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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 112. 

§ (1) bekezdése kimondja, hogy a rehabilitációs intézményben, illetve a rehabilitációs célú 

lakóotthonban az ellátás időtartama – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem haladhatja meg a 

három évet. Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény rehabilitációs részlegére, a rehabilitációs 

intézményre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az Szt. 112. § (2) bekezdésének b) pontja szerint 

az ellátás (1) bekezdése szerinti időtartama egy alkalommal, legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható, ha 

az ellátott önálló életvitelének kialakítása további segítséget igényel, amely azonban utógondozói 

szolgáltatás keretében nem valósítható meg. Az Szt. 113. § (1) bekezdése szerint a rehabilitációs 

intézményben, illetve rehabilitációs célú lakóotthonba történő bekerülés feltétele a rehabilitációs célú 

vizsgálat elvégzése. Az Szt. 113/A. §-a rendelkezik arról, hogy a külön jogszabályban meghatározott 

felülvizsgálaton a rehabilitációs intézményben, rehabilitációs célú lakóotthonban ellátottak is részt 

vesznek. 

A rehabilitációs alkalmassági vizsgálatokat a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs 

alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának 

felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  (továbbiakban: NRSZH) kirendeltségének vezetője által 

kijelölt szakértői bizottság végzi.  

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének ca)-cb) pontjában foglaltaknak megfelelően a berceli 

HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója a rehabilitációs intézményi 

férőhelyen ellátott 12 fő esetében kezdeményezte a felülvizsgálat elvégzését, mivel az ellátás az Szt. 

112. § (2) bekezdése szerint csak akkor hosszabbítható meg, ha a szakértői bizottság ezt javasolja.  

Az NRSZH által kiadott – 2011. 03. 22-én kelt – I. fokú szakvélemények alapján szükségessé vált az 

intézményben a rehabilitációs intézményi férőhelyek számának csökkentése, az ápoló-gondozó otthoni 

férőhelyek növelése. 

 

A jelenleg hatályos alapító okirat szerint a székhelyen 9, a Kenderváros úti telephelyen 3 férőhelyen 

biztosított a rehabilitációs intézményi ellátás. A szakvélemények figyelembe vételével a székhelyen 

valamennyi rehabilitációs férőhely ápoló-gondozó otthoni férőhellyé kerül átalakításra, a Kenderváros 

úti telephelyen pedig változatlanul marad a 3 rehabilitációs intézményi férőhely. Mindezek alapján az 

intézmény összférőhely száma változatlan marad. 

 

A fentiek alapján szükségessé vált az intézmény alapító okiratának módosítása, így kérem a Tisztelt 

Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását, valamint a rendeletek megalkotását. 

 

Salgótarján, 2011. szeptember 1. 
 
 

 Becsó Zsolt 



 

 

 
 

 
 

I. 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2011. (... ... ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 
módosításáról 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 
 
 

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

HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának (e §-ban 
a továbbiakban: alapító okirat) 5.1.1.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,5.1.1. 1. Formája: ápolás-gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény.” 
 

(2) Az alapító okirat 5.1.1.2. a) pontja a következők szerint módosul: 
,,a) tanköteles koron túli értelmi fogyatékos személyek ápolása gondozása (50 

férőhelyen), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak 
intézményi keretek között van lehetőség.” 

 
(3) Az alapító okirat 5.1.1.2. b) pontja hatályát veszti. 

   
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2011. szeptember 20. napján lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

II. 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2011. (. ...) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2011. szeptember 20. napján lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet melléklete 

 
Nógrád Megye Közgy űlésének 

29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 
  

HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Ot thon 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, 
valamint a …/2011. (… …) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

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

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

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

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

 

4. Az intézmény m űködési köre:  
Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a súlyosan látássérült értelmi 
fogyatékosok vonatkozásában valamennyi megyére és a fővárosra terjed ki. 

 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
5.1. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazat: 873000)1 

5.1.1. Bercel, Petőfi S. út 2. (székhely) 
5.1.1.1. Formája: ápolás-gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény.2 
5.1.1.2. Típusa: integrált intézmény, melyben 

a) tanköteles koron túli értelmi fogyatékos személyek ápolása gondozása 
(50 férőhelyen), akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.3 

b) 4 
5.1.1.3. Engedélyezett férőhelyek száma: 50 fő. 

5.1.2 Bercel, Kenderváros út 23. (telephely) 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20. napjától. 
3 Módosította a …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a …/2011. (… …) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011. szeptember 20. 
napjától. 



 

 

 

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

5.1.2.2. Típusa: integrált intézmény, melyben5 
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;6 

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;7 

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

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

környezetet, elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 
5.3  Megszervezi az ellátottak intézeti életrendjét.8 
5.4 Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de 

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

5.5 Gondoskodik az orvosi, szakorvosi, kórházi, gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz ellátásukról és ápolásukról.9 

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

5.7. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
meghatározása:1011 

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

ellátása 
c) 873024 – Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
e) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
f) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás12 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  13 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.14 

                                                 
5 A teljes pontot módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. 
napjától. 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
11 Módosította a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
12 Az e), f), g) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. 
napjától. 
13 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
14 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező, 
az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési 
megállapodás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36.) látja el.15 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

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

pályázat útján – meghatározott időre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.16 

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

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

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

1981-ben alapított berceli szociális foglalkoztató intézetnek (2687 Bercel, Petőfi S. u. 
2.).17 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

                                                 
15 Módosította a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
16 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
17 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
mely ismerteti a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó alapító 

okiratának módosításáról és 
 a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó egységes szerkezetbe 

foglalásáról szóló rendeletek elfogadásának várható következményeit  
 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály az alapító okiratban 
meghatározott ellátotti kör 

tekintetében kizárólag az önkormányzat adott 
intézményében elhelyezett ellátottakat érinti.  

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A rendeletek elfogadásával a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

szakvéleményeinek tesz eleget az intézmény, 
valamint az önkormányzat. 

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően környezeti 
következmények nem merülnek fel. 

A tervezett jogszabály egészségi 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően egészségi 
következmények nem merülnek fel. 

A tervezett jogszabály adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai 

A tervezett jogszabály elfogadásának és 
bevezetésének nincsenek jelentős 

adminisztratív terhei. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, 

a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal szakvéleményeinek tartalma 

indokolják a változtatást. 
Elmaradása következtében az 

intézményben nem a valós ellátási 
formáknak megfelelő férőhely számok 

állnának rendelkezésre. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
INDOKOLÁS 

 
a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó alapító okiratának 

módosításáról szóló rendelethez 
 
 

Általános indokolás 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a 
képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati 
intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat. 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a rendelkezik a költségvetései 
szervek alapításának rendjéről. 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény állapítja meg a 
rehabilitációs intézményekre vonatkozó előírásokat. 
 
 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott, 2011. március 22-én kelt 
szakvélemények tartalma indokolja a férőhelyszámok megváltoztatását az intézmény 
telephelyén, mely az intézmény alapító okiratának módosításával eszközölhető.  
 
 


