
melyek mértékük alapján 
- büntető-, 
- szabálysértési, 
- kártérítési, 
- fegyelmi eljárás megindítására adnak okot. 
 

2. A szabálytalanságok megelőzése 
 
2.1. A szabálytalanságok megelőzése érdekében működtetett belső kontroll rendszer 
 
A szabálytalanságok megelőzése érdekében az intézmény a belső kontroll rendszert 
működteti. Ennek során kiemelt figyelmet fordít a következőkre: 

- az intézmény működése megfelelően szabályozott legyen, s a szabályzatok 
folyamatosan felülvizsgálatra kerüljenek,  

- az intézmény a szabályzatok szerint működjön, a működés e tekintetben is 
folyamatosan ellenőrzött legyen, 

- a szabálytalanság esetén történjen intézkedés a szabálytalanság 
- megszüntetésére, 

- a szabálytalanság helyesbítésére, korrigálására.  
 
2.2. A szabályozottság biztosítása 
 
A szabályozottság biztosítása az igazgató feladata. Az igazgatónak kell gondoskodnia arról, 
hogy az intézmény valamennyi kötelező, illetve a működést egyébként segítő belső 
szabályozással rendelkezzen. 
 
A szabályozottság biztosítása nemcsak a szabályzatok rendelkezésre állását jelenti, hanem azt 
is, hogy a szabályok mindig naprakészek, a jogszabályokhoz, illetve a belső szervezeti 
elvárásokhoz igazodóak legyenek, tartalmukban segítséget nyújtsanak az intézmény 
feladatainak ellátásához. 
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3. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a 
szabálytalanságok megelőzése érdekében 

 
Az intézménynél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok a következők: 
1. Tervezési folyamatok egyes területei mint Pl.: a dologi kiadások, személyi és kapcsolódó 

járulékok, valamint a térítési díjak esetében. 
2. Készpénzes folyamatok csökkentése lehetőség szerint. Pénzügyi teljesítés előtt az 

utalványozás körülményei meglapozottságának áttekintése. 
3. Az intézmény belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, 

folyamatnak minősített területek. (Több évre szóló elkötelezettségek, szerződések, a 
költségvetés végrehajtásának betartása, térítési díjak megállapításával összefüggő 
feladatok, intézményi vagyongazdálkodás.) 

 
3. 1. Követendő eljárásrend 

- Meg kell határozni, írásban rögzíteni a belső rendet, politikát. 
- A szabályozottság folyamatos áttekintése, aktualizálása. 
- Az eljárásrendet az érintettekkel meg kell ismertetni. 
- A szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése. 
- Az ellenőrzés szempontjából a legkevésbé lefedett területre történő kiemelt 

odafigyelés. 
 

4. A szabálytalanságok kezelési rendje 
 
4.1. A szabálytalanságok kezelésének fogalma 
 
A szabálytalanságok kezelése: az eljárásrend kialakítása, a szükséges intézkedések 
meghozatala, az intézkedések hatásának nyomon követése, a nyilvántartási tevékenység, mely 
közvetlenül az intézmény feladata. 
 
4.2. Felelősségi szabályok 
 
A szabálytalanságok kezelési feladatainak ellátásába az igazgató az igazgatóhelyettest is 
bevonhatja. 
 
4.3. Általános elvek 
 
Az intézmény igazgatójának gondoskodnia kell arról, hogy az első szintű pénzügyi irányítási 
és kontroll rendszer megfelelőségének és hatékonyságának vizsgálatával és értékelésével a 
szabálytalanságokat elkerüljék.  
A belső kontroll rendszer kielégítő működését biztosítani kell az intézmény minden 
tevékenysége vonatkozásában. 
Az intézmény azon tevékenységeire, működési folyamataira, ahol a szabálytalanságok 
előfordulásának kockázata magas, külön figyelmet kell szentelni. 
A belső kontroll rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan feladatokat határoz meg, 
amelyek végrehajtásával a szabálytalanságok kiküszöbölhetők, illetve az okozott kár mértéke 
korlátozható. 
 
4.4. A szabálytalanságok kezelési rendjébe tartozó feladatok 
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A szabálytalanságok kezelési rendjébe az alábbi feladatok ellátása tartozik: 
- a szabálytalanságok észlelése,  
- intézkedések, eljárások meghatározása, 
- intézkedések, eljárások nyomon követése, 
- a szabálytalanságok és a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása. 

 
4.5. A szabálytalanságok észlelése 
 
A szabálytalanságok észlelése több módon is történhet.  
 
A dolgozó, vezető által észlelt szabálytalanság esetén követendő eljárás: 
 
Ha az intézmény valamely – nem vezető beosztású – dolgozója észleli a szabálytalanságot, 
akkor a szabálytalanság észlelésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége keletkezik. 
Tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint kell eleget tennie: 

- értesítenie kell az intézmény igazgatóját vagy igazgatóhelyettesét, 
- ha az előző bekezdésben nevezettek is érintettek a szabálytalanságban, akkor a 

felügyeleti szervet kell értesítenie. 
Az igazgató és az igazgatóhelyettes a tényleges szabálytalanságot köteles megvizsgálni, 
intézkedést hozni, illetve megindítani a szükséges eljárást. 
 
A belső ellenőrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás: 
 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a többször módosított 193/2003. (IX.26.) 
Kormányrendelet szól. Az intézményre vonatkozó belső ellenőrzési rendszert az önállóan 
működő és gazdálkodó intézmény az Ezüstfenyő Idősek Otthona biztosítja. 
Ha a belső ellenőrzés az intézménynél szabálytalanságot tapasztal, akkor a vonatkozó 
jogszabály, illetve szabályzat szerint kell eljárni. 
 
A külső ellenőrző szervezet által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás: 
 
A külső ellenőrző szervezet által tapasztalt szabálytalanságokat a külső ellenőrző 
szervezetnek az általa készített ellenőrzési jelentésben kell leírnia. Az ellenőrzési jelentés 
alapján az intézménynek szintén intézkedési tervet kell kidolgoznia, majd pedig 
végrehajtania. 
 
4.6. Intézkedések, eljárások meghatározása 
 
A feltárt szabálytalanságok megszüntetése, illetve a szabálytalanságok orvoslása, a hibák 
kijavítása, a hiányosságok pótlása egyrészt megfelelő intézkedést, illetve valamilyen eljárást 
tesz szükségessé. 
Az intézkedések megtételéért, az eljárások meghatározásáért az igazgató tartozik 
felelősséggel. 
Az intézkedések alapvetően két csoportra oszthatók: 

a) külső szerv bevonását indokoló intézkedések (pl.: feljelentés büntetőügyben, 
szabálysértési ügyben stb.) 

b) intézményen belüli intézkedések. 
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Az intézményen belüli intézkedések sora a következő: 
- tényállás tisztázása (ez történhet akár fegyelmi ügy keretében is),  
- a tényállás megállapítása alapot adhat további vizsgálatok megindítására és 

elvégzésére, 
- a tényállás teljes tisztázása és az esetleges további vizsgálatok eredményeképpen a 

szükséges válaszintézkedések meghatározása, 
- a válaszintézkedések hatásának, hatékonyságának áttekintése, majd 
- a megfelelő intézkedés megtétele. 

 
A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás nyilvántartása az intézménynél 
 

1. Minden ügyet ki kell vizsgálni, a tényekről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. 
2. Gondoskodni kell a szükséges felelősségre vonásról, indokolt esetben a feljelentések 

megtételéről. 
3. Ha a szabálytalanság az intézmény számára jelentős anyagi kárt okozott, fegyelmi 

eljárást kell indítani. 
4. Kisebb összegű pénzügyi cselekménynél, különösen ha az nem szándékosan történt, 

törekedni kell arra, hogy a cselekmény pénzügyi következményei orvoslásra 
kerüljenek. Ennek legegyszerűbb eszköze a kártérítésre kötelezés. 

 
Az SZMSZ 2. sz. mellékletének függeléke tartalmazza az egyes eljárásokra irányadó 
jogszabályok főbb rendelkezéseit. 
 
 
4.7. Intézkedések, eljárások nyomon követése 
 
Az intézmény igazgatójának már említett feladata az intézkedések elrendelése, valamint azok 
megtétele. 
Az adott intézkedést azonban nem elegendő elrendelni és a megtételéről gondoskodni, 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni az elrendelt feladatok végrehajtását, az egyes eljárások 
helyzetét.  
 
Kiemelt feladat az, hogy az észlelt, feltárt szabálytalanságok ismételt előfordulási lehetőségét 
kiküszöböljék, azaz felderítsék azokat a körülményeket, helyzeteket, amelyek hasonló 
szabálytalanságok előfordulását lehetővé teszik. 
Az ilyen helyzetek kiküszöbölésére a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzés rendszerében kiemelt hangsúlyt kellett fektetni. 
 
 
4.8. Nyilvántartási feladatok 
 
Az intézmény igazgatójának a szabálytalanságok kezelése során nyilvántartási feladatai 
keletkeznek. A főbb feladatok a következők: 

- a szabálytalanságok észlelésével, a szabálytalanságokkal kapcsolatos tényállás 
tisztázásával, illetve a szabálytalansággal kapcsolatban keletkezett iratokról 
naprakész nyilvántartást kell vezetni,  

- a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratokat az egyéb iratoktól 
elkülönített rendszerben külön iktatni kell,  

- nyilván kell tartani a szabálytalanságok kezelése érdekében elrendelt, illetve 
megtett intézkedéseket, valamint az intézkedésekhez kapcsolódó határidőket,  

- indokolt esetben figyelembe kell venni más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 
is. 
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5. Az intézmény igazgatójának értékelési feladata a szabálytalanságok  

megakadályozása érdekében 
 
 
Az igazgató a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy 
alkalommal értékeli az intézmény egyes működési folyamatait. Az értékelés során át kell 
tekinteni legalább a következőket: 

- az intézménynél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos 
a belső kontroll tevékenység,  

- a belső kontroll rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő 
rugalmassággal válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére, 

- az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a belső kontroll 
rendszer még nem került kialakításra, 

- a belső kontroll rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési 
nyomvonalak,  

 
6. A szabálytalanságok kezelésének belső szervezeti rendje 

 
Az igazgató köteles bevonni más személyeket is a szabálytalanságok kezelési feladataiba, 
beleértve a megelőzési tevékenységet is. 
 

1. Ápolás-gondozás területén:    igazgató helyettes, telephely-
vezetők, 

2. Gazdasági-ügyvitel területén: önállóan működő és gazdálkodó 
intézmény gazdasági igazgatója, 

3. Intézményi működtetés (karbantartás. mosoda: gondnok, 
4. munkaügyi terület:     igazgató helyettes. 

 
Érintettség esetén más személy kerül (bevonásra) kijelölésre. 
A említettek mellett, az igazgató döntése alapján a fentiektől eltérő személyek is bevonhatóak 
a szabálytalanságok kezelésének feladataiba 
 
Az igazgató az egyes szabálytalanságok kivizsgálásakor a szabálytalanság jellegétől és 
nagyságától függően rendelkezik arról, hogy a szabálytalanságok kezelésére: 

- szakértői csoportot vagy 
- szabálytalanság kezeléssel foglalkozó felelőst kíván-e bevonni, illetve kijelölni. 

 
A megbízással egy időben rendelkezik a szakértői csoport, illetve a felelős feladatát, 
hatáskörét illetően. 
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A Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje melléklete 

 
A büntetőeljárás  
 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban 
Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak 
kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. 
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében 
tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél 
vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 
 
Szabálysértési eljárás 
 
A szabálysértésekről szóló LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, 
tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek 
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. 
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság 
részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 
 
Kártérítési eljárás 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki 
másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók 
továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései.  
 
Fegyelmi eljárás 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései 
az irányadók. 
 
 



Az SZMSZ 1.sz. függeléke 
„Baglyaskő” Id ősek otthona szervezeti felépítése 

 

„Baglyaskő” Idősek Otthona 
Igazgató 

1 fő 

Intézményvezető ápoló 
Igazgató helyettes 

1 fő 

Salgótarján – Füleki út 
telephelyvezető 

1 fő 

Salgótarján – Petőfi út  
telephelyvezető 

1 fő 

 
Gazdasági műszaki részleg 

Orvosi rendelő 
Ápoló gondozó  

1fő 

Eü csoport 
Részlegvezető 

1 fő 

Orvos 
Heti 6 óra 
Heti 2 óra 
Heti 4 óra 

Ügyviteli csoport Gondnokság 

Orvosi rendelő 
Ápoló 
2 fő 

Eü csoport 
Részlegvezető 

1 fő 

Ápoló, gondozó 
17 fő 

Mentál- 
higiénés 

munkatárs 
2 fő (6 órában) 

 
Ápoló, 

gondozó 
15 fő 

Munkaügyi üi. 
1 fő 

Gazd. ügyintéző 
2 fő 

(szociális) 
 

Raktáros 
1 fő 

Gondnok  
1 fő 

Karbantartó 
porta szolg. 

3 fő 
 

Gépkocsivezető 
2 fő 

Mosodai alkalm. 
2 fő 

Az árnyalatok a vezetői szinteket jelöli 

Vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatottak 

1. sz. gondozási 
részleg 

3 gondozási egység 

2. sz. gondozási 
részleg 

 

Ápoló, gondozó 
19 fő 

2 gondozási egység 

Takarító 
14 fő 6 órában  

 

Szakmai irányítás alá tartozó  

mentálhigiénés 
munkatárs 1 fő 

1 fő 

mentálhigiénés 
munkatárs  

1 fő 



Ssz. munkakör megnevezés  fő
Szakmai létszámSzakmai létszámSzakmai létszámSzakmai létszám

1 intézményvezető 1

2 intézményvezető ápoló 1

3 telephelyvezető 2

4 részlegvezető 2

5 orvosi rendelő ápoló gondozó 3

6 ápoló gondozó 51

8 mentálhigiénés munkatárs 2

9 mentálhigiénés munkatárs  6 órában foglakoztatott 2

Szakmai létszám összesen:Szakmai létszám összesen:Szakmai létszám összesen:Szakmai létszám összesen: 64

Gazdasági műszaki létszámGazdasági műszaki létszámGazdasági műszaki létszámGazdasági műszaki létszám

10 takarító 6 órában  foglakoztatott 11

11 gazdasági ügyintéző (gazdasági) 6 órában foglakoztatott 0,5

12 munkaügyi előadó 1

13 gazdasági ügyintéző (szociális) 2

14 raktáros 6 órában foglalkoztatott 0,5

15 gondnok 1

16 gépkocsivezető 2

17 karbantaró 3

19 mosodai alkalmazott 2

23

87

fő

1 segédápoló 8 órás foglalkoztatás 3

2 gyógymasszőr 4 órás foglakoztatásba 2

3 takarító 4 órás foglakoztatás 2
4 karbantartó 8 órás foglakoztatás 1

8összes igénylésünk

Munkaügyi központ által támogatott munkavállalók                          
( a pályázat folyamatban )

"Baglyaskő" Idősek Otthona állománytábla  

Az SZMSZ 2. sz. függeléke

Gazdasági -müszaki létszám összesen:Gazdasági -müszaki létszám összesen:Gazdasági -müszaki létszám összesen:Gazdasági -müszaki létszám összesen:

Intézmény mindösszesen:



Az SZMSZ 3. számú függeléke 

Felhasznált jogforrások 

 

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

5. Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. XXVI. 

törvény 

6. Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény. 

7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

8. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet  

9. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 

10. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 

ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 



 
 
 

Az SZMSZ 4. számú függeléke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iratkezelési Szabályzat 
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A köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, módosított 
1995. évi LXVI. törvény 9. §-ának előírása alapján  a köziratok kezelésével és védelmével 
kapcsolatos követelmények teljesítésének részletes szabályait a közfeladatot ellátó szerv (az 
állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó szerv)  által készített iratkezelési szabályzat és annak mellékletét képező 
irattári tervnek kell tartalmazni.  
 
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szabályzatának összeállítására vonatkozó, 2006. 
január 1-től hatályos központi előírásokat a 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 
szabályozza. 
A Korm. rendelet  69. §-a alapján „E rendelet rendelkezéseit 2006. január 1-je után kiadásra 
kerülő iratkezelési szabályzatok tekintetében kell alkalmazni. A jelenleg érvényben lévő 
iratkezelési szabályzatokat 2007. január 1-jéig a rendeletnek megfelelően módosítani kell…” 
Ugyanakkor az irattári terv alapjául szolgáló, az egészségügyi intézmények iratkezelési 
mintaszabályzatáról szóló 9/1999. (IV. 14.) EüM.  rendelet 2007. január 1-től veszíti 
hatályát.   

I. 
A szabályzat tárgya 
  
Az „Baglyaskő” Idősek Otthonában a nyílt iratok átvételének, készítésének, iktatásának , 
nyilvántartásának, tárolásának, irattározásának selejtezésének, levéltárba  történő adásának 
szabályai a következők: 
 
Az iratkezelési szabályzat az ügyiratok képzésének és kezelésének főbb fázisait a következő 
sorrendben szabályozza az idevonatkozó kérdéseket. 
 
  Ezek a fázisok a következők: 
 
A posta átvétele 
A posta bontása 
Az iktatás és mutató készítés 
Szignálás 
Az ügyek intézése 
Kiadványozás 
 
 

II. 
 
A posta átvétele: 
 

1. Az intézménybe érkező postai jellegű, valamint kézbesítő útján érkező küldeményeket 
a gazdasági ügyintéző veszi át. 

2. A küldeményt az intézmény igazgatója (távolléte esetén a helyettesítője ) bontja fel  a 
névre szóló, személyes jellegű küldeményeket  kiemeli, az összes többi iktatásra 
továbbítja. 

3.  A küldemény felbontása alkalmával ellenőrizni kell, hogy a borítékon jelzett iratok  
illetve  az iratokon jelzett mellékletek megérkeztek e. Ha hiány állapítható  meg,   ezt 
az iratra rá kell vezetni, ill. a sérülten  vagy felbontva érkező küldeményekre ezt a 
tényt feljegyzi és a keltezett feljegyzést aláírja. 
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4. Ha a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, úgy a 
borítékot  az ügyirathoz kell csatolni. 

5. Ha a felbontott küldeményről kiderül, hogy „titkos” minősítésű, a felbontó köteles a 
borítékot leragasztani újra és rávezetni , hogy felbontása megtörtént, majd az 
igazgatónak személyesen átadni a küldeményt. 

 
 

III. 
 

Az iktatás és mutató készítése 
 

1. Az iktatás nyilvános vezetése valamely szerv vagy személy működésének fontosabb 
eseményeiről, az általa intézett, ügyrendjében meghatározott ügyekről Az iktatókönyvben 
az iktatott ügyek intézésével kapcsolatos  legfontosabb adatok kerülnek feljegyzésre.  

2. A küldemény beérkezése után iktatni kell . Az iktatást elegendő egy nap egyszer 
elvégezni, de minden küldemény legkésőbb a következő nap iktatásra kerül. 

3. A küldeményeken kívül iktatni kell az intézményből kezdeményezett intézkedést igénylő 
minden ügyiratot is. 

4. Az iratok iktatása sorszámos rendszerben történik . A titkárság minden évben több 
központi lehetőleg azonos iktatószámon iktatja  a következő ügyköröket, és ezután 
gyűjtőn tartja  nyilván a további  ügydarabokat, ezek a következők: 
 

 
1/1. Megyei levelezés           

2/1. Igazgatói Utasítás és Körlevelek       

3/1. „Baglyaskő” Idősek Otthona székhely ellátottjaival kapcsolatos levelezés 

(gazdasági /szociális/ ügyintézőnél vezetve - kis iktatókönyv)           

3/2. Telephelye (Füleki út 52.) ellátottjaival kapcsolatos levelezés  

(szociális ügyintézőnél vezetve – kis - iktatókönyv)             

4/1. Bérügyek és személyzeti ügyek (kinevezés, átsorolások, megszűntető…)   

5/1. Felügyeleti és külső szervekkel kapcsolatos levelezés (ÁSZ, Kormány hivatal) 

6/1. Éves szakmai beszámoló         

7/1. Pályázatok dokumentációi         

8/1. Statisztikai adatszolgáltatás         

9/1. Szervezettel és működéssel kapcsolatos szabályzatok     

10/1. Biztonsági és munkavédelmi ügyiratok, üzemi balesettel kapcsolatos levelezések  

11/1. Számlák (kis iktatókönyv)  

12/1. Elektronikus levelezés   

13./1. Vagyonnal kapcsolatos iratok (átadás, selejtezés)    

14./1 Jegyzőkönyvek, feljegyzések 

15/1. Szerződések, megállapodások       
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15/2. Egyebek  

Az iratok sorszáma mutatja az ügyköröket és az alszámok a telephelyek elkülönítését 

szolgálja. 

1) „Baglyaskő” Idősek Otthona székhely 

2) „Baglyaskő” Idősek Otthona telephelye 

 

5. Az iktatás iktatóbélyegzőnek az iratra nyomásából, az annak lenyomatán felsorolt adatok 

feltüntetéséből  és az ügy lényeges  adatainak az iktatókönyvbe történő bejegyzéséből áll . 

Az iktatóbélyegző tartalmazza: 

- az intézmény nevét 

- az iktatás évét, hónapját, napját 

- az iktatókönyv sorszámát 

- a mellékletek mennyiségét 

6. Az iktatóbélyegzőt úgy kell az iratra rányomni, hogy a szöveget, a címzést ne takarja. Ha  

nincs elegendő hely  az iktatóbélyegző részére az iraton , az iktatás céljára borítólapot  

kell felhasználni. 

7. Az iktatóbélyegző lenyomatának kitöltésével egyidejűleg kell bejegyezni az 

iktatókönyvbe a következőket: 

- sorszám 

- az iktatás ideje 

- a küldő neve, esetleg száma 

- az ügy tárgya 

- a mellékletek száma 

 

 

további adatok: 

- kezelési feljegyzések 

- határidő 

- irattárba helyezés 

 

8. Az ügyiratok iktatására minden év elején  újonnan megkezdett, bekötött és     

oldalszámozott iktatókönyvet kell használni., amit az igazgató hitelesít a számok 

folyamatosan emelkedő sorrendjében .  Az iktatást minden naptári év utolsó számával  

lezárja, a titkárnő  keltezett aláírásával  és az intézmény bélyegzőjével ellátja. 
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9. Az iktatás során akár az iktatókönyvbe, akár a beadványokra feljegyzett adatokat 

olvashatatlanná tenni nem szabad. Iktatókönyvbe sort üresen hagyni, ceruzás bejegyzést 

tenni tilos. Téves iktatás esetén kivakarást, leragasztást stb. alkalmazni nem lehet, a téves 

szöveget vagy számot egy vonallal kell áthúzni, hogy az eredeti olvasható maradjon.  A 

javítást kézjeggyel és keltezéssel igazolni kell. 

10. Az iktatókönyv szabályszerű vezetését  az intézmény vezetője  ellenőrzi és kézjegyével  

ezt a tényt  igazolja,. év végén, amikor megtörténik  az iktatókönyv lezárása aláírásával 

hitelesíti azt. 

11. Az iktatott ügyiratokat az év kezdetén ujonan nyitott bekötött betűsoros mutatókönyvben 

kell mutatózni, név és tárgymutatót kell készíteni. Ha az irat több személlyel kapcsolatos  

a névmutató megfelelő betűjénél valamennyi személyt mutatózni kell.. 

 

V. 

Szignálás: 

Az iktatás után az igazgató, az őt helyettesítő személy  kijelöli azt a részleget vagy 

dolgozót, amely vagy aki elvégzi az ügy elintézést , ill. a helyben keletkeztetett ügyirat 

érdemi részét végzi. 

Az elintézés módjára is utasításokat adhat.. Ugyanígy, amennyiben több részleg 

munkáját kívánja az ügy elintézése, azt is utasításba  adja. 

 

Az ügyek elintézése: 

Az elintézés folyamatában az előadó köteles az ügyiratra ráírt utasításokban foglaltak 

szerint eljárni. 

 

 

Kiadmány hitelesítése: 

Külső szervhez vagy személyhez iratot, kiadmányt csak kiadmányozási joggal  

rendelkező személy  aláírásával lehet továbbítani, elküldeni. 

A kiadmányozásra jogosultak körét és aláírás mintájukat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A kiadmány akkor hiteles, ha 

- az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírta, 

- a kiadmányozó neve mellett „sk.” Jelzés szerepel és a hitelesítéssel  

   felhatalmazott személy azt aláírásával igazolta. 

   a kiadmányozó , illetve  a felhatalmazott személy  aláírása mellett   az  
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    intézet hivatalos bélyegző lenyomata szerepel. 

 

A kiadmányozáshoz az állami címerrel ellátott bélyegzőt kell használni. 

A kiadott bélyegzőkről az intézet titkárnője köteles bélyegző nyilvántartást vezetni. 

 

Az irat továbbítása postázása: 

A postai továbbítás estén  a borítékokat   küldemény fajtánként ( ajánlott, utánvét  stb.) 

szétválogatja  a szükséges formanyomtatvány  kitöltése után csatolja a küldeményhez  

és a szükséges bérmentesítésről gondoskodik. 

 

A küldemények postai úton történő továbbítása esetén a posta által rendelkezésre 

bocsátott feladókönyvet kell használni. 

A kézbesítő útján továbbított (címzetthez eljuttatott) küldeményeket a sorszámozott és 

hitelesített – kézbesítő könyvbe kell bejegyezni. A címzett által történő átvételt abban 

kell igazolnia. 

 

A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb. okból visszaérkezett iratokat és 

küldeményeket az iratkezelő az illetékes ügyintéző szervezeti egységhez (személyhez) 

soron kívül köteles továbbítani, aki a további intézkedésről gondoskodik. 

 

 

Az irattározás, irattári terv 

Az intézmény a levéltárral együtt működve irattári tervet készít.  Ennek során  

meghatározzák a maradandó nem selejtezhető  iratok körét , valamint  az egyes 

ügykörökhöz tartozó tételszámokat , azok szükséges őrzési idejét, selejtezéseket, 

illetve a levéltárba való átadás időpontját. 

 

Az irattár működése: 

Minden szervezeti egység vezetője saját hatáskörében gondoskodik az egysége által 

használt iratok biztonságos őrzéséről 

Az irattári anyag elhelyezése az irattári terv szerint történik.  

 

Az iratok selejtezése, levéltári átadása: 
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A selejtezés 

Az irattárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés 

útján szabad kiemelni. 

Az irattárban elhelyezett iratanyagot –selejtezés szempontjából évenként felül kell 

vizsgálni és azokat az iratokat, amelyek nem minősülnek  levéltári anyagnak és az 

irattári terv alapján  őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni. 

Az őrzési idő az ügyirat keletkezésének évét követő január 1.-től egész évekre kell 

számítani. 

 

Az irattári selejtezéssel kapcsolatos munkákat  a tárgyévet követő minden év  március 

hó 31. napjáig kell elvégezni. 

A selejtezés megszervezéséért és lebonyolításáért az intézet igazgatója a felelős. 

 

Amennyiben a selejtezés során egyes iratok tartalmának és őrzési idejének elbírálása 

vonatkozásában kétely merült fel, úgy  az ügyviteli döntést a levéltári szakértő 

véleményének figyelembevételével az intézményvezető hozza meg. 

A selejtezés alkalmával jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell : 

- az intézmény megnevezését, 

- a selejtezés időpontját, 

- a selejtezésre kerülő iratok, felsorolását, 

- selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét és aláírását. 

 

Az iratok selejtezését csak annak tartalmi jellegével tisztában lévő személy végezheti 

az irattári tervben  megjelölt időtartam letelte után. A selejtezésről hárompéldányos 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet  az iktatás, aláírás után jóváhagyás céljából meg 

kell küldeni  a levéltárnak, aki  azt ellenőrzi , záradékolja és visszaküldi .  A levéltár  a 

számára fontos anyagot átveszi és tovább tárolja. 

 

A megsemmisítést két személy jelenlétében kell végrehajtani. A megsemmisítés 

módját és tényét rá kell vezetni a selejtezési jegyzőkönyvre, amelyet a megsemmisítők  

kötelesek aláírni . 

A megsemmisítésnél jelen lévő személyeket az intézet igazgatója jelöli ki. 

Az iratok selejtezésekor különös figyelemmel kell kísérni a selejtezési időpontokat Az 

irányadó jogszabályi irattári tervek a szabályzat 2. sz. mellékletét képezik. 



 8 

A levéltári anyagokat legalább ötévente át kell adni a levéltárnak. Az átadásról 

kétpéldányos jegyzőkönyvet kell készíteni, mely az alábbiakat tartalmazza: 

- az átadó szerv neve címe 

- az átadásra kerülő iratok megnevezése 

- az átvevő levéltár neve , címe 

- az átadó átvevő eredeti aláírását 

- a két szerv a jegyzőkönyv egy –egy példányát, mint nem selejtezhető  

  iratot tárolja. 

 

Egyéb iratkezelési feladatok 

 

Iratok kezelése az intézmény megszűnése esetén 

 

Az intézet  megszűnése esetén az intézet igazgatója köteles gondoskodni az iratok 

további elhelyezéséről a fenntartó önkormányzat iránymutatása alapján. 

Jogutód nélküli megszűnés esetén a nem selejtezhető iratokat az illetékes 

közlevéltárba kell elhelyezni. 

 

 

Személyi vagy munkaköri változás esetén  követendő eljárás 

 

Azt a munkatársat  akinek a munkaköre megváltozik , vagy munkaviszonya 

megszűnik , a részére kiadott  iratokkal el kell számoltatni. 

Az iratok és egyéb anyagokat  az intézetvezető által megbízott személyek 

jegyzőkönyvileg  köteles átadni. 

 

A jegyzőkönyvet 3 példányban kell készíteni, melyből 

- az első példányt az átadó, 

- a második példányt az átvevő, 

- a harmadik példányt pedig az iratkezelő kapja. 

 

A hiányzó, illetve elveszett  iratok ügyének rendezése. 

Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre  

vonást illetve fegyelmi büntetést von maga után. 
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Az ügyirat hiányának okát és körülményeit – az irat eltűnésének  észlelésétől számított 

3 napon belül – az intézet igazgatójának  ki kell vizsgálni és vizsgálatról készített 

jegyzőkönyv alapján  a szükséges intézkedéseket  meg kell hoznia: 

 

A bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések 

 

Az intézménynél címeres körbélyegzőt a hivatalos kiadványokra, a kiadmányozási 

jogkörrel  rendelkezők  sajátkezű aláírásához , illetve a kiadmányok (másolatok) 

hitelesítéséhez, valamint a küldemények lezárásához és átvételéhez  lehet használni. 

Tilos üres lapokat , ki nem töltött nyomtatványokat  bélyegzővel ellátni, illetve a 

kiadmányt  hitelesíteni , ha azt a kiadmányozó még nem írta alá. 

 

A bélyegző használója felelős a bélyegző rendeltetésszerű használatáért és biztonságos 

őrzéséért. 

Ezért a bélyegzőt 

- csak az intézmény munkájával kapcsolatban használhatja 

- a munkaidő befejezése után, illetve a helyiségből való távozáskor köteles elzárni, 

- munkaviszony megszűnésekor köteles az ügykezelőnek visszaadni, 

- ha elvesztette ( vagy valami oknál fogva eltűnt), köteles vezetőjének azonnal 

jelenteni. 

Az intézetnél használt bélyegzők nyilvántartásának vezetéséért és ellenőrzéséért az 

intézmény szociális ügyeiért felelős gazdasági ügyintézője  a felelős. 

 

Salgótarján, 2009. augusztus 1. 

 

Jóváhagyta: 

 

 

Szvorád Andrásné 

                                                                           igazgató 
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Az Iratkezelési szabályzat 1. számú melléklete 

Kiadmányozásra jogosultak 

 

A kiadmányozók három csoportra sorolhatók: 

 

I. Az intézet igazgatója : az intézet működését érintő tárgykörben teljes körű 

aláírási joggal rendelkezik. 

II.  Az intézet igazgatójának helyettesei: elsődlegesen a saját szakterületükön ( 

szakmai ellátás és műszaki- gazdasági ellátás), de az intézet igazgatója és 

igazgatóhelyettese együttes távollétében  a társellátási területet érintően is 

jogosultak aláírásra. 

III.  A részlegvezető főnővérek: a részleg gondozottainak ügyeiben 

egészségügyi  ügyekben az igazgató által meghatározott teljes jogkörrel . 

IV.  A szervezeti egységvezetők: saját csoportjukhoz tartozó feladat ellátással 

kapcsolatos témákban, kivéve az új kötelezettségvállalás- és a felettes 

szervnek vagy hivatalnak küldendő jelentések, vagy válaszlevelek. 

 

 

A fentiek alapján kiadmányozásra jogosultak:, 

Csoport 

 

Beosztás Jogkör Aláírás 

I. Igazgató Teljes  

II. Szakmai 

igazgatóhelyettes 

Gazdasági igazgató 

Teljes 

 
 
Gazdasági ügyekben 

 

III. Részlegvezetők  Egészségügyi, gondozotti 

ügyekben az igazgató által 

meghatározott körben 
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Az Iratkezelési szabályzat 2. számú melléklete 

Irattári terv 
 

I.  Igazgatási, szervezeti, működési ügyek 
 

   megőrzési   levéltárba 
 idő(év) adási idő(év) 

1. Alapító okirat       NS   - 
 
2. Vezetői értekezletek jegyzőkönyve    NS   15 
 
3. Vezetői, igazgatói utasítások, körlevelek   NS   15 
 
4. Szervezeti és Működési Szabályzat    NS   15 
5. Pályázatok dokumentációi     NS   15 
 
6. Éves szakmai beszámolók, jelentések   NS   15 
 
7. Éves statisztikai adatszolgáltatás    NS   15 
 
8. Évközi statisztikai adatszolgáltatás    5   - 
 
9. Hosszú távú és éves szakmai munkatervek   NS   15 
 
10. Felügyeleti és külső szervek (ÁSZ, Kormány Hivatal) 

ellenőrzésével kapcsolatos ügyek iratai   NS   15 
 
11. Belső ellenőrzési ügyek iratai    10   - 
 
12. Ingatlan tulajdonjogi ügyekkel kapcsolatos iratok  NS   HM 
 
13. Iktatókönyvek, név-, és tárgymutatók   NS   15 
 
14. Bélyegző nyilvántartások     hatályvesztést 
         követő 5 év  - 
 
15. Biztonsági, tűz, és munkavédelmi  

Intézkedések iratai      10   - 
 
16. Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek   10   - 
 
17.       Irattári szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos 

ügyek, iratselejtezési jegyzőkönyvek    15   - 
 
18.       Közalkalmazotti Tanács és Szakszervezet 
            ügyeinek iratai      NS   - 
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19. Levéltári irat átadás-átvételi jegyzőkönyvek   NS   HM 
 
20. Munkabalesetek és foglalkozási betegségek iratai  75   - 
 
21. Munkaértekezletek jegyzőkönyvei    5   - 
 
22. Kapcsolattartás civil és egyéb szervezetekkel  5   - 
 
23. Étlapok       5   - 
 
 
 

II.  Humánpolitikai és munkaügyek 
 

megőrzési  levéltárba 
                                idő(év)  adási idő(év) 

1. Személyi dossziék anyagai (kinevezés, átsorolás, 
áthelyezés, minősítés, szakmai önéletrajz, iskolai 
végzettséget igazoló dokumentumok, munkaköri 
leírások, felmentések, felmondások, elbocsátások, 
a munkaviszony beszámításával – nyugdíjazással  
kapcsolatos ügyek)      75   HM 

 
2. Bérdossziék anyagai előző munkáltatótól hozott 

igazolások, iratok éves bérkartonok, adó- és járulék  
elszámolások, letiltások     50   - 

 
3. Mellék- és másodállás engedélyezése   15   - 
 
4. Fegyelmi és kártérítési ügyek    10   - 
 
5. Kitüntetések és jutalmazások iratai    10   - 
 
6. Képzési és továbbképzési ügyek    lejáratot 
         követően 5 év  - 
 
7. Szabadságok engedélyezése     5   - 
 
8. Jelenléti ívek       5   - 
 
9. Kereseti igazolások      5   - 
 
10. Tanulmányi szerződések     10   - 
 
11. Továbbképzési éves és középtávú tervek   15   - 
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III. Gazdasági ügyek 
 
 
 

megőrzési  levéltárba 
                                idő(év)  adási idő(év) 

1. Költségvetési alapokmány és intézeti 
költségvetés       NS   15 

 
2. Éves beszámoló jelentések és vagyonmérleg  NS   15 
 
3. Féléves beszámoló jelentés     10   - 
 
4.       Főkönyvi kivonatok, főkönyvi számlák,  

könyvelési naplók, leltározás, selejtezés iratai  10   - 
 
5. Tárgyi eszköz nyilvántartási kartonok   NS   HM 
 
6. Tárgyi eszköz éves naplói     10   - 
 
7. Készletgazdálkodás bizonylatai (anyag ki-, és  

bevételezési bizonylatok, anyag és készlet 
kartonok, készlet naplók, vegyes bizonylatok,  
élelmezési készletek bizonylatai)    10   - 

 
8. Beruházás és felújítási ügyek dokumentációja  NS   HM 
 
9. Könyvtári ügyek iratai     10   - 
 
10. Banki bizonylatok (bankszámla kivonat, 

átutalási megbízás és mellékletei)    10   - 
 
11. Pénztári bizonylatok (bevételi-kiadási bizonylat 

és mellékletei, pénztárnapló, számlatömb,  
készpénzellátmány bizonylatai… stb.)   10   - 

 
12. Gépkocsi üzemeltetés bizonylatai (biztosítás a  

lejárat után, menetlevél, üzemanyag elszámo- 
lás, szerviz)       5   - 

 
13. Vagyonbiztosítással kapcsolatos iratok   10   - 
 
14. Karbantartási munkaigénylő lapok    5   -
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IV.  Szociális intézeti ellátási ügyek 
 

megőrzési  levéltárba 
                                idő(év)  adási idő(év) 

 
 

1. Ellátottak panasz ügyei, ellátottjogi  
képviselő észrevételei      10   - 

 
2. Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek  30   - 
 
3. Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése  2   - 
 
4. Mozgáskorlátozottak ügyei, közlekedési 

kedvezményei       10   - 
 
5. Gondozási díj nyilvántartása     75   - 
 
6. Fogyatékosok érdekvédelme     10   - 
 
7. Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása  NS   HM 
 
8. Közgyógyellátási ügyek     10   - 
 
9. Bentlakásos intézeti elhelyezés    2   - 
 
10. Társhatósági megkeresések 

(idegen környezettanulmány)     2   - 
 
11. Anyakönyvi kivonatok kérése    2   - 
 
12. Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek 
 (beadványok, kérelmek, megkeresések)   2   - 
 
13. Hagyatéki ügyek      10   - 
 
14. Ügygondok, eseti gondnok kirendelése   75   - 
 
15. Egyéb bírósági, hatósági, rendőrségi ügyek   10   - 
 
16. Személyi dossziék anyagai 

(pedagógiai és egészségügyi)     50   - 
 
17. Törzskönyvek       NS   HM 
 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 
 
12/2011. (IV. 19.) HSZB. Tárgy: a Harmónia Rehabilitációs Intézet 

és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Házi-
rendje módosításának jóváhagyásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága a Köz-

gyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 1/b melléklete II. 3. b) pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – a 
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Házirendjének módosítását a 
határozat melléklete szerint egységes szerkezetben 2011. május 1-jei hatállyal jóváhagyja, 
ezzel egyidejűleg a 26/2010. (VIII. 24.) SZEB. számú határozat hatályát veszti. 

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

Határidő: 2011. április 30. 
Felelős: Melo Ferenc, a bizottság elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2011. április 19. 
 
 
 
                   Meló Ferenc  
              a bizottság elnöke 
 
 
 



 
A 12/2011. (IV. 19.) HSZB. számú határozat melléklete 

 
Harmónia  

Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
2687 Bercel, Petőfi út 2. 

Tel: 35/384-011. Tel/fax: 35/384-219 
  bercelrehab@nograd.hu 
  www.bercelrehab.hu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HÁZIREND  
 
 
 

 
Hatályos: 2011. május 1-jétől 

 
 
 
 

Szepes Péter 
igazgató 
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A házirend az intézmény belső életének rendjét szabályozó igazgatói rendelkezés, mely a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 
SzCsM. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormány 
rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki 
szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormány rendelet 
figyelembevételével készült. 
 
Az intézmény neve:  
 
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
 
Az intézmény címe: 
 
Székhely: 2687 Bercel Petőfi S. út 2. 
Telephely: 2687 Bercel, Kenderváros út 23. 
 
Az intézmény fenntartója: 
 
Nógrád Megye Önkormányzata 
 
Működési területe: értelmig fogyatékosok vonatkozásában Nógrád Megye, súlyosan 
látássérült értelmi fogyatékosok esetén valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) 
SzCsM rendelet 3/A. § (2) bekezdése értelmében a bentlakást nyújtó intézmény esetében – az 
intézmény férőhelyeinek 10%-áig – az a személy is ellátható, aki az intézmény külön 
jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel. 
 

I. 
 

A HÁZIREND HATÁLYA  
 
A házirend kiterjed az intézményben – gondozási egységekben - elhelyezett ellátottakra, az 
intézmény alkalmazásában lévő közalkalmazottakra, érinti a hozzátartozókat, látogatókat, 
gondnokokat. 

 
II. 
 

A HÁZIREND CÉLJA  
 
1. A házirend célja, hogy az intézmény rendjét, az intézményi ellátottak nyugalmát, a 

társadalmi tulajdon megóvását, az intézmény zavartalan működését biztosítsa, 
tájékoztatást adjon alapvető szabályokról, szabályozza az intézmény mindennapi életét, 
az érdekvédelmet. 
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2. Az intézményi ellátottak, hozzátartozók megismerjék az intézmény alapfeladatát és az 
azon felül biztosított szolgáltatások körét, annak feltételeit, módjait. 

 
3. A házirend betartása mindenki számára egyformán kötelező, amely megköveteli a 

közösségi élet szabályainak megtartását, az intézményi vagyon védelmét, az ellátottak és 
az alkalmazottak egymás közötti megfelelő kapcsolatrendszerének kialakítását. 

 
III. 

 
AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATA  

 
Bercel, Petőfi út 2. (székhely) 

1. Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt nyújtó tartós bentlakásos intézmény. 
2. Típusa: integrált intézmény, melyben 

a. tanköteles koron túli értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása (41 
férőhelyen), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak 
intézményi keretek között van lehetőség, 

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

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

1. Formája: ápolást-gondozást, rehabilitációt és lakóotthoni elhelyezést nyújtó tartós 
bentlakásos intézmény. 

2. Típusa: integrált intézmény, melyben 
a. tanköteles koron túli értelmi fogyatékos és látássérült értelmi fogyatékosok  

ápoló-gondozó otthona (45 férőhely), akiknek képzésére, foglalkoztatására, 
valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség, 

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

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

3. Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő. 
 

IV. 
 

ÚJ ELLÁTOTT FELVÉTELE  
 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. 
 
A felvétel a leendő ellátott vagy gondnoka kérelme alapján orvosi javaslatra történik  

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését 

a) a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének határozata, 
b) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése, 
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c) a bírói ítélet, 
d) a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése 

alapozza meg. 
Az intézménybe történő felvétel iránti kérelem elbírálásáról az igazgató a döntést követően 
haladéktalanul értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A kérelem 
elutasítása esetén az értesítés írásban történik. 
 
Az intézményvezető szóban, vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes 
képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza 
időpontjáról. Az előgondozás I. szakasza során az intézményvezető átadja a megállapodás 
tervezetét és tájékoztatást nyújt a Házirend tartalmáról. 
 
Az intézmény vezetője - nyilvántartás alapján - az igények beérkezésének sorrendjében 
gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. 

 
Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a 
soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli 
elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről. 
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, 
illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 
 

V. 
 

LAKÓKÖRNYEZET  
 
1. Az intézmény két telephelyen 110 ellátotti férőhellyel működik.  

Az intézmény székhelye és telephelye Bercel község központjában, földrajzi 
adottságából adódóan mégis elkülönült részen helyezkedik el. A települést a 
vasúthálózat elkerüli, ugyanakkor rendszeres autóbusz járat a nap minden szakában 
lehetővé teszi annak jó megközelítését. A Petőfi úti székhely buszmegállótól 3 perc, a 
Kenderváros úti telephely 5 perc alatt elérhető. 

 
2. A székhely és a telephely parkosított. 
 
3.  A Petőfi S. úti székhelyen az ellátottak elhelyezésére többségében emeletes ágyakkal 

berendezett 2-10 ágyas szobák állnak rendelkezésre. 
 

A Kenderváros úti telephelyen a főépületben 48 fő koedukált ellátására heverőkkel 
berendezett (1 főre 6,6 m2) lakótér biztosított. 

 
A Kenderváros úti telephelyen 12 fő részére intézményi háttérrel működő ápoló-
gondozó célú lakóotthon áll rendelkezésre. 

 
A székhely és a telephely is rendelkezik betegszobával. 
 

4.  Az élettársaknak külön szobát nem, de a Kenderváros úti telephelyen intimszobát 
tudunk biztosítani. 

 
5.  A társalgók az ellátottak, a hozzátartozók, valamint a látogatók részére is rendelkezésre 

állnak. A szociális helyiségek az egészségügyi szükségleteik kielégítését szolgálják. 
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6. A székhelyen lévő intézmény utólagosan akadálymentesített, infokommunikációs 
jelzésekkel, eszközökkel ellátva. 

 
 

VI. 
 

AZ  EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI  
 
1. Az ellátásban részesülők egymás közti kapcsolattartásának alapja az alkalmazkodás, az 

egymás segítése, a másik ember jogainak tiszteletben tartása. Az ellátottak egymás 
szobáiban tartósan nem tartózkodhatnak. 

 
2. Az ellátottak alapvető érdeke a tulajdonjog tiszteletben tartása, a saját és egymás 

ingóságainak védelme és az intézmény vagyontárgyainak megóvása. A szándékos 
károkozás önkéntes beismerésének hiányában, a sértett fél (intézmény, ellátott) jogos 
igényét polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. 

 
3.  A lakószoba az ott élő személyek „intim szférája”, ezért a lakótársaknak és dolgozóknak 

kötelessége az általános etikai normák betartása, betartatása. 
 
4. Az ellátottak törekedjenek a nyugodt légkör megteremtésére. Ennek érdekében: 

- a pihenni vágyók nyugalmát ne zavarják, 
- minden ellátott egyenrangú, egymás felett nem uralkodhatnak, 
- villanyoltás után a hálószobában szórakoztató, műszaki eszközöket már ne 

használjanak, (TV, videó, magnó), 
- dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet,  
- az ellátott – saját egészsége érdekében – élelmiszert a szobában nem tárolhat, annak 

elhelyezésére közös használatú helyiségben hűtőszekrények állnak rendelkezésre, 
melyben névvel ellátott zárt edényben történik a tárolás. 

- a lakószobában utcai cipőt ne használjanak. 
 

VII. 
 

AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYZET KAPCSOLATA  
 
1. Az intézmény dolgozóinak feladata munkakörüknek megfelelően az ellátottak fizikai, 

egészségügyi és mentális szükségleteinek kielégítése, az ápolás-gondozás, valamint a 
foglalkoztatás megvalósítása, a biztonságos és barátságos légkör kialakítása. 

 
2.  Valamennyi dolgozónak és ellátottnak egymáshoz való viszonya a személyiség 

tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű 
határokig a toleranciát.   

 
3. Az intézmény dolgozói nem élhetnek vissza az ellátott fogyatékosságával, sértő 

megjegyzést nem tehetnek, testi fenyítést nem alkalmazhatnak. 
 
4.  Az intézmény dolgozói kötelesek az ellátottak személyiségi jogait tiszteletben tartani, 

azok gyakorlásában nem akadályozhatják. 
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5.  Az intézmény igazgatója gondoskodik a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási 
kötelezettségének érvényesítéséről. Az intézmény dolgozói az ellátott bizalmas 
megnyilvánulásait kötelesek tapintattal kezelni. 

 
6.  A dolgozók az ellátottaktól és a hozzátartozóktól sem pénzbeli, sem természetbeni 

ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el.  
 
7.  Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban 

részesülő személlyel életjáradéki és örökösödési szerződést az ellátás időtartama alatt - 
illetve annak megszűnését követő egy évig nem köthet, amelyről köteles írásban 
nyilatkozni. 

 
8.  Az ellátottak közötti konfliktushelyzeteket a dolgozók a lehetőségekhez képest 

kötelesek megelőzni-, illetve megakadályozni. 
Korlátozó intézkedés kizárólag veszélyeztető, illetve közvetlenül veszélyeztető 
magatartás esetén alkalmazható.  
A korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályokat az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 
 

VIII. 
 

HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS  
 
1. Évente 1 alkalommal illetve szükség szerint szülői értekezletet tartunk. 

Az értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze és tartja meg, aki tájékoztatást ad a 
szakmai munkáról, az ellátottakat érintő változásokról. 

 
2.  Látogatók fogadása: 

Az intézményben a látogatás nincs korlátozva, látogatót minden nap fogadunk 09 órától 
18 óráig. A látogatást szükséges jelezni a pedagógus- vagy nővérszobában.  

 
A látogató az ellátott hálószobáját megtekintheti, de a zsúfoltságra tekintettel a 
tartózkodás a társalgóban lehetséges. A látogató által hozott élelem elfogyasztása az 
ellátotti ebédlőben történhet. 

 Az ellátott egészségügyi állapotáról az intézményvezető ápoló, vagy a műszakban lévő 
ápoló-gondozó, mentális állapotáról, pénzügyi helyzetéről a mentálhigiénés csoport 
illetékes tagja adhat felvilágosítást. 

  
3. Ellátottaink levelezését a fejlesztő pedagógusok segítik. 

A leveleket és egyéb postai küldeményeket az intézményi átvételt követően, 
bontatlanul, érkezés után vehetik át a címzettek. A postán érkezett küldemények 
felbontásában, elolvasásában a mentálhigiénés csoport tagjai segítenek, melyről az 
esemény naplóban feljegyzést készítenek, s arról szükség esetén az intézmény 
vezetőségét tájékoztatják. 

 
4. Az intézmény 35/384-011 telefonszámán bármikor hívható.  

Kenderváros úti telephely telefonszáma: 35/535-035, és 35/535-036. 
Saját mobil telefont az ellátottak korlátozás nélkül tarthatnak, amennyiben szükséges, 
annak használatához a fejlesztő pedagógus segítséget nyújt.  
Az ellátottak és az alkalmazottak az intézményi telefont magánbeszélgetésre nem 
használhatják. 
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IX. 
 

AZ INTÉZMÉNYB ŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE 
 

1. Kimenő: 
Kimenőnek minősül, ha az ellátott egyénileg, vagy csoportosan a következőkben 
szabályozott időben távozik az intézményből és érkezik vissza-  
- Csoportos kimenő történhet az intézmény szervezésében, ebben az esetben a 

segítséget igénylő ellátottak mellé kísérő személy is biztosított. 
- Megfelelő egészségi állapotú és tájékozódási képességgel rendelkező ellátott 

részére: 
Április 01. naptól október 31.-ig: 

hétfőtől - péntekig:  16.00 – 18.00 óráig 
szombat-vasárnap:    9.00 – 11.00 óráig 

13.00 – 18.00 óráig 
November 01. naptól március 31.-ig: 

hétfőtől - péntekig:  15.30 – 17.30 óráig 
szombat-vasárnap:    9.00 - 11.00 óráig 

13.00 – 17.30 óráig 
 

 A kimenő a fejlesztő pedagógus, szociális és mentálhigiénés munkatárs vagy a 
szolgálatban lévő ápoló engedélyével, kilépő kártyával történhet. Az ellátott a kimenő 
idejét és visszaérkezés idejét a szolgálatban lévő ápolónak köteles bejelenteni. Az ápoló 
a kimenő idő megsértéséről köteles tájékoztatni az intézményvezető ápolót és az 
igazgatót illetve arról is, ha a kimenő idő alatt az ellátottat valamilyen sérelem érte. Ha 
testi-lelki bántalmazás éri kimenő idő alatt az ellátottat, a szolgálatban lévő ápolónak 
azonnali kötelessége értesíteni az intézmény vezetőségét és a rendőrséget. 

 
 Az egyéni kimenő korlátozása a korlátozó intézkedések szabályainak alkalmazásával 

lehetséges, melyet minden esetben az erre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően 
dokumentálni és engedélyeztetni szükséges. 

 
2. Eltávozás 
 
 Eltávozás esete: eltávozásnak számít, ha az ellátott a települést elhagyja. 

Eltávozásra az eltávozás időtartamától függetlenül csak a megfelelő nyomtatványon 
való engedélyezés után mehet az ellátott. Az ellátott az eltávozás szándékát az eltávozás 
előtt két nappal a fejlesztő pedagógusoknak vagy a szociális és mentálhigiénés 
munkatársaknak bejelenteni köteles, akik erről haladéktalanul tájékoztatják az igazgatót 
és engedélyeztetik vele az eltávozást. Az igazgató távolléte esetén a vezető pedagógus, 
annak távolléte esetén az intézményvezető ápoló adja meg az engedélyt. 

 
 Egy napot meghaladó eltávozásra csak abban az esetben mehet az ellátott, ha általa 

megjelölt tartózkodási helyről (család, barát stb.) írásos nyilatkozat áll rendelkezésre, 
illetve a hozzátartozó telefonon vagy személyesen szóbeli nyilatkozatot tesz az 
intézmény vezetősége felé arra vonatkozóan, hogy fogadják, felügyeletét vállalják. 

 Eltávozáskor az intézményvezető ápoló nyilatkozata szükséges, hogy az ellátott 
megfelelő egészségügyi állapota lehetővé teszi az eltávozást.  
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 Eltávozáskor és visszaérkezéskor az ápoló az intézményből kivitt, illetve visszahozott 
ruházatról, gyógyszerről leltárt készít a megfelelő formanyomtatványon. A leltár egy 
példányát az ellátottnak vagy kísérőjének átadja. Az ápoló a sorszámozott, hitelesített 
eltávozási naplóba bevezeti az eltávozás és visszaérkezés időpontját. 

 
 Ha az ellátott az engedélyezett eltávozási idő végére nem érkezik vissza az intézménybe 

és tartózkodási helyéről érdemi információ nem áll rendelkezésre, 24 óra várakozás 
után a balassagyarmati Rendőrkapitányságtól  az igazgató, akadályoztatása esetén a 
vezető pedagógus vagy az intézményvezető ápoló, illetve valamennyiük távollétében a 
mentálhigiénés csoport tagjai az ellátott körözését köteles kérni. 

 
X. 
 

AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGY AK KÖRE 
 
 Az ellátott az intézménybe elhelyezésre, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott 

mennyiségben hozhatja magával személyes használati tárgyait. 
 
 Az intézménybe (korlátozás nélkül) behozható személyes holmik: 
  

- személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg két váltás szezonnak megfelelő felső 
ruházat, 4 váltás fehérnemű, törölköző, fürdőlepedő, pizsama, két pár cipő, 
papucs), 

- ágytextília, 
- tisztálkodó szerek, eszközök, 
- személyes használatra szánt kisebb eszközök (evőeszköz, tányér, pohár, tálca 

stb.), 
- személyi használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, TV, video, 

fényképezőgép), 
- lakószobák díszítésére szánt falikép, festmény, képek, kisebb dísztárgyak, 

cserepes virágok. 
 
Az intézmény igazgatójával egyeztetve:  

 
- Bútor, kerékpár, nyugágy, kerti szerszám, szokásosnál nagyobb mennyiségű 

vagy értékű arany, ezüst ékszer az érték és vagyonmegőrzés szabályai szerint. 
 
 

Veszélyeztető tárgyak köre és birtoklásuk feltételének szabályozása: 
 
Veszélyeztető tárgyak: szúró, vágó eszközök, éles, hegyes kés, bicska, olló, stb. 
 
 
Saját és mások testi épségét veszélyeztető tárgyat az ellátott nem birtokolhat. Ha az intézmény 
foglalkoztatottjának tudomására jut, hogy a tiltás ellenére ilyen tárgy került az ellátott 
birtokába, abban az esetben felszólítja annak átadására, majd annak biztonságos, zárt helyen 
történő tárolása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 
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XI. 
 
AZ ÉRTÉK ÉS VAGYON MEG ŐRZÉSÉRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK 

ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI  
 
1.  Az újonnan felvett intézményi ellátott által magával hozott nagy értékű (20.000,- Ft 

feletti) betétkönyvet, értéklevelet, készpénzt, ékszert az ellátott, illetve törvényes 
képviselője írásos kérelmére az intézmény vezetője 2 tanú jelenlétében megőrzésre 
átveszi és naprakészen vezeti az átvett értéktárgyakról szóló nyilvántartást.  

 
2. Az átvétel hárompéldányos elismervény ellenében történik, melynek egy példánya az 

ellátottnál, illetve törvényes képviselőjénél marad, egy példány az ellátott személyi 
anyagába, egy példány irattárba kerül. 

 
3. Készpénz az átvételt követő 48 órán belül - az ellátott nyilatkozata alapján – 

betétkönyvben kerül elhelyezésre a berceli Takarékszövetkezetnél. 
Az ékszerek személyenként - elkülönítetten lezárva - vaskazettában, az intézmény 
páncélszekrényében kerülnek megőrzésre. 

 
4. Intézményi ellátottak tulajdonát képező pénzeszközök átmeneti vagy tartós elhelyezése 

az alábbiak szerint történik: 
 

a.) Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet Bercel: névre szóló egyéni betétkönyvek. 
b.) Raiffeisen Bank Zrt. Balassagyarmat: elkülönített letéti számla. 
 

5. Az ellátottak saját pénzeszközeinek felhasználásáról külön szabályzat rendelkezik. 
 
6. A letéti tárgyak, értékek nyilvántartását az intézmény szociális ügyintézője végzi. Az 

ellátott vagy hozzátartozóik, gondnokaik kérésére a pénzeszközök állományáról 
tájékoztatást ad. 

 
7. Az intézményi ellátottak által megőrzésre leadott értékei - az ellátott, illetve gondnoka 

kérésére - tanúk jelenlétében kerülnek kiadásra. Az értékek átvételét az ellátott, illetve 
törvényes képviselője - tanú jelenlétében - aláírásával igazolja. 

 
XII. 

 
TÉRÍTÉSI DÍJ  

 
1. Az intézményi és személyi térítési díj megállapítása 

Az intézményi térítési díj mértékét-  a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
támogatás közötti különbség alapján - a fenntartó önkormányzat rendelete állapítja 
meg. 

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért személyi térítési díjat 
kell fizetni, melynek mértékét a vonatkozó jogszabályok szerint kell 
megállapítani. 

- A személyi térítési díjat – a hatósági intézkedést nem igénylő esetekben – az 
intézmény vezetője állapítja meg a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok 
szerint. Amennyiben az ellátásra jogosult – a rehabilitációs intézmény és a 
rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - a rendszeres jövedelméből az 
intézményi térítési díj mértékével azonos összegű személyi térítési díj 
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megfizetésére nem képes, azaz a részére megállapított jövedelemhányad nem éri 
el az intézményi térítési díj mértékének összegét és rendelkezik jelentős pénz-, 
vagy ingatlanvagyonnal, a személyi térítési díj a kötelezett nevén fennálló 
jelentős pénz-, vagy ingatlanvagyon figyelembevételével a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerint kerül megállapításra. Ezekben az esetekben a 
közgyűlés elnöke – átruházott hatáskörben – határozattal állapítja meg a 
személyi térítési díjat. 

- Abban az esetben ha az ellátásra jogosult az intézményi térítési díj mértékének 
megfelelő összegű személyi térítési díj megfizetésre a jövedelméből nem képes, a 
tartásra köteles hozzátartozó fizetési kötelezettségét szintén a közgyűlés elnöke – 
átruházott hatáskörben – határozattal állapítja meg, a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak figyelembe vételével. 

- Az intézmény igazgatója az általa megállapított személyi térítési díj összegéről 
és annak felülvizsgálatáról „Értesítés” formában tájékoztatja az érintett 
ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. 

- Amennyiben az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője a személyi 
térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó értesítésének 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  

 
2. A befizetés, visszafizetés rendje 
 

- A személyi térítési díjat a kötelezettek havonta utólag fizetik meg, a tárgyhónapot 
követő hó 10. napjáig. 

- A tartásra kötelezett hozzátartozók és a törvényes képviselők csekken, illetve átutalással 
teljesítik a térítési díj befizetési kötelezettségüket. 

- A két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi 
személyi térítési díj 20%-át kell fizetni A távolléti napok naptári éves szinten 
összesíthetők. 

- A két hónapot meghaladó távolléte idejére: 
az ellátott egészségügyi intézményben történő kezelések időtartama alatt, a távollét 
minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át, az ellátott egyéb távolléte esetén a 
távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni. 

- A befizetett térítési díjakról negyedévente kimutatás készül. 
- A keletkezett hátralékot az intézményben nyilvántartásba kell venni, melyről a 

fenntartót az intézményvezető negyedévente tájékoztatja. Az intézmény negyedévente 
15 napos határidő megjelölésével felszólítást küld az érintettnek a díjhátralék 
összegéről. Amennyiben a kötelezett a felszólítás ellenére sem rendezi tartozását, a 
fenntartó intézkedik annak behajtásáról az intézmény által megküldött dokumentumok 
alapján. 

- A túlfizetés a következő havi térítési díjba kerül beszámításra. 
 
3.  Költőpénz 
 
 A gondnokság alatt álló ellátottak részére gondnokaik költőpénzt biztosítanak, melyet 

többségében az intézmény számlájára utalnak. A jövedelemmel nem rendelkező 
ellátottak részére az intézmény saját költségvetéséből költőpénzt biztosít.  
A havi költőpénz minimális mértéke a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 20%-ával 
megegyező összeg, amennyiben az Szt. 117/A. §-ában foglaltaknak megfelelően az 
ellátott vagyona (pénz-, vagy ingatlan is megterhelésre kerül), a költőpénz minimális 
mértéke a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 30%-ával egyezik meg. 
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 Az intézményi ellátottak kérésére - a szociális ügyintéző – az ellátottak betétkönyvéből, 
vagy letéti számláján összegyűlt pénzéből költőpénzt biztosít. 

 
 Költőpénz kifizetése kéthetente történik. 
 
 

XIII. 
 

INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK  
 

 
1. Napirend  
 

- Ébresztő ideje: hétköznapokon reggel 06.00 óra, ünnepnapokon és hétvégén 
07.00 óra. Hétköznap 07.00 óráig, hétvégén 07.30 óráig beágyazás, mosakodás, 
öltözködés. A korábban ébredők kötelesek ügyelni a lakótársaik nyugalmára. 

 
- Lefekvés ideje: fürdés, illetve vacsora után az ellátott igénye szerint. Televíziót 

a társalgóban lehet nézni úgy, hogy mások nyugalmát ne zavarják. Szobákban 
rádió, televízió csak egymás zavarása nélkül hallgatható. Villanyoltás 
(hétköznap 22.00 óra, hétvégén 23.00 óra) után televíziót nézni, esetleg olvasó 
lámpát használni csak a szobatársak engedélyével lehet. 

 
 

- Étkezések ideje:  
 

reggeli:   7.00 -   7.30  
ebéd:  12.00 - 13.00 
vacsora:  18.00 - 19.00 
 

 Munkaidő  
 

Munkáltatóval szerződéses jogviszonyban álló munkavégzés esetén: 
Főkefe Non-profit Kft-nél dolgozók esetén: 9.00 - 13.30 óráig, közben 30 perc szünet. 
KÉZMŰ Non-profit Kft-nél dolgozók esetén: 8.00 – 12.00 óráig. 

 
Pihenőidő 
Az ellátott mentális illetve szomatikus állapotától függően.  

 
2.  Közös helyiségek használata 

- Közös helyiségek: társalgó, ebédlő, foglalkoztató helyiség, szociális helyiségek 
- Az intézmény ellátottjai a társalgót általában munkaidő után 15 órától 22.00 

óráig illetve pénteken és szombaton 23.00 óráig vehetik igénybe. Ettől eltérően a 
fejlesztő pedagógus, illetve a szociális és mentálhigiénés munkatárs által 
szervezett foglalkozások időtartamára. 

- Az ebédlő az intézmény által biztosított élelmezésen túl a következők szerint 
használható: látogatók által hozott élelem elfogyasztása idejére, illetve az 
ellátott saját részére vásárolt élelmiszer elfogyasztása idejére. 

- Mentálhigiénés helyiség 8.00 órától – 16.00 óráig, ezen túl szervezett 
foglalkozások idejére. 
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- Vizesblokkok használata: Az intézmény ellátottjai időkorlátozással (napi 2 óra) 
illetve szükség szerint vehetik igénybe. Az önellátó képesség és az intimitás 
figyelembe vételével biztosított a segítségnyújtás. 

 
3.  Élelmezéssel kapcsolatos ellátás 

- Az ellátottak napi háromszori étkezésben részesülnek, diétás étel biztosítása 
kizárólag az orvos javaslatára történik. Az ellátottak a hét valamennyi napján 
meleg ebédet, a szombat és vasárnap kivételével meleg vacsorát kapnak. 

- Az étkeztetés a székhelyen és telephelyen 2 turnusban történik. A fekvőbeteg, 
mozgáskorlátozott ellátott étkeztetése a betegszobában, lakószobában, illetve a 
folyosón kialakított helyen megoldott. 

- Az étkeztetés időpontján túl kiszolgálás csak indokolt esetben lehetséges. 
- Az étkezést a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete biztosítja. 
- Egyéni főzési lehetőségre teakonyha hiányában nincs mód. 
- Az ellátottak saját jövedelmükből igényüknek megfelelően élelmiszert 

vásárolhatnak, annak tárolásáról az intézményvezető ápoló rendelkezései alapján 
szolgálatban lévő ápoló gondoskodik. 

- Az egy hétre előre elkészített étrend tájékoztatás céljából a székhelyen és a 
telephelyen kifüggesztésre kerül.  

- Csomagban érkezett, vagy látogatók által hozott élelmiszert a szolgálatban lévő 
szakdolgozó átvizsgálja, romlott élelem esetén azt az ellátottal közösen 
megsemmisíti, a fogyasztható élelem a hűtőben kerül tárolásra. 

 
4. Élvezeti cikkek fogyasztása 

- Kávé: az ellátottak egészségének megóvása érdekében, továbbá balesetvédelem 
és tűzrendészeti előírások miatt a kávéfőzés a lakószobákban nem megengedett.  

 
Kávéautomata a székhelyen és a telephelyen az ellátottak rendelkezésére áll. 
 
Vállalkozó által biztosított szolgáltatás a kávéfőzési lehetőség. A kávéfőzés és a 
kiadagolás valamint ennek névszerinti nyilvántartása a szakdolgozók (ápoló-
gondozó) feladata. A nyilvántartás alapján a havi elszámolás a kávézók saját 
pénzéből történik, az elfogyasztott kávé kifizetése, melyről a szociális ügyintézők 
gondoskodnak. 

 
- Dohányzás: tűzvédelmi és biztonsági szabályok miatt a lakószobákban nem 

lehet dohányozni. Dohányzára kijelölt hely a székhelyen és a telephelyen 
biztosított. Az ellátottak számára előzetes igényfelmérés, valamint a pénzügyi 
helyzet alapján saját pénzükből kerül beszerzése a dohány (cigaretta), amely a 
szociális ügyintézők feladata. Az ellátott a havi dohány és cigarettaárut minden 
hónap elején kapja meg. Amennyiben az indokolt, az ápolók adagolják ki az 
ellátottnak a cigaretta mennyiséget. 

 
- Alkoholfogyasztás: az intézmény területén nem ajánlott. Az ittas állapot 

fegyelemsértésnek minősül, amennyiben azzal társait vagy a napi életmenetet 
zavarja. Az alkoholfogyasztás következtében ön- és közveszélyes magatartás 
tanúsítása, valamint az orvosi utasításban szereplő szigorú alkoholtilalom be 
nem tartása, korlátozó intézkedés elrendelését vonja maga után. Az eljárás a 
korlátozó intézkedések szabályzata alapján történik. 
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5. Ruházattal, textíliával való ellátás tisztálkodó szerekkel való ellátás 
 

- Amennyiben az ellátott megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal nem 
rendelkezik és elhasználódott ruházatának pótlása illetve a tisztálkodáshoz 
szükséges anyagok, eszközök vásárlása jövedelméből nem lehetséges, azokat az 
intézmény biztosítja. 

- Az ellátott igénye és ízlése szerint saját jövedelméből ruházatot, tisztálkodó 
szereket vásárolhat, melyhez segítséget nyújtanak az intézmény szociális 
ügyintézői.  

- Az ellátott saját ruházatát egyéni azonosítóval kell ellátni, mely a ruházat belső 
felén alkalmazandó. 

- Évente egy alkalommal az elhasználódott ruházatot – a Selejtezési Szabályzat 
alapján – selejtezni kell. 

- Az intézmény biztosítja az ágytextíliát, de az ellátott használhatja a saját 
ágyneműjét is.  

 
6.  A ruházat és textília tisztításának és javításának rendje 
 

- Az intézményi és az ellátottak saját tulajdonában levő ruhaneműk mosásáról és 
javításáról az intézmény saját mosodája gondoskodik, mely szolgáltatás 
ingyenes.  

- Személyes ruhaneműk egyéni mosására a Kenderváros úti telephelyen és a 
lakóotthonban van lehetőség. 

- Az intézmény mosodája vegytisztítást nem tud vállalni, a vegyileg tisztítandó 
ruházatot az ellátott saját költségén a Tisztítószolgálaton keresztül tisztíttathatja.  

 
7. Egészségügyi ellátás 

Az intézményben az egészségügyi alapellátást a település háziorvosa, a pszichiátriai 
szakellátást pedig pszichiáter szakorvos megbízási szerződés alapján látja el. 

 
- Orvosi rendelés a székhelyen és a telephelyen a működési engedélyben 

meghatározottak szerint történik. Fekvőbetegek esetében a lakószobákban 
történik a vizsgálat, tiszteletben tartva az ellátott emberi méltósághoz való jogát.  

- Rendelési időn kívül a műszakvezető ápoló dönt az orvos vagy mentő hívásának 
szükségességéről.  

- Az ellátottak egészségügyi problémáikat elsősorban a velük közvetlen 
kapcsolatban lévő ápolónak jelzik, aki az intézményvezető ápolóval együtt 
megteszi a szükséges intézkedéseket.  

- Az ellátottak részére a jogszabályban meghatározott mindenkori „alaplistás” 
gyógyszereket (2. sz. függelék) az intézmény térítésmentesen biztosítja. Az 
alaplistás gyógyszerek körébe nem tartozó egyéb gyógyszerszükségletek 
költségét az ellátásban részesülő fizeti meg. Az „alaplistás” gyógyszerek 
jegyzéke a gondozási egységekben kifüggesztésre kerül. 

- Az állapotjavuláshoz szükséges test-távoli gyógyászati segédeszközök 
biztosítása az intézmény feladata, amely az intézmény tulajdonát képezi.  
A testközeli segédeszközök költségeinek viselése az ellátottat terheli, kivéve, ha 
a költség viselésére nem képes.  

- Amennyiben az ellátott nem az intézmény háziorvosát választja kezelő 
orvosának, gyógyszereiről és orvoshoz jutásáról magának kell gondoskodnia.  

- Állapotromlás, kórházi kezelés esetén az intézmény értesíti a hozzátartozót, 
gondnokot. 
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8. Az ellátottak szociális intézményen belüli foglalkoztatása 
 

-  Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az 
intézmény szakmai programja alapján, a fejlesztési tervben foglaltak szerint, az 
ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának 
megfelelően fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (továbbiakban: szociális 
foglalkoztatás) keretében biztosított. 

- A szociális foglalkoztatás feltétele az ellátott rehabilitációs alkalmassági 
vizsgálatának elvégzése. 

- Az ellátott foglalkoztatásáról - a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat 
eredménye alapján  a szociális intézmény vezetője dönt. Az intézményvezető a 
döntésről írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. 

- Ha az ellátott, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, 
az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz 
fordulhat, aki arról 15 napon belül dönt.  

 
 
9. Szocioterápiás foglalkozások szervezése 
 

- Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése 
érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. 

- A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és 
egészségi     állapotának, képességeinek megfelelően választjuk meg, az egyéni 
fejlesztési tervben,  megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. A 
szocioterápiás foglalkozások formái : 

a) a munkaterápia, 
b) a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, 

- A munkaterápiában azok az ellátottak vehetnek részt, akik szakértői vélemény, 
ennek hiányában az intézményvezető megítélése szerint nem alkalmasak a 
szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzésre. 

- Az ellátott munkaterápiájára fordítható idő nem éri el a napi négy órát és a 
heti húsz órát. 

- A munkaterápiában részt vevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. 
A munkaterápiás jutalom a munkavégzés jellegétől függően differenciált, 
amelynek havi összegét a munkalapon rögzített tevékenység jellege és a 
munkavégzéssel töltött idő alapján az intézmény vezetője és a foglalkoztatást 
vezető szakember határozza meg. Ha az ellátott költőpénzben részesül, a 
költőpénz összege nem csökkenthető a munkaterápiás jutalom összegével. 

- A munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, 
valamint annak alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel 
figyelembevételével az intézmény vezetője határoz. 

- A munkaterápiára fordítható összeg havi 30.000,-Ft, melyet az intézményben 
működő alapítvány biztosít. 

- A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek 
fejlesztése, szinten tartása. A terápiás foglalkozás szervezhető az intézmény 
környezetében, foglalkoztató helyiségben és az intézményen kívül is. 

- Terápiás és képességfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- 
és játékterápiákat szervezünk, melynek heti időbeosztása a következő: 
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                          HETIREND I. gondozási egység 
 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK  
 

8:30-11:30 8:30-11:30 8:30-11:30 8:30-11:30 8:30-11:30 
 

 
 

Ének - zene 
foglalkozás 

Irodalmi jellegű 
foglalkozás 

Játékterápia, mozgás, 
szórakozás 

Kreatív, művészeti 
jellegű foglalkozás 

Kiscsoportos 
beszélgetés 

 
 

13:30 - 15:30 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 
 
 
 Nagycsoportos 

foglalkozás 

Irodalmi jellegű 
szakkör, 

Hitoktatás 

Kreatív, művészeti 
jellegű szakkör 

Ének, vers és tánc 
szakkör 

Sport, játék 
szakkör 

 
 
 

                                 HETIREND II-III. gondozási egység 
 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

8:30-11:30 8:30-11:30 8:30-11:30 8:30-11:30 8:30-11:30 

Kreatív, 
manuális, 

művészeti jellegű 
foglalkozás 

Irodalmi jellegű 
foglalkozás 

Játékterápia, 
 szórakozás 

Tánc és ének 
foglalkozás 

Munkaterápia 
foglalkozás 

Parkrendezés 
 

13:30 - 15:30 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 

Munkaterápia 
foglalkozás 

Parkrendezés 

Nagycsoportos 
foglalkozás 

Testmozgás és sport 
jellegű foglalkozás 

Hittan óra 

Kreatív, manuális, 
művészeti jellegű 

foglalkozás 

Kiscsoportos 
beszélgetés 

 
10. Szabadidős programok 
 

- Az intézmény mentálhigiénés foglalkoztatás keretében biztosítja: 
a személyre szabott bánásmódot, 
az egyéni és csoportos beszélgetéseket, 
a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
az ellátott családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
a hitélet gyakorlásának feltételeit. 

 
- A fejlesztő pedagógusok és a szociális és mentálhigiénés munkatársak 

irányításával rendszeres szórakoztató, kulturális és aktivitást segítő 
foglalkozásokat tartanak az ellátottak részére. 
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11. Elektromos gépek használatának rendje 
 
A saját tulajdonban lévő elektromos készülékek használatára csak az intézmény igazgatója 
adhat engedélyt, az intézmény elektromos hálózatának teherbírását figyelembe véve.  
 
Az ellátott a saját tulajdonában lévő elektromos készülék használata után havonta 
hozzájárulást köteles fizetni. 
Hűtőszekrény    500,-Ft 
Mikrohullámú sütő    200,-Ft 
Számítógép tartozékokkal    200,-Ft 
 
Intézményi tulajdonban lévő számítógépet ellátott nem használhat. Internet használat költsége 
saját tulajdonú számítógépen az ellátott költőpénze terhére, engedéllyel történhet. 
 
12. A kérelmek, panaszok eljárásrendje 
 
Az ellátottak kérelmükkel vagy panaszukkal az intézmény igazgatójához fordulhatnak. Az 
intézményvezető 15 napon belül köteles a panaszbejelentőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, 
vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az erről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. 
Az Ellátottjogi Képviselő fogadónapjain, valamint bármely az intézmény székhelyén és 
telephelyén kifüggesztett elérhetőségén felkereshető.  
 
13. Haláleset 
 

- Az ellátott elhalálozásával kapcsolatos teendőket részben a műszakvezető ápoló, 
részben a szociális ügyintéző végzi. 

- A törvényes képviselő, valamint a nyilvántartásban szereplő hozzátartozó 
értesítéséről az igazgató gondoskodik. 

- Az elhunyt személyes tulajdonú használati tárgyairól, ruhaneműiről leltár készül, 
melyet két tanúval igazoltatni szükséges. A leltárban foglaltak a vagyon és 
értéktárgyak, a pénzösszeggel együtt a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt 
örökösnek kerül kiadásra.  

- Ha az elhunytnak nincs megtakarított pénze, akkor a köztemetésről a haláleset helye 
szerinti települési önkormányzat intézkedik.  

- Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre 
köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről 
- az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint 
illetékes települési önkormányzat polgármesterénél 

- Amennyiben az elhunyt az intézménnyel kötött megállapodásban saját költségén 
történő eltemettetéséről rendelkezett, úgy az intézmény az elhunyt megtakarított pénze 
terhére gondoskodik a gyászszertartásról. 

 
 

XIV. 
 

KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG  
 
Az intézmény felszerelésének, berendezési tárgyainak, eszközeinek eltulajdonítása, szándékos 
rongálása esetén az ellátott kártérítést köteles fizetni, illetve bírósági eljárás indítható ellene.  
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Amennyiben az intézményi ellátott társai vagyonát képező eszközeiben kárt tesz, a 
kármegtérítésére kötelezett. 
 
Az intézmény tulajdonát képező színes TV-t, képmagnót, HI-FI torony kezelését ellátottra 
bízni még eseti jelleggel sem szabad. A felsorolt készülékeket fejlesztő pedagógus vagy 
szociális és mentálhigiénés munkatárs, annak távollétében ápoló-gondozó kezeli. 
 

 
XV. 

 
AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAMOK 

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE  ÉS TÉRÍTÉSI DÍJA  
 

1 Az intézmény az ellátottak igényének megfelelően megszervezi az intézményi 
költségvetésből nem biztosítható szolgáltatások körét. 

2 Kozmetika, pedikűr, gyógymasszázs, büfé, kirándulások, üdülés, színház, mozi, 
múzeum látogatás, sportrendezvényeken való részvétel, mely szolgáltatások, 
programok önköltségesek.  

3 Keresettel vagy jövedelemmel nem rendelkező ellátottak rendezvényeken való 
részvételét az intézményben működő alapítvány támogathatja. 

4 Az intézményi gépkocsi magáncélra történő használata csak indokolt esetben, és 
térítés ellenében vehető igénybe, melyben a gépjármű szabályzatban foglaltak szerint 
az intézmény igazgatója dönt. 

5 Az intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére     az ellátott, 
illetve a gondnok  az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a 
jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit 
viseli. A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben 
meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés 
megkötésétől számított öt éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, a költségeknek 
a fennmaradó időre jutó arányos részét az intézmény köteles visszafizetni. 

 
XVI. 

 
AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZ ŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI  

 
1. Az intézményi jogviszony megszűnik ha: 
 

- az intézmény jogutód nélkül megszűnik,  
- az ellátott legalább 60 napig engedély nélkül indokolatlanul távol marad, 
- az ellátott más intézménybe történő áthelyezésével, 
- az ellátott vagy gondnoka kérésére,  
- az ellátott a házirendet több alkalommal súlyosan megsérti, 
- az ellátott halálával, 
- határozott időre szóló beutalás esetén a határidő lejártával, 
- a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az intézményi jogviszonyt létesítő 

elhelyezése nem indokolt az adott ellátási formában. 
Rehabilitációs részlegen élő ellátottak részére sikeres rehabilitáció (önálló életvitel 
megkezdése) esetén az intézmény utógondozást biztosít. Ennek keretében a gondozás 
megszűnésétől számítva legalább hat hónapig segítséget nyújt: 

- segíti családi, lakókörnyezetbe való beilleszkedését, 
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- segítő intézményekkel (pl. családsegítő) kapcsolatot tart, 
- támogatja a munkahelyi beilleszkedést, 
- tanácsadással, iránymutatással segít az önálló életvitel kialakításában. 

 
Az utógondozó személyét az intézmény igazgatója jelöli ki. Az utógondozó a rehabilitált 
személy állapotáról, körülményeiről az intézmény igazgatóját tájékoztatja. 

 
 
 

2. Más intézménybe történő áthelyezés esetei: 
 
 Más intézménybe történő áthelyezés akkor kezdeményezhető, ha: 

- az ellátott egészségi állapotának változása indokolja, 
- az adott intézményben állapotára való tekintettel tovább nem rehabilitálható, 
- az ellátott vagy a hozzátartozó kéri 
- a házirendet többször súlyosan megsérti. 

 
3. A házirend súlyos megsértésének esetei: 
 
 a) az ellátott társainak életét veszélyeztető magatartást tanúsít, 

b) súlyos bűncselekményt követ el, 
c) az intézmény tulajdonában szándékosan kárt okoz, 
d) ha a lakóközösségbe beilleszkedni képtelen, 
e) kimenők és eltávozások rendjét sorozatosan megszegi, 
f) 60 nap engedélyezett szabadság leteltét követő 15 napig nem tér vissza az 
intézménybe. 

 
XVII. 

 
A HITÉLET GYAKORLÁSA  

 
Az ellátásban részesülők számára adott a lehetőség az egyéni vallásgyakorlásra. 
Az intézményi ellátottak egyházi szertartásokon vehetnek részt a község templomában. 
Az ellátottak részére a székhelyen és a telephelyen kialakításra került a hitélet gyakorlására 
alkalmas hely illetve egy hitoktató minden héten egy alkalommal hitoktatást tart az 
érdeklődők számára. 
A hitélet gyakorlását minden esetben tiszteletben kell tartani. 

 
 

XVIII. 
 

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM  
 
Az intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek védelmére Érdekképviseleti Fórum 
(továbbiakban: Fórum) szolgál, amely a székhelyen és telephelyen 5 – 5 taggal működik. 
 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: 
választás alapján: 

- az intézményi ellátást igénybe vevők közül:     2 fő  
- intézmény dolgozóinak képviseletében:     1 fő 
- az ellátott hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1 fő 
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- kijelölés alapján: intézményt fenntartó szervezet képviseletében  1 fő 
 

A fórum tagjainak névsorát a 3. sz. függelék tartalmazza. 
 
1. A fórum feladata, hatásköre 
 

- Előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, 
valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a 
szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére 
készült tájékoztatókat. 

- Megtárgyalja az intézményben élők panaszait – kivéve a jogviszony 
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat – 
és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé.  

- Tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, 
az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. 

- Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, szervek felé, amennyiben 
az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. 

 
2. A fórum működése 
 

- A fórum tagjainak megválasztása lakógyűlésen nyílt szavazással (egyszerű 
szótöbbséggel) történik, kivéve az intézmény fenntartó szervezet képviselőjét, 
akit maga a szervezet delegál. 

- A fórum tagjai közül elnököt választ, melyhez a tagok többségének igen 
szavazata szükséges. 

- Az elnök gondoskodik az ülések összehívásáról, vezeti a fórum üléseit, melyről 
jegyzőkönyv készül. 

- A fórum szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, 
munkájáról évente egyszer lakógyűlésen beszámol. 

- A fórum határozatképes akkor, ha ülésein a tagok több mint a fele jelen van. 
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Ülésein az intézmény vezetője 
tanácskozási joggal vesz részt. 

- A fórum mandátuma 4 évre szól. 
 

3. A fórum tagságának megszűnése 
 
 A fórum tagsága megszűnik: 

- fórum mandátumának lejártával, 
- a tag lemondásával, 
- a tag halálával,  
- a tag visszahívásával, 
- az intézményi ellátásban részesülő jogviszonyának megszűnésével. 

 
 A tagság megszűnése esetén az új tagot a megszűnést követő 60 napon belül kell 

megválasztani. 
 
 

 
 
 



Házirend 

 20 

XIX. 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 
 
Tájékoztatási kötelezettség 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor 
a kérelmező tájékoztatásban részesül. Az ellátás megkezdésének legkorábbi 
időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti. Az 
értesítés illetőleg tájékoztatás tartalmazza: 

o az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább nyolcnapos határidőt, 
továbbá az annak elmulasztása esetén követendő eljárást, 

o az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez 
szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra, hozzátartozói 
nyilatkozatokra, a személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és 
más, jogszabályban meghatározott feltételeket. 

 
Ha a jogosult a bentlakásos intézménybe az igénybevételre biztosított időtartamon belül 
nem költözik be, és ennek okáról az intézmény vezetőjét nem értesíti, az intézmény 
vezetője megkeresi a jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes jegyzőt. 
A jegyző a megkeresésre tájékoztatást ad 
- a jogosult tartózkodási helyéről 
- a beköltözés elmaradásának indokairól 
- az intézményi ellátás igénybevételének várható időpontjáról. 
Ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást neki fel nem róható 
okból nem tudta megkezdeni, az intézményvezető az akadályoztatásra okot adó 
körülmény megszűnését követő 30 napon belül lehetőség szerint gondoskodik az 
érintett elhelyezéséről. Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás megszüntetését. 
 
Az intézménybe történő felvételkor az ellátott és hozzátartozója, gondnoka tájékoztatást 
kap: 
- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, feltételeiről,  
- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 
- a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás – különösen a látogatás, a 

távozás és a visszatérés – rendjéről 
- panaszjoguk gyakorlásának módjáról, 
- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről 
- az intézmény házirendjéről 
-  a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás 

következményeiről 
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 
A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles 
- nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról 
- adatokat szolgáltatni az intézményben a vezetett nyilvántartásokhoz 
- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult, 

továbbá a közeli hozzátartozója természetes személyazonosító adataiban beállott 
változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 
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Az intézmény igazgatója köteles értesíteni az ellátottat, illetve gondnokát, 
hozzátartozóját:  
 

- az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes 
szüneteltetéséről, az áthelyezés kezdeményezéséről, 

- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében 
kezdeményezett intézkedésekről. 

 
 

XX. 
 

A lakóotthonra vonatkozó különleges szabályok 
 
 

1. A lakóotthonban fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
történik 12 férőhelyen. 

 
2. A lakóotthon az intézmény telekhatárán belül, annak szervezeti egységeként működik. 

Az igénybevétel módja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény vonatkozó rendelkezései szerint történik. 

 
3. A lakóotthonban élő személyek, valamint az ott dolgozó szakemberek kötelessége az 

etikai normák betartása, betartatása, a szobák intimitásának tiszteletben tartása. 
 

4. Az ellátottak együttélésük során törekedjenek a nyugodt légkör megteremtésére: 
 

- A társalgó a közös együttlétek színtere, melyet mindenki egyaránt használhat, 
azzal, hogy a pihenni vágyók nyugalmát ne zavarják. 

- Minden ellátott egyenrangú, egymást nem terrorizálhatják, egymás felett nem 
uralkodhatnak. 

- Élelmiszert a konyhában rendelkezésre álló hűtőszekrényben tárolhatnak. 
- A lakószobában mellőzzék az utcai cipő használatát. 

 
5. Valamennyi dolgozónak és ellátottnak egymáshoz való viszonya a kölcsönös 

tiszteletre épül, amely elvárja az udvariasságot, tapintatot, megértést az ésszerű 
határokig. 

 
6. Az ellátott - amennyiben rendelkezik saját jövedelemmel, készpénzzel -, lehetősége 

van saját bútorzat vásárlására, korlátozott mennyiségben az elhelyezési körülményekre 
való tekintettel. Akik nem rendelkeznek saját bútorzattal, azok részére az intézmény 
biztosítja azt. 

 
7. Az ellátott korlátozás nélkül behozhatja személyes használati tárgyait, személyes 

dolgait (ágynemű, ruhanemű, tisztálkodó szerek), kisebb használati eszközét, (TV, 
videó, magnó, rádió, villanyborotva, hajszárító stb.) 

 
8. A lakószobák esztétikus díszítése a fejlesztő pedagógus és a szociális és 

mentálhigiénés munkatárs irányítása mellett folyik. 
 

9. A lakóotthonban az intézményi térítési díj megállapítása a hatályos jogszabályok 
alapján történik. Mivel a lakóotthon ápoló-gondozó célú, ezért a hatályos jogszabály 
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szerint a térítési díj megállapítása a központi épületben elhelyezett ellátottakéhoz 
hasonló módon történik. 

 
10. Elvárás, hogy a lakószobák és közös helyiségek tiszták és rendezettek legyenek. A 

lakószobák takarítását önállóan, illetve takarítónő és a szociális és mentálhigiénés 
munkatárs segítségével végzik, szükség szerinti gyakorisággal. A közösen használt 
helyiségeket (konyha, társalgó, fürdőszoba stb.) a takarítónő takarítja az ellátottak 
bevonásával. A tisztítószereket az intézmény biztosítja. 

 
XXI. 

 
Vegyes, záró rendelkezések 

 
A Házirend függelékei: 

1. számú függelék: A Házirend függelékeinek jegyzéke 
2. számú függelék: „Alaplistás” gyógyszerek listája 
3. számú függelék: Érdekképviseleti fórum tagjai 

 
 

Záradék 
 

1. Jelen Házirend 2011. május 01. nappal lép hatályba, melyet a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága ……(IV.…………) 
HSZB. számú, 2011…….-én kelt határozatával jóváhagyott. 

 
2. A házirend változásairól az intézmény vezetője az Érdekképviseleti Fórum tagjait 

2011. április 01. napján tájékoztatta, akik azt véleményezték, és elfogadását 
egyhangúlag támogatták. 

 
 
 
Bercel, 2011. április 1. 
 
          Szepes Péter s. k.  
           igazgató 
 
 
 















Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke 

 

5/2011. (IV.19.) PEB  

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 
likviditási hitel felvétele 

 

 

  

HH AA TT ÁÁ RROOZZ AA TT   
 
 

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Gazdasági Bizottság által megtárgyalt tájékoztatóval 
egyetért, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Salgótarján, 2011. április 19. 
         
              

dr. Rozgonyi József   
a bizottság elnöke 

 
  
 
 
 
 
 



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŐLÉSÉNEK  
ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 
 
 
4/2011. (IV. 19.) ÜB. számú    Tárgy: Címer használat iránti kérelem elbírálása 
 
 
 
HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a 
Nógrádi Húsmanufaktúra Kft. (székhelye: 3129 Lucfalva, Zbajlik út 14.) ügyvezetıje: Pálfalvai László 
által benyújtott kérelem alapján engedélyezi a megyei címer reklám és marketing célra történı 
használatát. 
A címerhasználat 10 év idıtartamra érvényes, a névhasználatért felelıs személy neve: Pálfalvai 
László, ügyvezetı igazgató. 
 
A határozat ellen a kérelmezı a határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőléséhez (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). A Bizottság 
tájékoztatja a kérelmezıt, hogy a határidı jogvesztı. 
 

INDOKOLÁS  
 
A Nógrádi Húsmanufaktúra Kft. azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy biztosítsa részére a 
megyei címer használatát. A címerhasználat engedélyezését reklám és marketing céljából kérte.  
 
Nógrád Megye Közgyőlésének Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeirıl és azok használatáról, 
valamint a „Nógrád” név felvételérıl és használatának rendjérıl szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 8. §-a értelmében a megyei önkormányzat jelképeit a Bizottságához 
benyújtott írásbeli kérelem alapján kiadott át nem ruházható engedély alapján lehet felhasználni, 
illetve használni. A bizottsághoz a kérelmet az erre a célra rendszeresített őrlapon kell benyújtani.  
A bizottság a kérelmet megvizsgálta és a hivatkozott közgyőlési rendelet szakaszait szem elıtt tartva, 
valamint a jelképhasználat céljára tekintettel a rendelkezı rész szerint döntött.  
 
A Bizottság a közgyőlés és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet 1/d. mellékletének 1. pontja alapján jogosult eljárni. 
 
 
Salgótarján, 2011. április 19. 
 
 
 
 
              Tisza Attila s.k. 
                      a bizottság elnöke 
 
 
A határozatot kapják: 
1. Nógrádi Húsmanufaktúra Kft. – 3129 Lucfalva, Zbajlik út 14. 
2. Irattár 

 
 
 
 


