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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 
 
 

− A Felsőpetény, belterület 19 hrsz-ú, illetve a Csitár, Nógrádgárdony, belterület 526 hrsz-ú 
ingatlanok elidegenítése esetén a műtárgyak raktározására alkalmas ingatlan biztosításáról 
hozott, 88/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozatban foglaltak alapján Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának képviselőivel lefolytak az alkalmas ingatlan biztosítását célzó tárgyalások. 
Ennek eredményeként a balassagyarmati Vármegyeháza épületének déli szárnya földszintjén 
és 1. emeletén helyet kapott a műtárgyak jelentősebb része. Kisebb részük a salgótarjáni 
Nógrádi Történeti Múzeum és a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum raktáraiban került 
elhelyezésre. A csitári és a felsőpetényi ingatlanok gyakorlatilag üresnek tekinthetők.  

 
− A közgyűlés 95/2011. (IX. 15.) Kgy. határozat 6. pontjában szereplő alapítványok 

támogatási szerződéseinek aláírása a következők szerint alakult: 

A Szécsényi Óvodásokért Alapítvány (Szécsény) részére: az asztmás, kruppos gyermekek 
gyógyulásának érdekében só szoba kialakításának 40.000 Ft-os támogatásáról szóló szerződés 
(1806/2011.) aláírásra került, az Alapítvány az összeg felhasználásáról szóló elszámolást 
részünkre megküldte. A támogatás átutalása folyamatban van. 

 
− A testület egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére kiírt nyilvános pályázatok 

elbírálása tárgyában hozott, 99/2011. (IX. 15.) Kgy. határozata 6. pontjában döntött a Csitár, 
Nógrádgárdony, belterület 526 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről. A döntés tartalmának 
megfelelően az adásvételi szerződés megszövegezésre került, a szerződést mindkét fél aláírta. 
Jelenleg a tulajdonos-változás bejegyzésére irányuló földhivatali eljárás és ezzel 
párhuzamosan a számla kiállítása, kiegyenlítése folyik. 
Az előzőekben jelzett határozatnak megfelelően haladéktalanul megtörtént az intézkedés a 
vesztes pályázók által megfizetett ajánlati biztosíték visszautalására. 

 
− A közgyűlés a 101/2011. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában felhatalmazott a Nógrád 

Megyei Szakképzés-szervezési Társulás módosított Társulási megállapodásának aláírására. A 
megállapodás módosítását a társulásban részt vevő mind az öt önkormányzatnak jóvá kell 
hagynia, amelyekről eléggé eltérő időpontokban születtek meg a döntések. Tekintettel az 
előbbiekre, az aláírások folyamatban vannak. 
 

− Tájékoztatom a testületet, hogy az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézetben munkáltatói intézkedés megtételével kapcsolatos, a vonatkozó 109/2011. (IX. 15.) 
számú határozatának 2. pontjában foglalt értesítési kötelezettségemnek eleget tettem. 
 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 112/2011. (X. 14.), valamint a 113/2011. (X. 14.) 
Kgy. határozat 1. pontjainak megfelelően Salgótarján Megyei Jogú Város, valamint Hollókő 
Község polgármestere részére megküldésre kerültek a határozatok. Továbbá tájékoztattam 
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őket, hogy azok egyéb intézkedéseinek végrehajtása megkezdődött. Jelenleg várjuk a 
határozatoknak megfelelő megállapodás-tervezetek megérkezését. 

 
− A 103/2011. (IX. 15.) Kgy. határozatában – többek között – a közgyűlés arról döntött, hogy a 

megyei önkormányzati feladatok állami átvételét (2012. január 1.) megelőzően az ez év 
közepétől kialakított intézménygazdálkodási rendszert úgy szünteti meg, hogy minden 
jelenleg a megyei önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv 2011. november 
1-jétől visszakapja e tekintetben összes jogosítványát, annak érdekében, hogy az állami átvétel 
után önállóan, a közgyűlés hivatala nélkül is működni tudjon. A testület ennek a döntésnek 
megfelelően az intézményi szervek alapító okiratát is módosította. 
Az 53-91/2011. számú, a 2011. október 14-ei ülésre készült előterjesztésben tájékoztattam a 
testületet arról, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 
Kormánymegbízottjának szándéka, hogy a megyei intézményrendszert a centralizált 
gazdálkodási struktúrával vegyék át és működtessék tovább. E nyilatkozat alapján – 
kezdeményezésemre – a közgyűlés az intézmények gazdálkodási önállóságát visszaállító 
rendeletek (alapító okiratok) hatályba nem lépéséről döntött. Továbbá, módosította 103/2011. 
(IX. 15.) Kgy. határozatát úgy, hogy 2011. december 1-jével sorolt be – gazdálkodási jogkör 
alapján – önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 
szervként valamennyi felügyelete alatt működő intézményt. E módosító határozatban 
[114/2011. (X. 14.) Kgy.] utasítást kaptam a közgyűléstől, hogy a – amennyiben szükséges, 
így ha nem születik jogszabályi kötelezettségvállalás a jelenlegi centralizált gazdálkodási 
rendszer átvételére – a testület döntésének megfelelően a 2011. novemberi ülésre terjesszek be 
egy, az alapító okiratok visszarendezést előíró újabb rendelet-módosítást. 
A testület 2011. novemberi ülésére szóló előterjesztések 2011. november 10-én megküldésre 
kerültek, mely időpontban még nem állt rendelkezésre több információ, érvényes jogszabály, 
hiszen a vonatkozó törvényjavaslat (T/4659 A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről) parlamenti zárószavazására 2011. november 14-én került volna 
sor, de azt egy héttel elhalasztották. Megalapozott, a határozat céljának megfelelő indítványt 
tehát még nem tudok tenni, így döntési indítványomat csak a közgyűlés ülésén fogom 
előterjeszteni. 
 

− A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 116/2011. (X.14.) Kgy határozata szerint a 
diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkező 
szennyvíz települési szennyvíz-hálózatba való bekötését biztosító vezeték, átemelő és házi 
beemelő, továbbá a kapcsolódó vagyoni értékű jog használati jogának rendezése az intézmény 
részére történő átadással megtörtént. 

 
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 a tárgykörökben 2011. szeptember 
6-tól 2011. november 15-ig 23 esetben döntöttem átruházott hatáskörben.  
(A döntésekről szóló összefoglaló kimutatást a határozati javaslat 1. számú melléklete 
tartalmazza.) 

 
 
 



 4

− A Gazdasági Bizottság – átruházott hatáskörében – javaslatot tett önkormányzati bérlakás 
kiutalására. 
 (A határozatot a határozati javaslat 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

− A Humánszolgáltatási Bizottság 2011. szeptember 15-ei zárt ülésén – átruházott hatáskörében 
–  döntött „Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja” adományozásáról és a Szociális Munka Napja 
alkalmából rendezendő megyei ünnepség helyszínének kijelöléséről. 
2011. szeptember 20-ai ülésén – átruházott hatáskörében – megtárgyalta és jóváhagyta a  
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet éves beszámolóját 
és 2011/2012. tanévi munkatervét; a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Gyermekotthon pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységéről szóló éves 
beszámolóját és 2011/2012. tanévi munkatervét; a megyei önkormányzat nevelési-oktatási 
intézményeiben szervezhető kötelező, választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 
2011/2012. tanévi időkereteit; Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási minőségirányítási 
programja 2011/2012. tanévi megvalósítását. 
Megtárgyalta és jóváhagyta Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási intézményei 
minőségirányítási programjainak éves értékelését és intézkedéseit; Nógrád Megye 
Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi tervének 2010/2011. tanévi értékeléséről szóló 
beszámolóját; a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát; a megyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményei 
2011/2012. tanévi munkatervéről, valamint a 2010/2011. tanév pedagógiai munkájának és 
hatékonyságának nevelőtestületi értékeléséről szóló tájékoztatót.  
2011. november 15-ei ülésén – átruházott hatáskörében – megtárgyalta a Szent Lázár Megyei 
Kórház Egységes Szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatával összefüggő intézkedések 
jóváhagyására vonatkozó javaslatot; az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézetnél 2011. májusában elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok 
felszámolására hozott intézkedések végrehajtásáról szóló tájékoztatót; a Nógrád Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztói 
Gyermekotthon intézményegysége szakmai programját valamint a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 
 (A határozatokat a határozati javaslat 3-17. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
− A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – átruházott hatáskörében – jóváhagyta Nógrád Megye 

Önkormányzata intézményei és a közgyűlés hivatala 2012-2015. évi stratégiai ellenőrzési 
tervének, 2012. évi ellenőrzési tervének, valamint 2011. évi ellenőrzési tervének módosítását. 
Megtárgyalta és tudomásul vette az Európai Unió által megítélt támogatások felhasználása 
tárgyában a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézetnél, a 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumnál, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közművelődési Intézetnél végzett pénzügyi vizsgálatok megállapításairól szóló ellenőrzési 
jelentést; az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél 2011. májusában 
elrendelt soron kívüli ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok felszámolására hozott 
intézkedések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
(A határozatot a határozati javaslat a 18-19. sz. melléklete tartalmazza.) 

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

− A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 102/2011. (IX. 15.) Kgy. határozatában döntött 
arról, hogy 2012-ben a pályázati rendszer lebonyolításában való közreműködéssel kíván részt 
venni a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban és felhatalmazta elnökét az erről szóló megállapodás aláírására. 
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Tekintettel arra, hogy a pályázati rendszer lebonyolításában – a 2011. szeptember 21-én 
megjelent pályázati kiírás, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle 
Sándor Alapkezelő levelében foglalt tájékoztatás szerint – a megyei önkormányzatoknak 
2012-ben nem lesz az előző évekhez hasonló szerepük, ezért Nógrád Megye Önkormányzata 
nem vesz részt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójában. 
Az előzőekben jelzett indokok alapján a 2011. szeptember 15-én hozott határozat hatályon 
kívül helyezése indokolt. 
 

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

− Az előző évek gyakorlatának megfelelően indítványozom, hogy önkormányzatunk ebben az 
évben is adományozzon almát a megyében működő óvodák, valamint gyermekvédelmi-, 
idősek, és fogyatékosok ellátását biztosító intézmények számára. Ennek lebonyolítására a 
határozati javaslatban foglaltak szerint kerülne sor. 

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

− Az önkormányzati törvény értelmében a közösségi célú alapítványok részére történő 
önkormányzati pénzeszközök átadására közgyűlési döntést követően kerülhet sor. A 
közelmúltban 1 olyan kérelem érkezett, amelyhez közgyűlési döntésre van szükség.  
A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-ában foglaltak 
szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő az elnöki keret terhére a Szécsényi 
„K őrösi” Alapítvány részére: a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola – középiskolai feladat-ellátási helyén közösségi tér 
kialakításának 25.000 Ft-os támogatására teszek javaslatot. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 5. pontjának elfogadására. 
 

− A közgyűlés az önkormányzat és intézményei előkészítés alatt álló és folyamatban lévő 
pályázatainak felülvizsgálata során a 90/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat 2. pontjában a 
pénzügyi lehetőségek összhangjának fenntartása érdekében utasította a főjegyzőt, hogy 
gondoskodjon a pályázatok megfelelő adattartalmú: forrás (unió, hazai), státusz (benyújtott, 
megvalósítása folyamatban, megvalósult, elutasított) szerint elkülönített, intézményenként 
csoportosított nyilvántartásának elektronikus feldolgozásáról, meghatározott ütemezés szerint. 
A határozat 3. pontjában utasította az intézményvezetőket, hogy gondoskodjanak az általuk 
irányított intézmény pályázati tevékenységére vonatkozó adatok honlapra történő feltöltéséről, 
folyamatos aktualizálásáról. 
Tekintettel arra, hogy az intézmények fenntartása 2012. évtől állami feladat lesz, jelenleg az 
intézmények átadás-átvétele előkészítése folyamatban van, jelen körülmények között a 
pályázati nyilvántartás elektronikus feldolgozása a megyei önkormányzat részéről okafogyottá 
vált, ezért javaslom a határozat erre irányuló kötelezettségeket tartalmazó pontjainak hatályon 
kívül helyezését.   

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

− Az önkormányzat számtalan olyan szerződéssel, megállapodással rendelkezik, mely az eddigi 
feladat-ellátást figyelembe véve kerültek megkötésre. Külön szükséges nevesíteni az 
önkormányzatokkal kötött megállapodásokat (pl. könyvtári ellátásra, idősek nappali, átmeneti 
ellátására, művészeti oktatás biztosítására, közoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó 
megállapodások), illetve az egyedi szerződéseket, melynek volumene lineárisan függ a 
feladatok nagyságától. Tekintettel a következő évtől várható változásra, szükségszerű a 
felülvizsgálat, indokolt esetben a szerződések módosítása, megszüntetése. 
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Kérem, hogy a Közgyűlés a határozati javaslat 7. pontja szerint hatalmazzon fel arra, hogy 
eljárhassak – a megyei főjegyző bevonásával – a szerződések, a megállapodások módosítása, 
megszüntetése érdekében. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 7. pontjának elfogadására. 
 

− A közgyűlés a 85/2001. (XI. 29.) Kgy. határozata alapján együttműködési megállapodást 
kötött a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társasággal (a 
továbbiakban: ITDH) Nógrád megye befektetés-ösztönzési programjának megvalósítása 
keretében a célzott tőkebevonás elősegítése érdekében. Az ITDH jelenleg cégjegyzésre 
jogosult képviselője úgy nyilatkozott, hogy a megkötött együttműködési megállapodás 6. 
pontja értelmében – levele kézhezvételétől számított 6 hónapos határidővel, 2012. március 2. 
napjára – felmondja a 2002. február 13. napján megkötött szerződést. Egyben tájékoztatott 
arról is, hogy a 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet értelmében az ITDH által 2010. december 
31-ig végzett feladatokat 2011. január 1-jétől a Nemzeti Külgazdasági Hivatal látja el.  
Tekintettel a fentiekben említettekre, valamint a megyei önkormányzat feladatkörében várható 
változásokra, egyet kell értenünk a megállapodás megszüntetésével. Ugyanakkor a megyei 
önkormányzat számára előnyösebb lenne, a Magyar Állam részéről történő jogosultság- és 
kötelezettség-átvétel során tisztább helyzetet eredményezne, ha a szerződés nem 2012. 
március 2-án szűnne meg, hanem a folyó év végével, azaz arra már az átadás során nem 
kellene figyelemmel lenni. Ennek érdekében az ITDH munkatársaival felvettük a kapcsolatot, 
kezdeményezve az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését 2011. december 31. napjára. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 8. pontjának elfogadására. 
 

− A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16/2001. (II.15.) Kgy határozatának 5. pontja 
szerint a megyei önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek létesítményeihez 
kapcsolódó telekkönyvi bejegyzések teljeskörű áttekintése és szükség szerinti rendezése 2001. 
évtől folyamatosan zajlik. A 119/2008. (X. 8.) Kgy. határozat 5. pontja a fedezetet a 2008-
2011. évi költségvetések terhére biztosította, továbbá felhatalmazást adott a szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. Ennek megfelelően a tulajdon-, és szolgalmi jogok 
rendezése évente kiemelt feladatként szerepel(t) a költségvetés végrehajtásáról szóló – a 2011. 
évben az 5/2011. (II. 17.) Kgy. – határozatban. 
Tekintettel az önkormányzati feladatok terén jelenleg folyamatban lévő és a vagyon 
tekintetében várható változásokra javaslom a hivatkozott határozati pontok végrehajtásának 
felfüggesztését.  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 9. pontjának elfogadására. 
 

− A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 81. § (1) bekezdésében, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. 
§-ában meghatározottak szerint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nógrád 
Megye Önkormányzata által 2008. március 6-án kötött szolgáltatási szerződésben a felek 
megállapodtak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 57. §-ában – a települési önkormányzatok számára – előírt egyes 
feladatok ellátásának módjáról. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
ellátásért felelős kötelezett megbízta Nógrád Megye Önkormányzatát az Szt. 57. § (1) 
bekezdés j) pontja (nappali ellátás), az Szt. 57. § (2) bekezdés d) pontja (átmeneti elhelyezés) 
alapján az Szt. 80. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatási feladatok Salgótarján Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén történő ellátására. Nógrád Megye Önkormányzata a fenti 
szolgáltatásokat saját intézményei útján biztosítja. A nappali ellátást az Ezüstfenyő Idősek 
Otthona, az átmeneti ellátást a „Baglyaskő” Idősek Otthona szervezeti keretein belül 
működteti. A szolgáltatási szerződésben Nógrád Megye Önkormányzata vállalta, hogy a 
feladatokat – működési engedély birtokában – a vonatkozó jogszabályokban nevesített 
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személyi és tárgyi feltételek biztosításával végzi, továbbá kötelezettsége az is, hogy a szakmai 
programról, valamint a térítési díj kiszámításának alapjául szolgáló intézményi költségvetésről 
(működési költségekről) évente egy alkalommal tájékoztatja Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlését. Ennek megfelelően a „Baglyaskő” Idősek Átmeneti 
Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló 
beszámolóban (2010-2011.) tájékoztatom a megyei jogú város közgyűlését a 2011. november 
24-ei ülésén. A beszámolóval kapcsolatos döntésről a soron következő ülésen adok számot a 
testületnek. 

 
− A 110/2011. (X. 14.) Kgy. határozatban foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a megyei 

önkormányzat feladatainak, intézményeinek és vagyonának átadásával kapcsolatos előkészítő 
munkákról a következők szerint tájékoztatom a közgyűlést. 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény-tervezetet 
várhatóan a közel jövőben fogja elfogadni az Országgyűlés. A törvény-tervezet számtalan 
pontjához még jelentős módosítási javaslatok kerültek beterjesztésre, a végleges törvény 
szövege alapjaiban fogja meghatározni az elkövetkező időszak feladatait. 
Ugyanakkor a megyei önkormányzat várható feladat-változásával, az ezzel összefüggő átadás-
átvételi teendőkkel kapcsolatosan az előkészítő munkák már szeptemberben megkezdődtek.  

 
Ennek kronológiája röviden az alábbiakban foglalható össze: 

− A megyei önkormányzatok fenntartásában működő intézmények átvételét előkészítő 
bizottság 2011. szeptember 7-én tartotta alakuló ülését a Kormánymegbízott elnökletével. 
Ott jelzésre került, hogy a megyei önkormányzat vezetésének álláspontja szerint 
szeretnénk, ha lenne jogszabályi alapja az intézmények átadásának, átvételének. 

− 2011. szeptember 14-én a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára részére 
szolgáltattunk – előzetes megkeresésé alapján – adatokat a szociális bentlakásos ellátással 
összefüggő működési költségvetési keretszámokról.  

− 2011. szeptember 21-én a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) részéről előzetesen 
megküldött táblarendszer és meghatározott kitöltési útmutatás szerint adatszolgáltatásra 
került sor a Kormányhivatal felé az intézmények 2010. évi tényleges költségvetési 
keretszámain alapuló 2011. és 2012. évi számított működési és fejlesztési célú 
költségvetési irányszámairól, létszámadatokról. Adatszolgáltatást küldtünk a megyei 
közgyűlés hivatalában foglalkoztatottak létszámáról, ebből a megyei intézményi hálózat 
fenntartásához közvetlenül kapcsolódó létszámról (35-45 fő). 

− Az előző pontban rögzített adatszolgáltatással egyidejűleg jeleztük azokat a gondokat és 
felvetéseket, amelyek a „tervezés” megalapozottságát megkérdőjelezik, illetve amelyek a 
2011. július 1-jétől történő hivatali létszámváltozással összefüggő korrekciókat 
szükségessé teszik.     

− Szintén ezen felkérés keretében szolgáltattunk adatokat a megyei önkormányzat illetve 
intézmény tulajdonában lévő gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatairól.  

− 2011. október 4-én a kórház kivételével valamennyi intézményre vonatkozóan – a 
Kormányhivatal megkeresésére – egységesített Intézményfelmérő adatlapokon 
szolgáltattunk adatokat költségvetési, foglalkoztatotti, vagyoni témákban. Az adatok 
nagyságrendjét érzékelteti, hogy azt a Kormányhivatal dolgozói „kiskocsival” vitték el a 
Pénzügyi, Gazdasági Főosztályról. 
− Az adatlaphoz kapcsolódóan átadásra került az intézményeket érintően: 
− Tárgyi eszköz nyilvántartás CD-re kiíratva 
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− Alapító Okirat 
− Törzskönyvi kivonat 
− SZMSZ 
− Foglalkoztatottakról állománytábla és lista 
− 2009. évi beszámoló garnitúra 
− 2010. évi beszámoló garnitúra 
− 2011. I félévi beszámoló garnitúra 
− 2011. évi költségvetési garnitúra 

− Jeleztük még az átadás-átvételt megelőzően kiemelten kezelendő és feltétlenül tisztázandó 
kérdéseket (pl.: ingatlanok, jelzálogjogok kérdésköre, fejlesztések tervezésének anomáliája, 
TISZK, folyamatban lévő pályázatok, bankszámlavezetés, stb.) 

− A MÁK október 7-én információt kért Nógrád Megye Önkormányzatának a nála történő 
tervezett számlanyitással kapcsolatban. Válaszunkban jeleztük: az átállás fordulónapjának 
2012. január 1-jét tartjuk reálisnak.  

− Október 12-én a MÁK részére – elektronikus úton kért –, egyes vagyoni elemekre 
vonatkozóan adtunk információt.  

− 2011. október 18-án az Államadósság Kezelő Központ részére szolgáltattunk adatokat 
Nógrád Megye Önkormányzata adósságállományáról, az ahhoz kapcsolódó szerződésekről. 
November 4-én ezen témában további egyeztetésekre is sor került. 

− Október 20-án több pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos kérdéskörben is 
visszajelzést kaptunk a Kormánymegbízottól (illetménynövelés, ingatlan elidegenítés, 
gépkocsi vásárlás). November 2-án a Megyei Gyermekvédelmi Központ új TÁMOP-os 
pályázatához kértük jóváhagyását, válaszában a döntéshozatalhoz újabb információkat kért, 
elsősorban a finanszírozással kapcsolatosan. Szintén álláspontját kértük a nyersanyagnorma 
meghatározásáról, az emelés nagyságrendjéről. A Kormánymegbízott közölte, hogy 
országosan egységes gyakorlat kialakítására van szükség, ezt tolmácsolta a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért felelős 
államtitkárnak.  

− Október 25-én az intézményfenntartáshoz kapcsolódó, következő időszakot érintő tervezési 
témákban kértünk a Kormánymegbízottól állásfoglalást. Válaszában jelezte, hogy a 
költségvetés előkészítésénél a jelenleg hatályos jogszabályok szerint kell eljárnunk. 

− 2011. október 27-én újabb részletes adatszolgáltatásra került sor a megyei fenntartású – 
egészségügyi intézményen kívüli – költségvetési szervek 2012. évi számított költségvetési 
bevételeiről, kiadásairól. A kötött előírások alapján kért adatok hitelesítését csak 
feltételesen, a kísérőlevélben és a táblákban részletesen leírt fenntartásaink figyelembe 
vételével érvényesítettük, jelezve, hogy az adatszolgáltatási igények és a körülmények 
számtalan bizonytalansági tényezőt jelentenek (létszámok véglegesítésének kérdése). 

− A 2012. évi „számított” beruházási, felújítási feladatok ismételt felmérése során jeleztük, 
hogy a bázis alapon történő tervezés helyett a tételes tervezést tartjuk szükségesnek. A 
felhalmozási kiadások forrásának tervezését az utólagos megtérülések torzítják. 

− 2011. október 28-án a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési 
Intézet (GYEMSZI) tájékoztatást küldött az egészségügyi intézmények 2012. január 1-jei 
átadás-átvételéhez kapcsolódóan, és kérte, hogy kerüljön kijelölésre az önkormányzat 
részéről kapcsolattartó személy. A Főjegyző Úr az egészségügyi szakreferenset jelölte ki.  
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− 2011. október 28-án a Kormánymegbízott részére megküldtük a megyei önkormányzat 
tulajdonában, illetve nem önkormányzati tulajdonú, de használatban lévő ingatlanokról kért 
táblázatsort, ezentúl az önkormányzat és intézményei gazdasági társaságokban való 
részesedésével kapcsolatosan a gazdasági társaságok törzslapját. Az ingatlanokkal 
összefüggő adatközléshez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel a további egyeztetések, 
pontosítások folyamatosak, újabb adatközlésre 2011. november 11-én került sor.    

− 2011. november 3-án kelt, államtitkári levélben tájékoztatást kaptunk arról, hogy a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény-tervezet módosító indítványa szerint az 
önkormányzat folyószámlahitel állományát az adósságátvállalás érdekében legkésőbb 
december 1-jéig forgóeszköz hitellé kell átalakítani. Egyidejűleg ismételt adatszolgáltatást 
kértek a likvid hitel állományunk szeptember 30-ai tény és december 30-ai várható 
összegéről, amit november 8-án megküldtünk. 

− 2011. november 5-én és 10-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére küldtünk az 
önkormányzat és intézményei gazdasági társaságokban való részesedésével kapcsolatosan 
további adatszolgáltatást (kontrolling táblák). 

− 2011. november 11-én a Kormányhivataltól érkezett megkeresés alapján november 17-ig 
pontosítani szükséges a folyamatban lévő uniós projektekkel kapcsolatos információkat.  

− Szintén november 11-én érkezett levél alapján november 14-ig kellett adatot szolgáltatni a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályának a 
megyei közgyűlés tagjainak, egyéb választott tisztségviselőinek tiszteletdíjáról, egyéb 
juttatásairól. 

− 2011. november 11-én – nagy érdeklődés mellett – Balassagyarmaton került megrendezésre a 
Szociális Munka Napja megyei szintű rendezvénye Nógrád Megye Önkormányzata, 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete 
Nógrád Megyei Szervezetének szervezésében. 

  Az ünnepség keretében került átadásra a megyei önkormányzat által alapított „Nógrád Megye 
Salkaházi Sára Díja”, melyet személyemen túl, Meló Ferenc, a Humánszolgáltatási Bizottság 
elnöke és Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és 
Ifjúságügyért Felelős Államtitkára adott át. 2011. évben a díjban Foglicsek Jánosné (Pásztó) 
és Percsina Pálné (Balassagyarmat) részesült. 

 
− Felterjesztésemre a Nemzeti Erőforrás Miniszter 2011. október 27-én Batthyány-Strattmann 

László díjban részesítette dr. Bercsényi Lajost, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház 
főigazgatóját. A kitüntetéshez gratulálunk. 

 
4. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 

− Javaslat a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
igazgatójának nyugdíjazására 
Az előterjesztést Humánszolgáltatási- és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.  

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (VI. sz. 
módosítás), az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

 Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 Általánosságban valamennyi bizottságon megfogalmazódott, hogy a megyei önkormányzatot 

következő évtől érintő feladatváltozás jogszabályi alapjának, az ún. konszolidációs törvénynek 
mielőbbi megalkotása szükségszerű lenne. 

 Az előterjesztéshez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés a bizottsági üléseken kiosztásra, 
továbbá a közgyűlés ülésére szóló meghívóban hivatkozott előterjesztéshez csatolásra került. 

 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. 
rendelet és a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítására 
Az előterjesztést a Gazdasági- és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.  

 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság  6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
 

− Javaslat Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására  
 Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta meg. 
 

Az rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről 
 Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

Az előterjesztéshez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés a bizottsági üléseken kiosztásra, 
továbbá a közgyűlés ülésére szóló meghívóban hivatkozott előterjesztéshez csatolásra került. 

 
  A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Gazdasági Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
− Javaslat a 2012. évi élelmezési nyersanyagnormák megállapítására 
 Az előterjesztést a Gazdasági-, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság tárgyalta meg. 
 
 A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Gazdasági Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Humánszolgáltatási Bizottság  9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat 

I.  a hollókői ingatlanok használatára vonatkozó megállapodás meghosszabbítására; 
II.  a Felsőpetény, Petőfi út 37. szám alatti, 19 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pályázat elbírálására 
Az előterjesztést a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta meg. 

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

Gazdasági Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

Gazdasági Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi tervének 
2010/2011. tanévi értékeléséről 
Az előterjesztést a Humánszolgáltatási Bizottság 2011. szeptember 20-ai ülésén tárgyalta meg. 
 
 
A határozati javaslat szavazati arányait a következő táblázat tartalmazza. 
 
Humánszolgáltatási Bizottság  7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
2011. szeptember 7-8-9-én a  FIDESZ Parlamenti  Frakciójának Hajdúszoboszlóra kihelyezett  ülésén 
vettem részt. 
 
Szeptember 7-én a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának ülésén Dr. 
Bablena Ferenc István alelnök úr képviselete a megyei önkormányzatot. 
 
Szeptember 8-án Dr. Barta László főjegyző úr intézményvezetői értekezletet tartott, a   Nógrád 
Megyei Kormányhivatal által kért „Intézményfelmérő adatlap”-ok megbeszélése, kitöltése kapcsán. 
 
Szeptember 10-én Vanyarcon a Haluskafesztivál megnyitóján, Karancskesziben az IKSZ megnyitóján, 
Somoskőújfaluban és Szuhán a falunapon mondtam köszöntő beszédet. 
 
Ugyancsak ezen a napon Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Mozgáskorlátozottak Egymást 
Segítők Egyesületének, a NEFMI által támogatott „Kitörési Pontok” Nógrádban című pályázata 
keretében megvalósuló programsorozat salgótarjáni rendezvényén mondott köszöntőt, valamint részt 
vett a somoskőújfalui falunap rendezvényein. 
 
Szeptember 11-én a Mátraterenyén megrendezett 61. Bányásznapi Ünnepségen mondtam ünnepi 
beszédet. 
 
Szeptember 12-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte a megyei önkormányzatot a 
Magyar Közlekedési Klub által Nógrádszakálon, a magyar-szlovák térségi vasutakért rendezett 
kerekasztal-fórumon. 
 
Szeptember 14-én sajtótájékoztatót tartottam -  mint az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács elnöke – a „Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása” (ÉMOP-1.2.1.-11) című kiírás 
nyertes pályázatairól. A felhívás célja a vállalkozások közötti együttműködések előremozdítása és a 
klaszterek versenyképességének növelése. 
Ugyanezen a napon az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló „Iparterületek kialakítása  
Bátonyterenyén” című projekt ünnepélyes nyitórendezvényén vettem részt. 
 
Szeptember 15-én a közgyűlés ülése után megnyitottam a megyében élő kisebbségek helyzetéről 
tanácskozó Kisebbségi Vitanapot. Az ülésen Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr és Dr. Barta László 
főjegyző úr is jelen volt. 
Szintén ezen a napon a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén vettem részt. 
 
Szeptember 16-án köszöntő beszédet mondtam a Pásztói Múzeumban a Gaál István emlékszoba és 
állandó kiállítás megnyitóján. 
Ugyancsak 16-án tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Idősügyi Tanács, amelyen Dr. 
Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt. 
 
Szeptember 17-én került sor Rétságon az V. Nógrádi Megyenap alkalmából rendezett ünnepi 
közgyűlésünkre és a megyenaphoz kapcsolódóan egész napos szabadtéri kulturális programokra. 
Szintén szeptember 17-én megnyitottam Dorogházán a Falunap rendezvényeit, és részt vettem 
Kozárdon a Magyar Ízek – Magyar Színek elnevezésű 8. Gasztronómiai és Gyümölcsfesztivál 
eseményein. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a megyenapi ünnepséget követően Bercelen a „Szüreti 
vigadalom” elnevezésű,  ünnepélyes,  magyar állampolgársági eskütételnek keretet adó rendezvényen 
vett részt. 
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Szeptember 18-án a pásztói Szüreti Felvonuláson vettem részt, Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr 
pedig a megújult szécsényi evangélikus templom szentelési ünnepségén volt jelen. 
 
Szeptember 20-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Nemzeti Külgazdasági  Hivatal fórumán vett 
részt, Egerben. 
 
Szeptember 21-én a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
negyedik pályázati felhíváshoz kapcsolódó Információs Napon Balassagyarmaton Dr. Bablena Ferenc 
István alelnök úr mondott köszöntőt. 
 
Szeptember 24-én  Szojka Ferenc, Nógrád Megye Díszpolgára temetésén vettünk részt. Barna János 
Béla alelnök úr mondott búcsúztató beszédet. 
Ugyanezen a napon Bátonyterenyén a Szüreti Felvonulás, Erdőtarcsán a Falunap eseményein vettem 
részt. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Salgótarjánban, a Kakuk Lovastanyán megrendezett Nemzetközi 
Lovasversenyen mondott köszöntőt és részt vett a díjátadó ceremónián. 
 
Szeptember 25-én a szécsényi Forgách-kastélyban Haynald Lajos kalocsai bíbornok-érsek emlékére 
rendezett időszaki kiállítás megnyitóján vett részt Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr. 
 
Szeptember 29-én Bánkon a Tó Hotel új épületszárnyának ünnepélyes avatóján vettem részt, majd a 
salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben nyitottam meg a 30 éves 
AKKORD Fúvós Együttes történeti kiállítását. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr ugyanezen a napon a Belügyminisztériumban megtartott „Helyi 
Önkormányzatok Napja” miniszteri rendezvényen képviselte a megyei önkormányzatot. 
 
Szeptember 30 − október 4 között az Olaszországban megrendezett, „Páviai Ősz” elnevezésű helyi 
termék kiállításon és gasztronómiai fesztiválon, valamint befektetés ösztönzési konferencián vettünk 
részt, egy regionális fejlesztési delegáció tagjaiként Barna János alelnök úrral. 
 
Október 2-án  Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr egy tárgyalódelegáció tagjaként a kínai LIFAN 
cég vezetőjével találkozott, és barnamezős beruházás lehetőségéről tárgyalt. 
 
Október 3-án az Idősek Világnapja alkalmából hagyományteremtés szándékával életre keltett „Nógrád 
Megyei Idősügyi Fórum”-on Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott ünnepi köszöntőt. 
Október 3-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárának meghívására a Magyar 
Köztársaság Kormánya és Nógrád Megye Önkormányzata közötti megállapodás – mint politikai 
szándéknyilatkozat  –  aláírásán vett részt. 
 
Október 4-én a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának ülésén Dr. 
Bablena Ferenc István alelnök úr képviselete a megyei önkormányzatot. 
 
Október 6-án sajtótájékoztatót tartottam Dr. Szabó Sándor Nógrád megyei kormánymegbízott úrral, a 
Nógrád Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények   –  2012. január elsejei  határidővel – a 
Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz történő átadásáról,  és a megyei önkormányzat jövőbeni 
feladatairól. 
Ugyancsak október 6-án a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására,  a „Heves Megyei 
Vállalkozói Napok” keretében a visontai Mátrai Erőmű Zrt-be szervezett céglátogatáson vettem részt.  
 
Október 7-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni 
Alapszervezetének  „Testközelben a rák” című interaktív kiállítása ünnepélyes megnyitóján mondott 
köszöntő beszédet a Nógrádi Történeti Múzeumban. 
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Október 8-án  Karancslapujtőn, a Nógrád Megyei Cigány Önkormányzat által szervezett Esély 
Egyenlőségért Fesztiválon mondott ünnepi köszöntő beszédet Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr. 
 
Október 10-én Dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár megyei 
közgyűlések elnökei részére szervezett értekezletén vettem részt a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumban. 
 
Október 11-én a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013  
keretében Ráróspuszta-Rárós között újjáépített Ipoly-híd átadási ünnepségén Dr. Bablena Ferenc 
István alelnök úr képviselte a megyei önkormányzatot. 
 
Október 10-11-én Dr. Barta László főjegyző úr - mint a rendezvény házigazdája - részt vett Bánkon, a 
Főjegyzői Kollégium ülésén. 
 
Október 12-én a Nógrád Megyei Kormányhivatal által összehívott Nógrád Megyei Államigazgatási 
Kollégium ülésén Dr. Barta László főjegyző úr vett részt. 
 
Október 13-án Mátranovákon a felújított orvosi és védőnői rendelő ünnepélyes átadásán mondtam 
köszöntő beszédet. 
Ezen a napon képviseletemben Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára által összehívott konzultáción vett részt. 
 
Október 14-én soron kívüli munkaülést tartott a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.  
 
Szintén ezen a napon a Szent Lázár Megyei Kórház kápolna felszentelő ünnepségén vettem részt Dr. 
Bablena Ferenc István alelnök úrral. 
 
Október 15-én Cereden, a megújult általános iskola és óvoda ünnepélyes átadásán vettem részt. 
 
Ugyancsak október 15-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviseletemben, a Pro Civis Polgári 
Társulás és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által a szlovákiai Nagymegyerbe szervezett 
1. Önkormányzati Szabadegyetemen tartott előadást a határ-menti és a határon átnyúló szlovák-
magyar önkormányzati együttműködésről. 
 
Szintén ezen a napon részt vettem a 75. évfordulóját ünneplő Baglyasaljai Római Katolikus Templom 
felújított faliképeinek újraszentelésén, ill. a Varga Lajos segédpüspök úr által bemutatott szentmisén, 
valamint az ezt követő fogadáson. 
 
Október 20-án  Ipolytarnócon, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság meghívására a világhírű  
ipolytarnóci ősmaradványok jubileumi ünnepségén, Kubinyi Ferenc emléktábla avatásán mondtam 
beszédet. 
 
Ugyancsak október 20-án Nemzeti Ünnepünk tiszteletére közgyűlésünk kihelyezett ünnepi ülést tartott 
Hugyagon. 
 
Október 21-én Mátranovákon, az Október 23-i megemlékezés részeként, a környékbeli iskolák és 
óvodák gyermekei számára megrendezett „Emlékfutóverseny” zárásaként mondtam beszédet. 
 
Október 23-án a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett ünnepi 
megemlékezéseken vettünk részt. Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr jelen volt a Megyeháza ’56-os 
emléktáblájánál rendezett koszorúzási ünnepségen, én pedig a JAMKK színháztermében tartott 
megemlékezésen, ezt követően pedig Bátonyterenye városi ünnepsége keretében,  a Fáy András 
Szakképző Iskola és Kollégium épületén a helyi hősök emlékére elhelyezett emléktábla avatón 
mondtam ünnepi beszédet.  
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Október 24-én, Budapesten a MÖOSZ megyei közgyűlési elnököknek szervezett egyeztető 
megbeszélésén vettem részt.   
 
Október 25-én a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégiumban egyeztetéseket folytattam a franciaországi Ruffec alpolgármesterével valamint ruffec-i 
küldöttséggel Nógrád megye és Pouitou-Chareute megye közötti együttműködésről. 
Ugyancsak 25-én a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és 
Választásokért felelős államtitkárának meghívására a fővárosi, megyei kormánymegbízottak és a 
megyei közgyűlések elnökeinek értekezletén vettem részt.  
A felújított szarvasgedei óvoda, valamint a csécsei tagóvoda épületeinek ünnepélyes átadásán 
képviseletemben Skuczi Nándor kabinetfőnök mondott köszöntő beszédet. 
Ugyanezen a napon Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat azon az 
Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen, amelyet a Salgótarjáni Kistérség Többcélú 
Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgató Központ rendezett. 
 
Október 26-án Barna János alelnök úr mondott köszöntő beszédet a Balassi Bálint Megyei 
Könyvtárban az „Értékeink Nógrád megyében” sorozat Drégelypalánkot bemutató kiállítás 
megnyitóján. 
 
Október 27-én Dr. Bercsényi Lajos a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója szakmai kitüntetést vett 
át Battyhány-Strattmann László születésének 141. évfordulója alkalmából a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumban rendezett kitüntetés-átadó ünnepségen, melyre a megyei önkormányzat 
képviseletében Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr kísérte el. 
 
Október 28-án, Miskolcon az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vettünk részt 
Barna János alelnök úrral együtt. 
 
Szintén október 28-án a Nógrád Megyei Önkormányzat részéről Dr. Barta László főjegyző úr volt 
jelen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban megrendezett „Magyarország megújul – az új 
Önkormányzati Törvény” című konferencián. 
 
Október 30-án a Mindszenty József bíboros, hercegprímás kiszabadulásának 55. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepélyes emléknapon Felsőpetényben és Rétságon Barna János alelnök úr 
képviselte önkormányzatunkat. 
 
Október 31-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott beszédet azon a szoboravató ünnepségen, 
melyet Béren az Andezit Hotel parkjában tartottak. 
 
November 2-án a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. meghívásának 
eleget téve, egy  Egerben megrendezett regionális konferencián tartottam előadást. 
 
November 4-én, Miskolcon a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében sajtóbeszélgetésen vettem részt. 
 
November 8-án a megyeháza elnök tanácskozótermében -  mint az Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács elnöke -sajtótájékoztatót tartottam, melynek témája:  „ÉMOP-3.1.2-e-11. Település 
rekonstrukció árvíz sújtotta településeken”. 
 
November 9-én képviseletemben Barna János alelnök úr vett részt a 150 ezredik Széchenyi Kártya és 
az első Agrár Széchenyi Kártya kibocsátása alkalmából, Drégelypalánkon rendezett ünnepségen. 
 
November 10-én, Egerben a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében sajtóbeszélgetésen vettem részt. 
 



 16

November 11-én a Szociális Munka Napja megünneplésére Balassagyarmaton, a vármegyeháza 
dísztermében került sor, melyen ünnepi beszédet mondtam, és kitűntetéseket adtam át. 
  
 

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 

1-19. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozásról szóló 102/2011. (IX. 15.) Kgy. 
határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
 
4. Nógrád Megye Önkormányzata a megyében működő óvodák, valamint gyermekvédelmi-, idősek-, 

és fogyatékosok ellátását biztosító intézmények számára legfeljebb 6 tonna almát adományoz, a 
szállításhoz és az átadáshoz nélkülözhetetlen csomagolással együtt. A szükséges forrás fedezetéül 
a 2011. évi költségvetés 3/b. számú mellékletének 23. sorát jelöli meg. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az adomány érintetteknek történő eljuttatásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
5. 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 Szécsényi 
„K őrösi” Alapítvány részére: a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola – középiskolai feladat-ellátási helyén közösségi tér kialakításának 
25.000 Ft-os támogatásáról döntött. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei pályázati 

tevékenységének nyilvántartási kötelezettségéről szóló a 90/2011. (VIII. 18.) Kgy. határozat 2. és 
3. pontját hatályon kívül helyezi.  
Utasítja a főjegyzőt a hatályon kívül helyezett határozati pontokkal kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 Határidő: 2011. december 31. 
 Felelős:  dr. Barta László, főjegyző 
 
 
7. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a 2012. évtől várható 

feladatváltozás miatt indokolttá váló szerződések, megállapodások módosítása, megszűntetése 
érdekében eljárjanak, ezek eredményéről tájékoztassák a testületet. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 

        dr. Barta László, megyei főjegyző 
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8. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Befektetési és Kereskedelem-

fejlesztési Közhasznú Társasággal 2002. február 13. napján megkötött együttműködési 
megállapodás 2011. szeptember 2-án közölt felmondását tudomásul veszi. 

b) A közgyűlés kezdeményezi, hogy a szerződés megszüntetésére ne 2012. március 2-án, hanem 
közös megegyezés útján 2011. december 31. napján kerüljön sor. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges tárgyalásokat folytassa le, a közös 
megegyezéssel való megszüntetésről szóló megállapodást aláírja. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű 

rendszerek létesítményeihez kapcsolódó telekkönyvi bejegyzések teljeskörű áttekintését és 
szükség szerinti rendezését előíró 16/2001. (II.15.) Kgy. határozata 5. pontjának, továbbá a 
feladathoz fedezetet biztosító és a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására felhatalmazó 
119/2008. (X. 8.) Kgy. határozata 5. pontjának végrehajtását határozatlan időre felfüggeszti.  
Utasítja a főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: szöveg szerint  

  Felelős:  dr. Barta László, főjegyző 
 
 
 
 
Salgótarján, 2011. november 16. 
 
 
 
      
 

    Becsó Zsolt 
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A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
 

1.1. Az intézmény alapadatai 
 
Elnevezés: Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Törzskönyvi azonosító száma: 453165 
Székhely: 2687 Bercel, Petőfi út 2. 
Telephely: 2687 Bercel, Kenderváros út 23. 
 
Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 1981-ben 
alapított berceli szociális foglalkoztató intézetnek. 
 

1.2. Az intézmény alapító szerve 
 
Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
Alapító okiratának kelte: 1992.06.11 
Alapító okirat száma: 29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendelet 
Az alapítás időpontja: 1992.06.11 
 

1.3. Az intézmény fenntartója 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
 

1.4. Az intézmény alapításának célja 
 
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. 
 

1.5. Az alapító jogosultsága az intézmény vagyona felett 
 
Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezési jogára az alapítónak a megyei 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 
 

1.6. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

1.7. Az intézmény jogállása 
 
Az intézmény önállóan működő, 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. Önálló bankszámlával 
rendelkezik. 
Költségvetési elszámolási számla:  12031005-01291855-00100000 
Letéti számla:                                  12031005-01291855-00200007 
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Az általános forgalmi adó alanya. 
Adószám: 15453167-2-12 
 
Az intézmény jogi személy. 
 
Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított 
költségvetésből látja el. 
A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 72. §-a és a 92. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 
2. Az intézmény működése 

 
 

2.1. Az intézmény működési területe 
 
Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a súlyosan látássérült értelmi 
fogyatékosok vonatkozásában 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. 
 

2.2. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai) 
 
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (szakágazat 873000) 
 
Bercel, Petőfi S. út 2. (székhely) 
 

Formája: ápolás-gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény. 
 

Típusa: integrált intézmény, melyben 
a) tanköteles koron túli értelmi fogyatékos személyek ápolása gondozása (50 fő férőhelyen), 

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

 
Engedélyezett férőhelyek száma: 50 fő. 
 

Bercel, Kenderváros út 23. (telephely) 
 

Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt és lakóotthoni elhelyezést nyújtó tartós bentlakásos 
intézmény. 
 
Típusa: integrált intézmény, melyben 
a) tanköteles koron túli értelmi fogyatékosok és látássérült értelmi fogyatékosok ápoló-

gondozó otthona (45 férőhelyen), 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 férőhelyen), akiknek képzése, átképzése 
és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. 
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c) értelmi fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása történik 12 
férőhelyen. 

 
Engedélyezett férőhelyek száma: 60 fő. 
 
2.3. Az intézmény gondozási egységei 

 
a) Petőfi S. út 2. székhelyen: 

 
Gondozási egység száma: 1 gondozási egység 
Gondozási egység létszáma: 50 fő  
Ápolás-gondozási ellátásban részesül: 50 fő 
 
 

b) Kenderváros út 23. telephelyen: 
 
Gondozási egység száma: 1 gondozási egység 
Gondozási egység létszáma: 40 fő 
Ebből rehabilitációs ellátásban részesül:  3 fő 
Ápolás-gondozási ellátásban részesül: 37 fő 
 

c) Kenderváros út 23. telephelyen: 
 
Gondozási egység száma: 1 gondozási egység 
Gondozási egység létszáma: 20 fő 
Ebből rehabilitációs ellátásban részesül:  0 fő 
Ápolás-gondozási ellátásban részesül: 20 fő 
 
Intézményi háttérrel, intézményi telekhatáron belül működő ápoló-gondozó célú lakóotthonban 12 
fő ellátása biztosított. 
 

2.4. Az intézmény szolgáltatásai, feladatai 
 
Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít. 
 
Gondozási tevékenységen belül: 
A szolgáltatást igénybe vevő személy részére, fizikai, mentálhigiénés ellátást, életvezetési 
segítséget nyújt, melynek során – testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban 
részesítése keretében – a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévő testi, szellemi funkciójának 
helyreállítását segíti elő. 
 
Biztosítja: 
 

- intézményi keretek között az ellátást igénybe vevők egészségügyi alapellátását 
- nevelésüket, képzésüket, képességeik, készségeik fejlesztését, de legalább szinten tartását 
- szabadidejük célszerű felhasználását 
- a hatályos jogszabályokban meghatározott alapgyógyszereket 
- a habilitációs-rehabilitációs ellátást 
- előgondozást 
- a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket 
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- legalább napi háromszori étkeztetést, szükség szerinti diétás étrendet, az ellátott által 
vásárolt élelmiszer kulturált elfogyasztását 

- saját ruházattal nem rendelkező ellátott részére a hatályos jogszabályban meghatározott 
ruházatot és textíliát 

- előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést és ellátja az utógondozás 
feladatait. 

 
Gondoskodik: 
 

- a mindennapi élettevékenység kivitelezéséről, biztonságossá tételéről 
- az orvosi, szakorvosi, kórházi, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásukról és 

ápolásukról 
- egyes funkciókárosodások kompenzálása érdekében szakorvosi javaslatra elrendelt 

gyógyászati segédeszközök beszerzéséről 
- az elhunytak eltemettetéséről. 

 
Szervezi: 

- az ellátottak fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatását 
- az intézmény alaptevékenységébe nem tartozó szolgáltatásokat. 
- az ellátottak intézményi életrendjét. 

 
Segítséget nyújt: 

- az ellátottak kérésére jövedelmének, költőpénzének kezeléséhez 
- hitélet gyakorlásához. 

 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

2.5. Szakfeladatok meghatározása 
 
Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok: 

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 közfoglalkoztatás 

 
 

2.6. Az intézmény működési rendje 
 

 
Az intézmény megszakítás nélküli folyamatos munkarendben működik. 
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.  
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 intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 
Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. 
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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. 
 
Az intézmény ellátottai számára a külön jogszabályban meghatározottak szerint az intézmény 
biztosítja a lakhatást, az élelmezést, szükség szerinti ruházatot, egészségügyi - és gyógyszerellátást. 
 
Az intézmény biztosítja az emberi és állampolgári jogok érvényesülését. 
 
Az intézményben Érdekképviseleti Fórum működik, amely az ellátottak panaszügyeit kivizsgálja, 
további intézkedéseket kezdeményezhet. 
 
Az intézmény Házirendjét és Szakmai Programját az igazgató megbízásából a vezető pedagógus 
készíti el, melyet a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének illetékes szakbizottsága hagy 
jóvá. 
 
Az intézmény gazdasági-műszaki feladataival összefüggő szabályzatokkal rendelkezik, melyek 
listáját a 4. számú függelék tartalmazza. 
 
Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak részvételi jogait és a munkáltató 
kapcsolatrendszerét Közalkalmazotti Szabályzat, a foglalkoztatottak munkaviszonyából származó 
jogait és kötelezettségeit Kollektív Szerződés tartalmazza. 
Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban állnak egymással. A közalkalmazottak esetében a munkaviszony 
kinevezéssel jön létre, amely lehet határozott, illetve határozatlan idejű. A munkavégzés az igazgató 
által kijelölt munkahelyen a kinevezésben és a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint 
történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát a legjobb képessége szerint végezni, a 
hivatali titkot megtartani. 
 

3. A vezetést segítő tanácsadó szervek 
 

3.1. Lakógyűlés 
 
Feladata: 
Az intézményi ellátottak között felmerült vitás kérdések megbeszélése, ennek megfelelően 
javaslattétel a gondozói munka színvonalának javítására. 
 
A lakógyűlést az intézmény igazgatója hívja össze és vezeti, szükség szerint, de legalább 
félévenként. 
 
Lakógyűlés résztvevői: 

- igazgató 
- vezető pedagógus 
- intézményvezető ápoló 
- ápolók-gondozók 
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- mentálhigiénés munkatársak 
- szociális ügyintéző 
- intézményi ellátottak 

 
A lakógyűlés dokumentumai: 

- meghívó 
- emlékeztető vagy videó felvétel 
- jelenléti ív 

 
3.2. Szülői értekezlet 

 
Feladata: 
Az intézmény vezetése és a szülők kapcsolattartásának biztosítása, a szülők által tett javaslatok 
beépítése a gondozási munkába. 
 
Az értekezletet az igazgató hívja össze évente egy alkalommal. 
 
Szülői értekezlet résztvevői: 

- ellátottak szülei, gondnokai 
- igazgató 
- vezető pedagógus 
- intézményvezető ápoló 
- fejlesztő pedagógusok 
- mentálhigiénés munkatársak 

 
Az értekezlet dokumentumai, melyeket irattárban kell őrizni: 

- meghívó 
- emlékeztető 
- beszámoló 
- jelenléti ív 

 
 

3.3. Összdolgozói munkaértekezlet 
 
Feladata: 
Az eltelt időszak szakmai és gazdálkodási munkájának értékelése, a következő időszak feladatainak 
meghatározása. 
 
Az értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze és vezeti, évi egy alkalommal illetve szükség 
szerint. 
 
A munkaértekezlet résztvevői: 

- igazgató 
- az intézmény valamennyi közalkalmazottja 
- az intézmény felügyeletét ellátó szerv képviselője 

 
Az értekezlet dokumentumai: 

- meghívó 
- jelenléti ív 
- emlékeztető 
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3.4. Vezetői értekezlet 
 
Feladata: 
Az intézményt érintő szervezeti és működési kérdések megvitatása, az aktuális tervezési, szakmai, 
fejlesztési, beruházási, gazdálkodási, szervezési ügyek megbeszélése, esetleges kérdések 
megvitatása. 
 
A vezetői értekezletet az igazgató hívja össze heti egy alkalommal. 
 
A vezetői értekezlet résztvevői: 

- igazgató 
- vezető pedagógus 
- intézményvezető ápoló 
- gondnok 
- gazdasági ügyintéző 

 
Az értekezlet dokumentumai: 

- jelenléti ív 
- emlékeztető 

 
 

3.5. Egységértekezlet 
 
Feladata: 
Az egység munkájáról, aktuális feladatokról, problémákról, az észlelt hiányosságokról és azok 
megszüntetésének módjáról való értekezés. 
 
Az egységértekezletet az egységek vezetői hívják össze szükség szerint, de legalább havi egy 
alkalommal. 
 
Az egységértekezlet résztvevői: 

- egységvezető 
- az egység valamennyi dolgozója 

 
Az értekezlet dokumentumai: 

- jelenléti ív 
- emlékeztető, melynek egy példánya átadásra kerül az igazgatónak. 

 
3.6. Közalkalmazotti Tanács 

 
A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon és az intézményben működő 
Közalkalmazotti Tanács szabályzatban rögzíti a közalkalmazottak részvételi jogait. A részletes 
szabályokat a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza. 
 

3.7. Érdekképviseleti Fórum 
 
Az intézménynél jogviszonyban álló ellátottak jogainak, érdekeinek érvényesítése érdekében 
Érdekképviseleti Fórum működik. A Fórum tagságát, feladatait, valamint működésének részletes 
rendjét külön szabályzat, valamint az intézményi Házirend tartalmazza. A Fórum működéséről az 
intézményi jogviszony létesítésekor a Házirend ismertetésével egyidejűleg az igazgató tájékoztatja 
az ellátottat és törvényes képviselőjét. 
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4. Az intézmény szervezeti felépítése 
 

Az intézmény szervezeti felépítését a 2. számú melléklet (organogram) mutatja. 
 
 

4.1. A szervezeti egységek által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírása 
 

4.1.1. Egészségügyi csoport 
 

Az egészségügyi ellátás általános orvos, pszichiátriai és neurológiai szakorvos irányításával történik 
az intézményvezető ápoló közvetlen vezetésével. 
 
Biztosítja: 

• az egészségügyi alapellátást 
• szakorvosi ellátást 
• gyógyszer ellátást 
• gyógyászati segédeszköz ellátást 
• szakorvosok által előírt kezeléseket, gyógyszerezéseket 
• rutin vizsgálatok folyamatos kontrollálását (vérnyomás, vizelet, vércukor, testsúly mérés) 
• szűrővizsgálatok szervezését, lebonyolítását 
• védőoltások szervezését 
• diétás étkeztetést 
• szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást 
• kórházba való szállítást, látogatást 
• egészségügyi dokumentumok naprakész vezetését 

 
4.1.2. Mentálhigiénés csoport 

 
Az intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásról. 
Ennek keretében biztosítja: 

• a személyre szabott bánásmódot 
• a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 

megbeszélést 
• a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit 
• a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást 
• az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit 
• a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását 
• a hitélet gyakorlásának feltételeit 
• segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és 

működését 
 
Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak 
figyelembe vételével szervezzük: 

• aktivitást segítő tevékenységet (séta, sporttevékenység, szükség esetén ágytorna stb.) 
• szellemi és szórakoztató tevékenységet (rádióhallgatás, tévénézés, társasjáték, vetélkedők, 

zenehallgatás stb.) 
• kulturális tevékenységet (rendezvények, ünnepségek, színház – mozi - múzeum látogatások, 

kirándulások stb.) 
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A látássérült illetve vak értelmi fogyatékos foglalkoztatása speciális feladatot igényel. 
 

4.1.3. Műszaki ellátási csoport 
 
A műszaki ellátási csoporthoz tartozik a karbantartás, a mosodai tevékenység valamint a 
portaszolgálat. 
Biztosítja: 

• az ellátottak mindennapi életviteléhez szükséges folyamatos karbantartási munkálatok 
elvégzését 

• az ellátottak számára a napi tiszta ruhaneműt, ágyneműt 
• valamint az intézményi vagyonvédelmet 

Intézményünk saját mosodával rendelkezik. 
 

4.1.4. Gazdasági csoport  
 
Az intézmény gazdasági csoportja biztosítja az intézmény működéséhez, gazdálkodásához 
szükséges feladatok, költségvetéssel kapcsolatos teendők, munkaügyi feladatok elvégzését, 
könyvelési dokumentumok továbbítását, valamint a szükséges anyagok, eszközök beszerzését, 
tárolását, raktározását, kiadását. 
 

Az intézmény a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.), mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon (2687 Bercel, Petőfi út 2.) önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: Intézmény) között az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a Hivatal és Intézményei 
együttműködésére vonatkozó 43/2011. (V.26.) Kgy. határozat alapján kötött Együttműködési 
Megállapodásban foglaltak szerint működik. 

Az intézmény költségvetési, gazdálkodási adatainak feldolgozása, nyilvántartása az Integrált 
Gazdálkodási Rendszer alkalmazásával történik. 
 
Az Intézmény önálló költségvetési elszámolási számlával rendelkezik. Az Intézvény részére nyitott 
bankszámlák, és azok alszámláinak kezelése a Hivatalnál történik. 
 
Az ellátottak letéti pénzkezelése az Intézmény feladata, melyről negyedévente feladást készít a 
Hivatal részére. 
 
Intézményünk a feladatai ellátásához 2 db mikrobusszal rendelkezik, mely biztosítja a kezelésekre, 
vizsgálatokra történő szállítást, illetve a két telephely közötti kapcsolatot, étel-, ruha- és 
személyszállítást. 
 
 

4.2. Az intézmény vezető állású dolgozói 
 
Az intézmény valamennyi vezetője köteles a részére meghatározott hatáskörben és jogkörben 
gondoskodni a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, 
vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek. 
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4.2.1. Igazgató 
 

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

Feladatköre: 
• Egy személyben felelős az intézmény működéséért, az intézményben folyó szakmai 

munkáért. 
• Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai, a gazdasági és a műszaki egységek 

munkáját. 
• Valamennyi közalkalmazott vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogkört. 
• A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás során önálló gazdálkodási 

jogkört gyakorol. 
• Biztosítja a korszerű, magas színvonalú ellátás megvalósítását. Ennek keretében 

tanulmányozza az új módszereket, elősegíti az ellátásra szorulók közösségi beilleszkedését, 
valamint az emberi és állampolgári jogok maradéktalan érvényesítését, az egyén 
autonómiáját elfogadó, integrációját segítő, humanizált környezet kialakítását. 

• Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és 
mellékleteit, gondoskodik a Házirend, a Szakmai Program valamint az egyéb, hatályos 
jogszabályokban előírt szabályzatok elkészítéséről, valamint a felsorolt szabályzatoknak a 
fenntartó által történő jóváhagyásáról. 

• Ellátja az intézményi jogviszonyban állók érdekvédelmével kapcsolatos feladatokat, ennek 
keretében gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum megfelelő működéséről és a szükséges 
feltételek biztosításáról. 

• Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálását és gondoskodik a megfelelő 
intézkedések megtételéről. 

• Elkészíti a vezető beosztású dolgozók munkaköri leírását. 
• Ellátja a fenntartó által számára meghatározott feladatokat valamint a vonatkozó 

jogszabályokban megfogalmazott szakmai és gazdasági feladatokat. 
• Felel az Intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 

rendszeréből nyert adatok vonatkozásában. 
 

Ellenőrzési jogköre: 
• Ellenőrzi és értékeli a Szakmai Program végrehajtását. 
• Ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést és munkamegosztást, a Szervezeti 

és Működési Szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem és etikai 
követelmények maradéktalan betartását. 

• Értékeli az intézmény gazdasági mutatóit, figyelemmel kíséri a költségvetés alakulását, az 
előírt normatívák betartását, s ennek alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
Felelős: 
• Felel az intézmény jogszerű működéséért, szakmai – gazdasági – munkaügyi jogszabályok, 

illetve a fenntartó által külön meghatározott szabályok maradéktalan betartásáért és 
betartatásáért. 

• Felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott 
vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért. 
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• Felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáért. 

• Felelős a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek 
és a kötelezettségek összhangjáért. 

• Felelős a feladatkörébe utaltak végrehajtásáért. 
 

Jogosultságok: 
• Az intézmény képviselete 
• Kötelezettségvállalás 
• Utalványozási jog 

 
Jóváhagyja: 
• Az ellátottak egyéni fejlesztési terveit 
• Az intézmény szakmai és gazdasági terveit 
• Az intézmény dolgozóinak munkaköri leírását 
• Az intézmény Házirendjét, Szakmai Programot és az éves szakmai beszámolót 
Helyettesítése: 
Távollétében a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével, a vezető pedagógus helyettesíti. 
Tartós távollét (1 hetet meghaladó távollét) esetén a helyettesítés a teljes munkáltatói jogkör 
gyakorlásával a következő: 

1. vezető pedagógus 
2. intézményvezető ápoló 
3. szociális és mentálhigiénés munkatárs (1) 
4. szociális és mentálhigiénés munkatárs (2) 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
4.2.2. Vezető pedagógus 

 
Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával látja el. 
Az intézmény mentálhigiénés csoportjának felelős vezetője. Tevékenységéről rendszeresen 
beszámol az igazgatónak. 
 

Feladatköre: 
• A mentálhigiénés csoport közvetlen irányítása. 
• Irányítja, ellenőrzi és értékeli a mentálhigiénés csoport munkáját. 
• Előkészíti, aktualizálja az intézmény szakmai munkájával összefüggő szabályzatokat. 
• Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 
• Elkészíti a szakmai jellegű beszámolókat. 
• Részt vesz a pályázatok elkészítésében. 
• Naponta megbeszéli az aktuális teendőket az intézményvezető ápolóval illetve a 

mentálhigiénés csoport tagjaival. 
• Szervezi az intézményi alkalmazottak szakmai továbbképzését, ezzel kapcsolatban 

folyamatosan egyeztet és elkészíti a nyilvántartást.  
• Összefogja és irányítja az ellátottak évenkénti állapotfelvételével összefüggő feladatokat. 
• Folyamatosan aktualizálja a Házirendet és a Szakmai Programot. 
• Szakmai kérdésekben képviseli az intézményt külső szerveknél. 
• Vezetői értekezletekről feljegyzést készít. 
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Ellenőrzési jogköre: 
• Ellenőrzi és értékeli a szakmai program végrehajtását. 
• Ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést és munkamegosztást, a szervezeti és 

működési szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem és etikai követelmények 
maradéktalan betartását. 

• Ellenőrzi az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját. 
 

Felelős: 
• Felelős a jogszabályokban meghatározott szakmai program végrehajtásáért, a 

mentálhigiénés és rehabilitációs feladatok ellátásáért. 
• Felelős az etikai célkitűzések, orvosi titoktartás, adatvédelem, az ellátottak jogainak 

betartásáért. 
• Felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott 

vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért. 
• Felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáért. 
• Felelős a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek 
és a kötelezettségek összhangjáért. 

• Felelős a feladatkörébe utaltak maradéktalan betartásáért. 
 
Jogosultságok: 
 
• Az intézmény képviselete 
• Az igazgató távollétében utalványozás 
• Javaslattétel a szakmai területen, módszerek alkalmazására, beosztottai jutalmazására, 

fegyelmi felelősségre vonására 
 
Helyettesítése: Távolléte idején a szociális és mentálhigiénés munkatárs (1), együttes távollétük 
esetén az intézményvezető ápoló helyettesíti.  

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
4.2.3. Intézményvezető ápoló 

 
Munkáját az igazgató közvetlen irányításával látja el. Szakmai munkáját a háziorvos és 
szakorvosok útmutatásával végzi. 

 
Az intézmény egészségügyi feladatokat ellátó szervezetének felelős vezetője. Tevékenységéről 
rendszeresen beszámol az igazgatónak. 

 
Feladatköre: 
• Az intézmény egészségügyi csoportjának közvetlen irányítása. 
• Irányítja, ellenőrzi és értékeli az egészségügyi feladatokat. 
• Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 
• A szakmai irányelveknek és a belső szabályzatoknak megfelelően szervezi és irányítja az 

intézményben élő ellátottak ápolását-gondozását, rehabilitációját. 
• Biztosítja a gyógyító, preventív tevékenység hatékony működését. 
• Elkészíti az ápoló-gondozó illetve takarító személyzet munkaidő beosztását. 
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• Részt vesz az egyéni gondozási-ápolási és egyén fejlesztési terv jogszabályban 
meghatározott megvalósításában. 

• Folyamatosan kapcsolatot tart a vezető pedagógussal és a mentálhigiénés csoporttal. 
• Részt vesz az előgondozásban. 
• Kapcsolatot tart az intézmény orvosaival, egészségügyi intézményekkel, az intézményben 

lakók hozzátartozóival. 
• Meghallgatja az ellátottak ápolást, gondozást, takarítást érintő panaszait, véleményeit, 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 
• Feladatát képezi a beköltözők fogadása, az ellátottak érdekvédelme, egészségügyi 

problémáinak kezelése, intézése, az ellátottak családi kapcsolatainak, társas kapcsolatainak 
segítése. 

 
Ellenőrzési jogköre: 
• Ellenőrzi a szervezeti egységek közötti együttműködést és munkamegosztást, a szervezeti és 

működési szabályzatban foglaltak megtartását, a munkafegyelem és etikai követelmények 
maradéktalan betartását. 

• Ellenőrzi az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját. 
• Ellenőrzi és felügyeli az orvossal együtt elkészített gyógyszerlistát, az ellátott erről való 

tájékoztatását. 
• Ellenőrzi a gondozási egységek eseménynaplóit, az ápoló munka napi gyakorlatát. 
• Ellenőrzi a takarítás minőségét, az intézmény általános tisztaságát, rendjét, a lakószobák 

általános higiéniáját. 
• Ellenőrzi az ellátottak ruházatainak, ágyneműinek, textíliáinak tisztántartását. 
• Ellenőrzi az ellátottak egészségügyi dokumentációjának nyilvántartását. 

 
Felelős: 
• Felelős a jogszabályokban meghatározott szakmai program végrehajtásáért, az ápoló-

gondozói, mentálhigiénés és rehabilitációs feladatok ellátásáért. 
• Felelős az etikai célkitűzések, orvosi titoktartás, adatvédelem, az ellátottak jogainak 

betartásáért. 
• Felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott 

vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért. 
• Felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáért. 
• Felelős a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek 
és a kötelezettségek összhangjáért. 

• Felelős a feladatkörébe utaltak maradéktalan betartásáért. 
 

Jogosultságok: 
• Az intézmény képviselete 
• Az igazgató és a vezető pedagógus távollétében utalványozás 
• Javaslattétel ápolási módszerek alkalmazására, ápolás-gondozást elősegítő eszközök 

beszerzésére, ellátott áthelyezésére, gondozás megszüntetésére, beosztottai jutalmazására, 
fegyelmi felelősségre vonására 

 
Helyettesítése: Távolléte esetén az I. gondozási egységen az ápoló (1), a II.-III. gondozási 
egységen az ápoló (2), együttes távollétük esetén a műszakvezető ápoló helyettesíti. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
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4.2.4. Gondnok 

 
Munkáját az intézmény igazgatójának közvetlen irányításával látja el. 

 
Az intézmény műszaki feladatokat ellátó szervezetének felelős vezetője. Tevékenységéről 
rendszeresen beszámol az igazgatónak. 

 
Feladatköre: 
• A műszaki, fejlesztési, energiagazdálkodási ellátás, műszer és egyéb eszközgazdálkodási 

feladatok ellátása, az intézmény működési feltételeinek és zavarmentes üzemeltetésének a 
biztosítása a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával. 

• Irányítja a műszaki csoport munkáját. 
• Elősegíti és folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény területén a munka- és tűzvédelmi 

szabályoknak és előírásoknak való megfelelést, hiányosságok esetén intézkedik azok 
megszüntetéséről. 

• Az intézményi karbantartási feladatok folyamatos felmérése és a szükséges 
munkafolyamatokról történő gondoskodás. 

• Az intézmény tulajdon védelmének biztosítása. 
• Munkaköréhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése. 
• Feladata az épületek állagának megóvása érdekében tett javaslatok, intézkedések. 
• Az intézményi park gondozásának irányítása. 
• Elkészíti és folyamatosan aktualizálja az irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 
• Elkészíti a portások, mosodai dolgozók és a karbantartó személyzet munkaidő beosztását. 

 
Ellenőrzési jogköre: 
• Ellenőrzi a munkafegyelem és etikai követelmények maradéktalan betartását. 
• Ellenőrzi az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját. 
• Ellenőrzi a munka- és tűzvédelmi szabályok és előírások betartását. 

 
Felelős: 
• Felelős a hatályos jogszabályok betartásáért. 
• Felelős az etikai célkitűzések, adatvédelem, az ellátottak jogainak betartásáért. 
• Felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott 

vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért. 
• Felelős a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek 
és a kötelezettségek összhangjáért. 

• Felelős a feladatkörébe utaltak maradéktalan betartásáért. 
 

Jogosultságok: 
• Az intézmény képviselete. 
• Javaslattétel műszaki feladatok elvégzésére, beosztottai jutalmazására, fegyelmi felelősségre 

vonására. 
 

Helyettesítése: Távolléte idején a karbantartó szakmunkás (1), együttes távollétük esetén a 
karbantartó szakmunkás (2) helyettesíti. 
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Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 
 

4.3. Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók 
 

4.3.1. Adminisztrátor-iratkezel ő 
 

Feladata: 
• Az intézményi levelezés lebonyolítása 
• Az intézmény belső használatához szükséges ügyiratok gépelése 
• Levelek, számlák, ügyiratok iktatása 
• Gondozási díjak megállapítása, elszámolása, nyilvántartása, szükség esetén a 

gondnok/hozzátartozó felszólítása 
• Leadott menetlevelek alapján kimutatás készítése, gépkocsivezetők részére menetlevelek 

kiadása, elkészíti havonta az üzemanyag elszámolást 
• A telefonbeszélgetésekről kimutatást készít, dolgozókkal aláíratja 
• Vezeti a dolgozók szabadság nyilvántartását 
• Az üres álláshelyekről szóló pályázati kiírásokat elkészíti 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
4.3.2. Gépkocsi vezető 

 
Feladata: 
• Az intézményi gépkocsi karbantartása, üzemkész állapotban tartása. 
• Az igazgató utasítása és a heti gépkocsi ütemterv szerint a dolgozók illetve az ellátottak 

biztonságos szállítása, valamint a rábízott egyéb feladatok elvégzése. 
• Intézményi ellátott szállítása valamint beszerzések esetén köteles a munkatársainak 

segítséget nyújtani. 
• Az Intézmény részére biztosított bankkártya tulajdonosa, mellyel a felmerülő készpénzes 

vásárlásokat bonyolítja. 
 

Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 

4.3.3. Gazdasági csoport 
 

4.3.3.1.Gazdasági ügyintéző 
 

Feladata: 
• Az intézményi pénzgazdálkodás lebonyolítása, a költségvetési előirányzatok folyamatos 

figyelemmel kísérése mellett. 
• Az intézmény pénzügyi-, gazdasági ügyeinek, feladatainak végrehajtása. 
• Munkaügyi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. 
• Bérszámfejtéshez szükséges adatok határidőre történő megküldése. 
• Leltározás, selejtezés végrehajtásának ellenőrzése. 
• A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartás elkészítése. 
• A pályázatokkal, egyéb céljellegű átvett pénzeszközökkel, támogatásokkal összefüggő 

nyilvántartás elkészítése. 
• Felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az Intézmény vezetőjét és számára 

pénzügyi információkat ad az érdemi tárgyalások végett. 
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• A koncepció közgyűlés által történő megtárgyalása után a határozat szellemében segíti a 
konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását. 

• Az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
Intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a Hivatal számára. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
4.3.3.2.Raktáros-irodai asszisztens 

 
Feladata: 
• A feladatok ellátásához szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű anyagok-eszközök 

biztosítása, nyilvántartása, raktározása. 
• Készletállomány változásának naprakész könyvelése. 
• A raktárak rendjének megőrzése, az anyagok-eszközök rendeltetésszerű tárolása. 
• A beszerzések és a kiadások igazgatóval történő előzetes engedélyeztetése. 
• Irodai adminisztráció, levelek érkeztetése, postázás. 
• Gazdasági folyamatok segítése. 
• Az igazgató és helyettese irodai munkájának segítése. 
• Ellátottakkal kapcsolatos adminisztráció, irattárazási feladatok. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 
4.4. A vezető pedagógus irányítása alá tartozó dolgozók 
 

4.4.1. Mentálhigiénés csoport 
 

4.4.1.1.Fejlesztő pedagógus 
 

Feladata: 
• Elsőrendű feladata a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása, az ellátottak 

nevelése. 
• Fejlesztő foglalkozások vezetése. 
• Az ellátottak kulturális programjainak szervezése. 
• Vezeti az ellátottak fejlődési lapját. 
• Részt vesz az előgondozásban, az egyéni gondozási terv elkészítésében. 
• Biztosítja az ellátottak egyéni szükségleteit. 
• Betartja az érvényben lévő jogszabályok előírásait. 
• Segíti az ellátottak közösségi beilleszkedését. 
• Együttműködik az egészségügyi csoporttal. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
4.4.1.2.Szociális és mentálhigiénés munkatárs, mentálhigiénés munkatárs 

 
Feladata: 
• A személyre szabott bánásmód kialakítása. 
• Konfliktushelyzetek megelőzésére illetve kialakulásuk esetén egyéni, csoportos 

megbeszélések szervezése. 
• Szükség esetén pszichoterápiás foglalkozások tartása. 
• Az ellátottak családi, társadalmi kapcsolatainak fenntartásához szükséges segítség nyújtása. 
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• Segítséget nyújt az ellátottak hitélet gyakorlásához. 
• Segíti és támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását, 

működését. 
• Az ellátott korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak 

figyelembevételével szervezi: 
o az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek 

levegőztetése) 
o szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, 

rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.) 
o a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, 

születésnapok, színház-, mozi- és múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.) 
• Az aktivitást segítő tevékenységeket – az ellátottak közreműködésével – előre kell tervezni 

és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítani kell. 
• Biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. 
 

A szociális és mentálhigiénés munkatárs (2) munkaköre kiegészült a letéti pénztár kezelésével.  
 

Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 

4.4.1.3.Szociális ügyintéző 
 

Feladata: 
• Az intézményben élők részére segítség nyújtása jövedelmükkel kapcsolatos ügyeik 

intézésében. 
• Az ellátottak költőpénz kiadásának dokumentálása, személyes vásárlásaik bonyolítása. 
• Az ellátottak pénzeszközeinek kezelése, naprakész nyilvántartása, dokumentálása a nyomon 

követhetőség és átláthatóság szem előtt tartásával. 
• Szervezi az intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételét. 
• Részt vesz az ellátottak szabadidős programjainak szervezésében. 
• Vezeti a törzskönyvet és intézi az ellátottak hagyatékaival kapcsolatos ügyeket. 
• Az intézményi ellátottak kérésének megfelelően segítséget nyújt jövedelmük 

felhasználásában. 
• Személyenként nyilvántartja és vezeti az ellátottak letéti és betéti állományát. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
 

4.5. Az intézményvezető ápoló irányítása alá tartozó dolgozók 
 

4.5.1. Ápoló-gondozó 
 

Feladata: 
• Az ellátottak személyre szabott ápolása-gondozása a szakmai és egészségügyi előírások 

betartásával. 
• A dokumentációk folyamatos vezetése és a változások rögzítése. 
• Az ellátottak személyi higiéniájának biztosítása és a mindenkori állapotának megfelelő 

segítése. 
• Az ellátott ruházatának figyelemmel kísérése, szükség esetén cseréje, tiszta textíliáról való 

gondoskodás. 
• Segédkezés az étkezésben. 
• Kezelések, ápolások elvégzése az orvos utasítása szerint. 
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• Gondoskodik a kiadagolt gyógyszer bevételéről. 
• Az ellátottak kórházba, vizsgálatra, egyéb programokra való elkísérése. 
• Az ellátott kérésének, panaszának meghallgatása, szükséges intézkedés megtétele. 
• Az ellátott viselkedésének, hangulatának, aktivitásának, betegségtünetek alakulásának 

figyelemmel kísérése, ezzel kapcsolatos tapasztalatairól való beszámolás feletteseinek és 
rögzítése az eseménynaplóban. 

• Haldokló beteg ellátása, végtisztességre való felkészítése. 
• Az elhunyt ingóságairól hagyatéki leltár készítése. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
4.5.2. Ápoló – központi gyógyszerraktár kezelő 

 
Feladata: 
• Gondoskodik a szükséges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, 

tárolásáról, nyilvántartásáról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően. 
• Részletes és pontos tájékoztatást ad az ellátást igénybevevő részére a gyógyszer és 

gyógyászati segédeszköz térítésének szabályairól. 
• A gyógyszerszámlákat ellenőrzés után átadja a letéti pénztárkezelőnek illetve a gazdasági 

ügyintézőnek. 
• Folyamatos kapcsolatot tart a gyógyszertárral és az orvosokkal. 
• Vezeti az intézményi gyógyszerkészlet nyilvántartását, negyedévente leltárt készít. 
• A szükséges jelentéseket elküldi. 
• Munkanapokon kiadja a gyógyszert az ápolók számára. 
 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
 

4.5.3. Takarító 
 

Feladata: 
• Az intézmény épületeinek, lakószobák, mellékhelyiségek, ebédlők, közös tartózkodási 

helyiségek, irodahelyiségek, porta, folyosók, személyzeti helyiségek tisztántartása, előírás 
szerinti fertőtlenítése. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
 

4.6. A gondnok irányítása alá tartozó dolgozók 
 

4.6.1. Műszaki ellátási csoport 
 

4.6.1.1.Karbantartó szakmunkás 
 

Feladata: 
• Az intézményi karbantartási feladatok elvégzése. 
• Részt vesz az intézményi parkfenntartásban. 
• Biztosítja a két telephely közötti biztonságos személy-, étel-, és anyagszállítást. 
• Kötelessége az intézményi gépkocsi karbantartása, üzemkész állapotban tartása, az 

ételszállítással kapcsolatos szabályok, higiéniai előírások betartása. 
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• Intézményi ellátott szállítása valamint beszerzések esetén köteles a munkatársainak 
segítséget nyújtani. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 

4.6.1.2.Mosónő 
 

Feladata: 
• A szennyes ruha átvétele jegyzéken. 
• A textília szennyezettségének és anyagának megfelelő mosási technológia megválasztása. 
• A mosodai gépek, varrógépek előírás szerinti használata, meghibásodás esetén annak 

bejelentése felettesének. 
• A ruhák szárítása, az ágyneműk mángorlása, vasalása. 
• A tisztaruhák jegyzék szerinti átadása. 
• Az ellátotti és személyzeti ruhák elkülönítése. 
• A fertőtlenítés szabályainak betartása. 
• Az intézményi textíliák és a lakók saját ruházatának folyamatos figyelemmel kísérése és 

szükség szerinti javítása. 
 

Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 
 

4.6.1.3.Portás-vagyonőr 
 

Feladata: 
• A két telephelyen a személy- és gépjármű forgalom nyilvántartása, felügyelete. 
• Az intézményi vagyon védelmének biztosítása. 

 
Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

 
4.7. Az intézmény orvosai 

 
4.7.1. Általános orvos és pszichiátriai szakorvos (nem főfoglalkozású) 
 
Feladatukat megbízási szerződés alapján látják el. 

 
Feladata – gyógyító, megelőző munka keretében: 
• Rendszeres orvosi, szakorvosi felügyelet biztosítása. 
• Heveny és idült betegségben szenvedő lakók ellátása, gyógyítása. 
• Szükség esetén szakrendelésre, kórházi osztályra való utalása. 
• Szakmai irányítás. 
• Utó- és pszichés gondozásban való részvétel. 

 
4.7.2. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást végző orvos (nem főfoglalkozású) 
 
Feladatát megbízási szerződés alapján látja el. 

 
Feladata: 
• Az intézmény állományába tartozó közalkalmazottak részére munkaköri alkalmassági 

vizsgálat elvégzése. 
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5. 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. 
 
Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető szóban tájékoztatja az ellátást igénybe 
vevőt, illetve törvényes képviselőjét 

• a korlátozó intézkedések alkalmazásának  szabályairól 
• az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén 
• az ellátottjogi képviselő, illetve az Érdekképviseleti Fórum elérési lehetőségéről 
• a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól. 

 
Az ellátottat szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak elrendeléséről 
és formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról. 
 
Az ellátott törvényes képviselőjét tájékoztatni kell 

• a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt vagy azt 
követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról 

• a korlátozó intézkedés feloldásáról 
 
A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át kell 
adni, illetve meg kell küldeni az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének. 
 
A korlátozó intézkedések alkalmazásának szabályait külön szabályzat tartalmazza. 
 

6. Szervezeti egységek szakmai együttműködése és a helyettesítések 
rendje 

 
Az intézmény a székhelyen és a telephelyen látja el feladatát: 

 
- Bercel, Petőfi S. út 2. – székhely 

50 fő értelmi fogyatékos ápolására, gondozására van lehetőség. 
- Bercel, Kenderváros út 23. – telephely 

45 fő értelmi és látássérült értelmi fogyatékos ápolására, gondozására, 3 fő értelmi és 
látássérült értelmi fogyatékos rehabilitációjára van lehetőség. 12 fő részére ápoló-gondozó 
célú lakóotthoni ellátást biztosít. 

 
A jelenlegi elhelyezési feltételek mellett a rehabilitációs ellátásban részesülők elkülönítésére 
(külön gondozási egység) nincs lehetőség. 

 
A székhely és a telephely egy szervezeti egységben működik, központi irányítással, melyet az 
organogram szemléltet.  
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A szakmai dolgozók valamint az Intézmény alapfeladatát segítő dolgozók helyettesítése a 
munkaköri leírásuknak megfelelően történik. 

 
A székhelyen működő mosoda, valamint műszaki-gondnoki feladatokat ellátó egységek mindkét 
telephelyre vonatkozóan nyújtják szolgáltatásaikat. 
 
A székhelyen működő konyhaüzemet a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete 
üzemelteti. 

 
7. Az intézmény munka- és tűzvédelmi feladatai 

 
Az Intézményben önálló munkavédelmi, illetve tűzvédelmi szervezet nincs. Az Intézmény munka- 
és tűzvédelmi felelőse és irányítója az igazgató. 
A munka- és tűzvédelmi feladatokat részben külső személy – szerződés alapján – részben pedig az 
intézmény gondnoka látja el. 
 
A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és a tűzrendészeti szervezet felépítését az Intézmény 
Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza. 
 
A munkavédelmi feladatok közé tartozik a Munkavédelmi Szabályzat elkészítése, annak rendszeres 
karbantartása, valamint a dolgozók folyamatos oktatása. 
 
A foglalkozás egészségügyi szakorvos és az intézményvezető ápoló felel a munkavállalók 
alkalmassági vizsgálatáért, munkaegészségügyi feladatok ellátásáért. 
 

8. Intézményi lakásgazdálkodás 
 

Az Intézmény területén működő szolgálati lakás kiutalásával kapcsolatos feladatokat a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) 5/2006. (II.24.) Kgy. rendelete 
szabályozza. A lakás kiutalásáról, bérének megállapításáról, működéséről és fenntartásáról a 
Közgyűlés rendeletét kell alkalmazni. Igazgatói bérlő esetén a bérlő kijelölés tekintetében a 
közgyűlés elnöke a Gazdasági Bizottság javaslata alapján dönt. 

 
9. Iratkezelés rendje 

 
Az iratok átvételének, elkészítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, irattározásának, 
selejtezésnek, levéltárba történő átadása rendjének részleteit az intézmény Iratkezelési Szabályzata 
tartalmazza. (3. számú melléklet) 
Munkaköri leírásban foglaltak szerint az iratkezeléssel kapcsolatos teendőket az adminisztrátor-
iratkezelő végzi. 
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. 
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A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK  
ELJÁRÁSRENDJE 

 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 156. § (3) 
bekezdése alapján az intézményvezető köteles rendelkezni a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjéről, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletét képezi. 
A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2687 Bercel, Petőfi út 2.) 
önállóan működő intézménynél előforduló szabálytalanságok kezelésére – figyelembe véve a 
PM által a szabálytalanságok kezeléséhez kiadott útmutatóját – az itt meghatározott 
eljárásrendet kell alkalmazni. 
 
1. Szabálytalanság 
 
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,  
- közgyűlési rendelettől,  
- egyéb belső szabályzattól, utasítástól való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem 

tartását jelenti. 
 
A szabályok be nem tartása adódhat: 

- nem megfelelő cselekményből, magatartásból, 
- mulasztásból,  
- hiányosságból. 

 
A szabálytalanság elkövetése bekövetkezhet: 

- az államháztartás működési rendjének, 
- a költségvetési gazdálkodás valamely területének, 
- a költségvetési szerv valamely működtetési vagy szakmai feladatellátásra vonatkozó 

szabályzat megsértésével. 
- a szakmai feladatellátásban 

 
A szabálytalanságok típusai 
 
A szabálytalanságoknak alapvetően két típusát kell megkülönböztetni: 

- a szándékosan okozott szabálytalanságokat, valamint 
- a nem szándékosan okozott szabálytalanságokat. 

 
A szándékosan okozott szabálytalanságok közé a következőket kell sorolni: 

- félrevezetés, 
- csalás, 
- sikkasztás, megvesztegetés, 
- szándékosan eszközölt szabálytalan kifizetés. 

 
A nem szándékosan okozott szabálytalanságok közé a következőket kell sorolni: 

- figyelmetlenségből elkövetett szabálytalanság, 



- nem megfelelő módon és tartalommal vezetett nyilvántartásból származó 
szabálytalanság, 

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

 
2. Jelen eljárásrend tekintetében a szabálytalanságok körének meghatározása 
 
Jelen eljárásrend tekintetében szabálytalanságnak minősülnek azok a szabálytalanságok, 
melyek mértékük alapján 
- büntető-, 
- szabálysértési, 
- kártérítési, 
- fegyelmi eljárás megindítására adnak okot. 
 
3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 
 
A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli) 
előfordulásának megelőzése. 
 
A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a belső 
kontroll rendszerbe új elemeket kell beépíteni, hogy az előzetes, a folyamatos, valamint az 
utólagos vezetői ellenőrzés eszközével a szabálytalanság előfordulása, illetve ismételt 
felmerülése kivédhető legyen. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani 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 szakmai feladatellátás megfeleljen a szociális munka etikai kódexében, valamint az 
egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, 

- a szabálytalanság esetén történjen intézkedés a szabálytalanság megszüntetésére, 
a szabálytalanság helyesbítésére, korrigálására. 

 
A szabályozottság biztosítása az intézmény vezetőjének feladata. Az intézményvezetőnek 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. 
 
A belső kontroll rendszerben az ellenőrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a 
független belső ellenőrzés érintett területre vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a 
mulasztások, hiányosságok, helytelen cselekmények tényeire, okaira, körülményeire, illetve a 
felelősökre. 
A belső kontroll rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belső ellenőrzési 
tapasztalatokat úgy kell hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes 
szabályozással, a szabályozás megismertetésével, a szabályozás betartatásával, illetve 
közvetlen felelősök meghatározásával az újabb szabálytalanságok kivédhetők legyenek. 
 
 



4. Általános elvek 
 
A belső kontroll rendszer kialakításáért felelős intézményvezetőnek kell gondoskodnia 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 intézmények 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.  
 
5. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése, a 
szabálytalanságok megelőzése  
 
Az intézménynél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok: 

- tervezési folyamatok, 
- illegális pénzügyi cselekmények folyamatai, 
- az intézmény belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázat rejtő feladatnak, 

folyamatnak minősített területek,  
- a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatok, folyamatok 

 
5.1. A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok megelőzésének eljárásrendje a 
következő: 
 

- A korábbi évek tapasztalatai alapján - a költségvetési beszámolók adatait is 
figyelembe véve - meg kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen kényes 
területek (elsősorban olyan területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve 
készletmozgás van); 

- Biztosítani kell az intézmény pénzügyi és szakmai folyamatai szabályosságának 
kontrollálását, 

- Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a 
tervezési tevékenységre is. 

 
5.2. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 
tevékenységek esetében a szabálytalanságok megelőzésének eljárásrendje a következő: 

 
- Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az 

illegális pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 
- Gondoskodni kell arról, hogy az intézmény dolgozói számára ismert eljárásrend 

legyen arra az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek 
kell lenni az ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályainak. 

- Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, 
területiről, feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 

 
Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi 
ismérvek alapján kell meghatározni: 



1. az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési főösszeghez 
viszonyított nagyságrendjének vizsgálatával azt a százalékot, melytől jelentős tételnek 
számítható a terület, 

2. az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával, azaz 
annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást az 
érintettek megismerték-e, a szabályok betartását a tevékenység során ellenőrzik-e, utólag 
mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy a területet érintette-e a független belső ellenőri, 
illetve esetleg külső ellenőri tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlő, mely az 
ellenőrzés szempontjából a legkevésbé lefedett. 

A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket, melyek 
a legnagyobb figyelmet igénylik. 
 
5.3. Az intézmény belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, 
folyamatnak, minősített területek esetében a szabálytalanságok megelőzésének eljárásrendje a 
következő: 
 
- rendszeresen át kell tekinteni az intézmény belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső 

szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 
- vizsgálni kell a tényleges folyamatokat és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés 

esetén meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének megfelelően 
gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás ellenőrzéséről. 

 
5.4. A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek esetében a szabálytalanságok megelőzésének eljárásrendje a következő: 
 
A valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatának teljes 
végigkísérése történik meg. Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: dologi kiadások 
készletbeszerzéseinek nyomon követése, a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 
köre, a beruházások pénzügyi lebonyolítása, az intézmény valamely alapfeladatának ellátása 
stb. 
 
A pénzügyi tranzakció csoport egyik lehetséges területének a dologi kiadások készlet 
beszerzéseinek nyomon követése esetében a tényleges ellenőrzési feladatok például a 
következők lehetnek: 
- a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata, 
- a beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség szempontjából, 
- a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból: 

� a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló, 
� megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az ellenjegyzése, 
� az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e, 
� a gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e; 

- a megrendelés nyilvántartása megfelelőségének, átlátható rendszerben történő kezelésének 
ellenőrzése, 

- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése, 
- a készletjellegű termékek beérkezését követő nyilvántartásba vételének, tárolásának 

vizsgálata, 
- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – a 

feladat valamennyi mozzanatára kiterjedően, 
- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának 

áttekintése, 



- az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése, 
- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata, 
- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése. 
 
A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a ténylegesen vizsgálandó területeket, valamint a 
részterületeket mindig a feladat-ellátáskor kell külön, írásban meghatározni. 
 
6. A szabálytalanságok észlelése 
 
A szabálytalanságok észlelése több módon is történhet. Ilyen észlelési pontok, helyzetek 
lehetnek: 

- a belső kontroll rendszerben történő észlelés, ahol a konkrét észlelő lehet 
  - az a dolgozó, aki közvetlenül részt vesz az adott munkafolyamatban, illetve 
  - a szerv különböző szintű vezetője,  
 - belső ellenőrzési rendszer,  
 - külső ellenőrző szervezet. 
 
A dolgozó, vezető által észlelt szabálytalanság esetén követendő eljárás: 
 
Ha az intézmény vezetője, vagy valamely dolgozója észleli a szabálytalanságot, akkor a 
szabálytalanság észlelésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége keletkezik. 
Tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint kell eleget tennie: 

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

felügyeleti szervet kell értesítenie. 
Az intézményvezető és a helyettese 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 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 intézményvezetőnek szintén intézkedési tervet kell kidolgoznia, majd pedig 
végrehajtania. 
(A külső ellenőrző szervezetnek joga van arra, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatban 
saját maga indítsa meg az eljárást, illetve, hogy a felügyeleti szervnél kezdeményezze egyes 
eljárások megindítását.) 
 
6.1. A szabálytalanságok kezelésének belső szervezeti rendje 
 
Az intézményvezető köteles bevonni más személyeket is a szabálytalanságok kezelési 
feladataiba, beleértve a megelőzési tevékenységet is. 



Az intézményvezető az egyes szabálytalanságok kivizsgálásakor 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. 
 
7. Az észlelt szabálytalanságok kezelése 
 
A feltárt szabálytalanságok megszüntetése, illetve a szabálytalanságok orvoslása, a hibák 
kijavítása, a hiányosságok pótlása egyrészt megfelelő intézkedést, illetve valamilyen eljárást 
tesz szükségessé. 
 
7.1. Intézkedések, eljárások 
 
Az intézkedések megtételéért, az eljárások meghatározásáért az intézményvezető tartozik 
felelősséggel.  
A belső kontroll rendszernek a következő feladatai lehetnek, ha működése során 
szabálytalanságot észlel: 
a) amennyiben a belső kontroll rendszerben feladatot ellátó személy az ellenőrzési 

tevékenysége során – a korábban már meghatározott – szabálytalanság gyanúját észleli, 
haladéktalanul köteles értesíteni az intézményvezetőt; 

b) amennyiben az intézményvezető észleli a szabálytalanság gyanúját, köteles erről a 
felügyeleti szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni, illetve a felügyeleti szerv 
vezetőjének érintettsége esetén gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, 
illetve az eljárások megindításáról. 

 
Az intézkedések alapvetően két csoportra oszthatók: 

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

b) intézményen belüli intézkedések. 
 
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. 

 
Külső szerv bevonását indokoló intézkedések: 

-    amennyiben a feltárt szabálytalanság minősége azt indokolja, abban az esetben az 
intézményvezető az illetékes hatóságok felé megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 
 
7.2. Intézkedések, eljárások nyomon követése 
 
Az intézmény vezetőjének 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 és utólagos ellenőrzés 
rendszerében kiemelt hangsúlyt kellett fektetni. 
 
 
8. A szabálytalanságok kezelésének nyilvántartási feladatai 
 
Az intézményvezetőnek 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. 

 
9. Az intézményvezető értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása 
érdekében 
 
Az intézményvezető a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy 
alkalommal értékeli az intézmény egyes működési folyamatait. Az értékelési feladatok 
ellátásába más személyeket, különösen a folyamatgazdákat is bevonja. 
Az értékelés során át kell tekinteni legalább a következőket: 

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

- a belső kontroll rendszer szabályzata elkészült-e, annak betartására kellő figyelmet 
fordítanak-e.  

Az intézményvezető a belső kontroll rendszer tevékenységet köteles értékelni  
- a független belső ellenőr, valamint 
- a külső ellenőri szervezet 

megállapításai alapján is. 
 
 
10. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások 
 
10.1. 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. 
 
10.2. Szabálysértési eljárás 
 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi 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. 
 
10.3. 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.  
 
11.4. Fegyelmi eljárás 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései 
az irányadók. 
 
A feladatok konkretizálása az érintettekre vonatkozóan a munkaköri leírásokban történik. 
 



Harmónia 
Rehabilitációs Intézet és      Az SZMSZ. 3. sz. melléklete 
Ápoló Gondozó Otthon 
2687 Bercel, Petőfi S. út 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

IRATKEZELÉSI  
SZABÁLYZAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
1. Általános rendelkezések 
 
A szabályzat hatálya 
 
A szabályzatot a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdése alapján kiadandó ágazati minisztériumi 
mintaszabályzat alapján kellene összeállítani,  ami a szociális ellátásra vonatkozóan még nem 
került kiadásra.  
 
A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Otthon tekintetében a nyílt iratok átvételének, 
készítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, irattározásának, selejtezésének, 
levéltárba történő átadásának szabályai a következők: 
 
 
1.1. Fogalmak 
 
- Beadvány az intézményhez érkező hagyományos (vagy elektronikus) irat, amely 

rendeltetésszerűen az intézménynél marad. 
 
- Csatolás: a nem ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különböző iratok átmeneti jellegű 

összekapcsolása. 
 
- Elektronikus irat: számítástechnikai programok felhasználásával (elektronikus formában 

rögzített) elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai 
adathordozón tárolnak. 

 
- Feladatkör: azoknak a feladatoknak összessége, amelyet a szerv vagy személy végez az 

ügyintézési munkafolyamat során. 
 
- Gyűjtőív: a több más szervhez és /vagy szervezeti egységhez intézett megkeresésre 

beérkező válaszokat – külön új iktatószám adása nélkül – együttesen nyilvántartó ív,  
amely az ügyirat részét képezi, abban van elhelyezve, a gyűjtőív tartalmazza az 
alap(kezdő)irat iktatószámát, továbbá a rovatokat a beérkező válaszok sorszámainak, a 
beküldők iktatószámainak (idegen iktatószámoknak) a beérkezés keltének nyilvántartása. 

 
- Gyűjtőszám: iktatási sorszám, amely alatt a több más szervhez és/vagy szervezeti 

egységhez intézett megkeresésre beérkező válaszokat - külön iktatás nélkül – a beérkezés 
ideje szerinti folyószámmal ellátottan, az ügyiratban lévő gyűjtőíven tartjuk nyilván, a 
gyűjtőszámként használt iktatószámot az iktatókönyv „Kezelési Feljegyzések” rovatában 
jelölni kell. 

 
- Hatáskör: az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, azoknak az 

ügyeknek összessége, amelyekben a szerv rendeltetésszerűen jogosult és köteles 
intézkedni, megbízásra eljárni. 

 
- Iktatás: az iratkezelésnek és érkeztetés és az azt követő postabontás utáni fázisa, az 

iratnyilvántartás alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve a saját keletkeztetési 
iratot iktatószámmal látják el a szervezetnél és kitöltik az iktatókönyv, illetve az 
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iktatóbélyegző lenyomat rovatait, (elektronikus irat esetén az iktató képernyő rovatait 
töltik ki). 

 
- Iktatókönyv: az intézményünk rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála 

keletkezett hozzá intézett és megőrzött) ügyviteli iratok (beadványok, kiadványok, belső 
ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos ellátott, sorszámú oldalakkal 
ellátott, évenként hitelesen megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv, (amely készülhet 
elektronikus adathordozón is.) 

 
- Iratnak kell tekinteni és e szabályzatban előírt módon kell kezelni minden olyan szöveget, 

számadatsort, térképet, tervrajzot és vázlatot – a megjelentetés szándékával készült könyv 
jellegű kézirat kivételével – amely valamely működésével, illetőleg személy 
tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz 
felhasználásával, és bármely eljárással keletkezett. Nem kell iratnak tekinteni a 
rendszeresen kapott hivatalos lapokat (közlönyöket) napilapokat, folyóiratokat, 
könyveket, reklám- és propagandaanyagokat. 

 
- Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és selejtezhetőség 

szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos 
megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba átadását együttesen 
magába foglaló tevékenység. 

 
- Iratkezelési szabályzat: a szerv írásbeli ügyintézésére vonatkozó szabályok összessége. 
 
- Iratkezelő: az a személy, aki az iratkezelés fogalmába tartozó tevékenységet végzi. 
 
- Irattár: a megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos 

megőrzésére alkalmas helyiség, illetve helyiségrész. A kézi irattár az előző évnél nem 
régebbi iratok megőrzésére, tárolására szolgál, mely az adott munkahelyek 
irodahelyiségeiben van kialakítva. A központi irattár az előző évnél régebbi keletű iratok 
tárolására szolgáló helyiség. 

 
- Irattári anyag: a szervezetünk működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és 

rendeltetésszerűen az irattárba tartozó iratok összessége. 
 
- Irattári terv: a közokiratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő 

válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi 
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a költségvetési szerv feladat és 
hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazoldó rendszerezésben sorolja fel, s 
meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének 
időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 

 
- Irattári tételszám(jel): az ügy típusát, ágazati hovatartozását, továbbá az irat 

selejtezhetőség szerinti csoportosítását mutatja, egyúttal meghatározza az iratok irattári 
helyét is. 

 
- Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során, a szervezetünk 

működése során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzátartozó és nála 
maradó iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi. 
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- Kapcsolatos szám: ugyanazon iratképző valamely másik ügyiratának száma, amely 
ügyiratnak tárgya, illetve annak ismerete közvetve segítséget nyújt a kérdéses ügy 
elintézéséhez.  

 
- Kezelési (ügyviteli) feljegyzések: az ügy(ek)ben keletkező ügyviteli iraton tett 

feljegyzések, többnyire utasítások, amelyek az ügyek tartalmi és/vagy formai intézését 
érinti. 

 
- Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és kiadmányozásra jogosult részéről hiteles 

aláírással ellátott, lepecsételt irat. 
 
- Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet 

jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a 
kiadmányozásra jogosult részéről. 

 
- Kiadmányozó: a kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint az intézményvezető 

részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási 
hatáskörében tartozik a kiadmány aláírása. 

 
- Közfeladatot ellátó szerv: állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy. 
 
- Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a 

közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott. 
 
- Közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat végző 

közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár. 
 
- Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett, 

illetve küldött elektronikus irat. 
 
- Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését 

(javítását-tudomásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt 
helyettesítő számítástechnikai művelet. 

 
- Levéltár:  a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és 

rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. 
 
- Levéltári anyag: az irattári anyagnak a levéltárban őrzött maradandó értékű része. 
 
- Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai jogi, honvédelmi, 

nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki és egyéb szempontból jelentős, a 
történelmi múlt kutatáshoz, megismeréséhez illetőleg a közfeladatok folyamatos 
ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból 
nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat. 

 
- Másodlat:  a több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, 

amelyet az első példányon lévővel azonos pecsét aláírás hitelesít. 
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- Másolat: valamely eredeti iratról keletkezés után készült példányát, amely hasonmás 
(szövet- és formahű) egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) 
iratmásolat lehet. 

 
- Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan 

attól. 
 
- Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól-mint kísérő irattól 

elválasztható. 
 
- Minősített adat: 

a.) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
törvényben (az 1997. évi CXL. törvénnyel módosított 1995. évi  LXVI. tv.) 
meghatározott köziratban szereplő államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó adat, 

b.) a szóban közölt államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ 
c.) államtikot vagy szolgálati titkot képező információt hordozó objektum, technikai 

eszköz, 
d.) nem tárgyiasult formában megjelenő államtitkot vagy szolgálati titkot képező 

információ, eljárási mód vagy más ismeretanyag, közirat. 
 
- Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással adatokat rögzítő, tároló  

adathordozó (mágnesszalag, hajlékony lemez és merevlemez CD stb.), amely az adatok 
nyilvántartását, azonosítását, kezelését és visszakeresését biztosítja. 

 
- Szerelés: az ugyan ahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és 

utóiratok) végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon 
egyaránt jelölni kell. 

 
- Szerv:  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 
 
- Szervezeti és működési szabályzat: a szerv tevékenységének alapdokumentuma, amely 

rögzíti a szerv, azon belül a szervezeti egység feladatait és a feladatokhoz rendelt 
hatásköröket. 

 
- Szignálás: az ügyben intézkedni és eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző 

kijelölése az ügyben kiadmányozási jogosult részéről, akinek hatáskörébe tartozik az ügy 
kiadományozása. 

 
- Ügyintézés: valamely szerv vagy személy működésével, illetve tevékenységével 

kapcsolatban keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi), forma 
(alaki) kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége. 

 
- Ügyintéző: Az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet 

döntésre előkészíti. 
 
- Ügyirat: a szerv rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező irat, 

amely az ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabot tartalmazza. 
 
- Ügyiratdarab: az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely, egy-egy 

fázisában keletkezett iratokat tartalmazza. 
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- Ügykör: a szerv vagy személy hatásköre és illetékessége által meghatározott, összetartó 

vagy hasonló egyedi ügyek összessége, csoportja. 
 
- Ügyvitel: a szerv folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni 

résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés 
formai és technikai feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja magába. 

 
 
 
2. Az adat minősítése 
 
Az államtitkot, illetve szolgálati titkot képező adatot minősíteni kell. 
Minősítés: az a döntés, amelynek meghozatala során az államtitokról és a szolgálati titokról 
szóló 1995. évi LXV. törvény szerint felhatalmazott személy megállapítja, hogy az adat a 
tartalmánál fogva a nyilvánosságát korlátozó államtitokkörbe vagy szolgálati titokkörbe 
tartozik.  
A minősítés során az állami és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint a 
minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI.20.) Korm. rendelet előírásait kell 
alkalmazni. 
Az államtitkot tartalmazó adat hordozóján a „szigorúan titkos”, a szolgálati titkot képező adat 
hordozóján pedig „Titkos” jelölést kell feltüntetni. 
 
 
 
3. Az iratkezelés szervezete és feladatai: 
 
Az intézménynél az iratkezelés centralizált, központosított rendszerben történik. A központi 
iratkezelést a gazdasági hivatal keretében az adminisztrátor végzi. 
Az iratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős. 
 
3.1. Az iratkezelés szervezete 
 
Az iratkezelést oly módon kell megszervezni, hogy  
- az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, 
- szolgálja az egész intézmény és annak valamennyi szervezeti egysége feladatainak 

eredményes és gyors megoldását, rendeltetésszerű működését, 
- szolgálja az iratok épségben és használható állapotban való őrzését. 
 
 
3.2. Az iratkezelő feladata 
- a külső szervtől érkezett iratok átvétele és továbbítása az intézmény igazgatójához, 
- az intézményen belül készített iratok átvétele és posta vagy kézbesítő útján történő 

továbbítása a címzetthez,  
- az intézmény iratainak iktatása, nyilvántartása, kezelése, őrzése, tárolása, valamint 

selejtezése, illetve a levéltárnak történő átadásra való előkészítése, 
- az iratok intézményből  való kiadása és visszavétele, 
- az iratkezeléshez használt eszközök nyilvántartása, tárolása. 
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4. A küldemények átvétele, érkeztetése és felbontása 
 
4.1. Az iratok küldemények átvétele 
 
Az intézmény címére, vagy annak munkatársai nevére postán vagy kézbesítővel érkező 
iratokat vagy küldeményeket az iratkezelő veheti át. Az intézmény bármely dolgozójához 
közvetlenül érkező (kézbesített) hivatalos küldeményeket az átvétel után haladéktalanul 
továbbítani kell az iratkezelőhöz.  
 
A küldemények átvételével megbízott, úgynevezett postai meghatalmazással rendelkező 
dolgozó, ill. a megbízott személy feladata minden munkanapon 10.00 óráig a bérelt postafiók 
kiürítése (a küldemények postahivatalban történő átvétele), az átvett postaanyag zárható 
táskában történő hiánytalan beszállítása és átadása az iratkezelő részére. A postai 
meghatalmazás kiadásáról és nyilvántartásáról az intézmény igazgatója köteles gondoskodni. 
A hivatalos munkaidő lejárta után, illetve munkaszüneti napon érkezett iratokat csak a 
szolgálatban lévő pedagógus – távolléte esetén az egészségügyi szolgálatot teljesítő dolgozó, 
veheti át. Az így átvett iratot, küldeményt bontatlanul, a legközelebbi munkanap 
munkakezdéskor át kell adni az iratkezelőnek. 
Az „express”,  „sürgős”, azonnal kézbesítendő” iratokat, küldeményeket és táviratokat az 
iratkezelőnek azonnal el kell juttatni a címzetthez. 
 
A küldeményeket átvevő személy köteles ellenőrizni, hogy: 
- a címzés alapján jogosult-e a küldeményt átvenni, 
- az átadási okmányban és a küldeményben lévő iktatószám azonos-e, 
- az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlen-e, 
- az iraton jelzett mellékletek meg vannak-e 
 
Ha  sérült vagy felbontott irat, küldemény érkezik, akkor az átvevő „sérülten érkezett” vagy 
„felbontva érkezett” jelzést köteles rávezetni. A minősített iratok, küldemények átvételkor az 
átvételre jogosult olyan sérülést észlel, amely arra utal, hogy azt felbontották vagy 
megkísérelték felbontani, az átadó (közbenső) jelenlétében a küldeményt felbontja, a tartalmát 
ellenőrzi, és az eseményről két példányban jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet 
mindketten aláírják, majd a külső szerv minősítőjének egyik példányt átadják. 
 
Minősített adatot tartalmazó küldeményt csak a titkos ügykezeléssel megbízott személy veheti 
át. 
 
A postahivatalból történő átvétel során az ajánlott tértivevényes és csomagküldemények 
sérülése vagy a tapasztalt egyéb rendellenességet a posta alkalmazottjával a postakönyvbe be 
kell íratni. 
 
A téves címzés vagy helytelen kézbestés következtében érkezett küldeményt azonnal 
továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges vissza kell küldeni a feladónak. 
 
A tértivevénnyel érkezett küldemény átvételénél a kézbesítés igazolására szolgáló rovatot ki 
kell tölteni és a tértivevényt, a feladónak vissza kell küldeni. 
 
Az intézménynek címzett, a gazdálkodásra vonatkozó pénzügyi és számviteli bizonylatokat 
(bankbizonylatok, szállítói számla stb.) az iratkezelő érkeztető bélyegzővel látja el, és 
továbbítja a pénzügyi csoporthoz. 
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4.2. A küldemény felbontása 
 
Az intézmény címére érkezett iratokat- a névre szóló küldemények kivételével – az intézmény 
igazgatója – távollétében a szakmai vagy gazdasági igazgatóhelyettese – bonthatja fel. 
 
A névre szóló küldeményeket – amennyiben „Saját kezű felbontás”-(sk.) jelöléssel van ellátva 
– minden esetben felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani. 
 
Amennyiben a névre szóló (sk) jelöléssel ellátott küldemény a szervezetet érintő hivatalos 
iratot tartalmaz, a címzett azt felbontás után tartozik iktatás, illetve nyilvántartásba vétel 
céljából azonnal az iratkezelőhöz eljuttatni. 
 
Az iratok küldemények felbontása során ellenőrizni kell, hogy az irat és annak mellékletei 
hiánytalanul megérkeztek-e. Az észlelt hiányt, a felbontást végző dolgozónak az iratra rá kell 
vezetni. 
 
Az irat téves felbontásakor, valamint abban az esetben, ha a felbontás után derül ki, hogy az 
irat a titkos ügykezelés szabályai szerint kezelendő, a borítékot újra le kell zárni. A felbontás 
tényét az irat borítékján „tévesen felbontva” jelzéssel, keltezéssel és aláírással kell ellátni, 
majd a titkos ügykezelőhöz kell továbbítani. 
 
Ha az irat határidőben történő továbbításához jogkövetkezmény fűződik (pályázati, fizetési, 
fellebbezési határidő stb.), vagy ha a küldő adatait csak a borítékról lehet megállapítani, a 
borítékot minden esetben az irathoz kell rögzítni. 
 
A felbontott postát az intézmény igazgatója név szerint – vagy szervezeti egység 
megnevezésével – szignálja vagy az iratkezelővel szignáltatja. 
 
 
 
5. Az iratok nyilvántartása 
 
5.1. Az iratok nyilvántartásba vétele 
 
A küldeményeket és a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat iktatni kell. 
Kivételt képeznek a visszaérkezett tértivevények, hivatalos lapok, propaganda és reklám 
célokat szolgáló kiadványok, azok az iratok, amelyek tárolása és nyilvántartása nem az 
iktatókönyvön alapul. 
A nyílt iratok iktatása hagyományos kézi iktatással alszámokra tagolódó sorszámos 
rendszerben történik. Minden ügy kezdő iratának numerikus sorrendben iktatószámot 
(sorszámot) kell adni. 
 
A sorszámot minden évben 1-gyel kell kezdeni, és megszakítás nélkül kell folytatni az év 
végéig. 
 
Az iratokat – a hivatali okokból szükséges soron kívüli iktatástól eltekintve – az érkezés 
napján iktatni kell. 
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Az intézményhez érkezett, iktatásra kötelezett iratokat az iratkezelő iktató bélyegzővel látja 
el. A bélyegző lenyomatot az irat első oldalára úgy kell elhelyezni, hogy írást ne fedjen és 
rovatait pontosan ki lehessen tölteni. 
 
Az iktató bélyegző lenyomata a következő adatokat tartalmazza: 
- a szervezet nevének, 
- az iktatókönyv sorszámának – alszámának 
- az irat érkezés keltének 
- ügyintéző neve 
feltüntetésére szolgáló rovatokat. 
 
Az iratok iktatására minden naptári év kezdetén újonnan nyitott, hitelesített oldalszámozott 
iktatókönyvet kell használni. 
 
Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a 
bejegyzett adatokat bármely módon olvashatatlanná tenni tilos. Ha helyesbítés szükséges, a 
téves adatot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti szöveg olvasható maradjon. A 
javítást dátummal és kézjeggyel kell igazolni. 
 
Téves iktatás esetén az előző pontban foglaltak szerint kell eljárni, ebben az esetben azonban 
azt is meg kell jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát, mely számra iktatták át. 
 
Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó munkanapján az 
iktatásra felhasznált utolsó számot követően aláhúzással, az iktatás utolsó számának 
feltüntetésével, keltezéssel, aláírással és a hivatalos bélyegző lenyomatának elhelyezésével 
kell zárni. 
 
Az iktatókönyvet az intézmény igazgatója hitelesíti. 
 
Az iktatóbélyegző lenyomatának kitöltésével egyidejűleg és azzal megegyezően az 
iktatókönyvbe be kell jegyezni 
- a sorszámot, 
- az érkezés idejét, 
- a beküldő adatait, 
- az ügy tárgyát, 
- a küldő szerv iktatószámát, ha nincs „Sz.n” bejegyzést kell alkalmazni, 
- az ügyintéző nevét. 
 
 
Azokat az intézkedéseket, amelyek több szervet érintenek összesítő lap egyidejű 
megnyitásával kell iktatni, és beérkezésüket ezen feljegyezni. 
 
6. Kiadmány hitelesítése 
 
Külső szervhez, vagy személyhez iratot, kiadmányt csak kiadmányozási joggal rendelkező 
személy aláírásával lehet továbbítani, elküldeni. 
A kiadmányozásra jogosultak körét és aláírás mintájukat a szabályzat 1.sz. melléklete 
tartalmazza. 
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A kiadmány hiteles, ha 
- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírta, 
- a kiadmányozó neve mellett „s.k.” jelzés szerepel és a hitelesítéssel felhatalmazott 

személy az aláírásával igazolja, 
- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett az intézmény hivatalos 

bélyegző lenyomata szerepel. 
 
A kiadmányozáshoz az állami címerrel és sorszámmal ellátott bélyegzőt kell használni. A 
kiadott bélyegzőkről az intézmény gondnoka köteles bélyegző nyilvántartást vezetni. 
 
6.1. Az irat továbbítása, postázása 
 
A postai továbbítás esetén a borítékokat közönséges, express, express ajánlott, ajánlott, érték 
nélküli küldemény stb. szerint különválasztja, majd a szükséges bérmentesítésről 
gondoskodik. A küldemény tértivevényét csatolja a borítékhoz. 
 
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 
igazolni. 
 
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. 
 
A szervezeti egységek, ügyintézők között ügyiratokat csak átadókönyvvel lehet átadni. 
 
Az átadott iratokat újból iktatni nem szabad, nyilvántartásuk az eredeti iktatószámon történik. 
 
7. Az irattározás, irattári kezelés 
 
Az intézmény a Nógrád Megyei Levéltárral együttműködve készíti el az irattári tervet is 
magába foglaló iratkezelési szabályzatát. Az iratkezelési szabályzat a levéltár engedélyezése 
után érvényes. 
 
A hatályba lépés mindig adott év 01-vel lehetséges, amit a szabályzat módosításánál is be kell 
tartani. 
 
7.1. Az intézménynél működő irattárak 
 
a) kézi irattár, mely egy évnél nem régebbi iratokat tárolja a közvetlen munkahelyen, 
b) központi irattár, mely 1 évnél régebbi iratokat tárolja. 
 
7.2. Az ügyirat kézi irattárba helyezése 
 
Minden szervezeti egység vezetője saját hatáskörében gondoskodik az egysége által használt 
iratok biztonságos őrzéséről. 
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7.3. Az ügyirat központi irattárba helyezése 
 
Az 1 évnél régebbi keltű, teljes naptári év ügyiratait kísérőjegyzékkel a központi irattárba kell 
elhelyezni. A kézi irattár érintett ügyiratainak központi irattárba történő elhelyezését a 
szervezeti egység vezetője köteles elvégezni a tárgyévet követő év március 31-ig. 
 
7.4. Az irattár működése 
Az irattárat tűz, víz és külső behatolás ellen védetté kell tenni. Az irattár ajtóinak kulcsát az 
iratkezelő őrzi. 
 
Az irattár működésének feltételeit, az ügykezelés rendjét az intézmény igazgatója évente 
köteles felülvizsgálni. A megállapításokról jegyzőkönyvet kell felvenni és  - ha kell – a 
szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
8. Az iratok selejtezése, levéltári átadása 
 
8.1. 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 szerinti 
őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni. 
 
Az őrzési idő az ügyirat keletkezésének évét követő január 1-től egész évekre kell számítani. 
 
A selejtezés megszervezéséért és lebonyolításáért az intézmény igazgatója a felelős. 
 
Amennyiben a selejtezés során egyes iratok tartalmának és őrzési idejének elbírálása 
vonatkozásában kétely merül fel, úgy az ügyviteli döntést a levéltári szakértő véleményének 
figyelembevételével az intézményvezető hozza meg. 
 
A selejtezésről, annak megkezdése előtt 30 nappal értesíteni kell a nem selejtezhető iratok 
átvételére jogosult Nógrád Megyei Levéltárat. Az értesítés elküldése az intézmény 
igazgatójának a feladata. 
 
Az iratselejtezés alkalmával jegyzőkönyvet kell felvenni három példányban, amelynek 
tartalmaznia kell: 
- az intézmény megnevezését, 
- a selejtezés időpontját, 
- a selejtezésre kerülő iratok felsorolását, 
- selejtezést végző és ellenőrző személyek nevét, és  
- aláírását. 
 
A selejtezési jegyzőkönyv két példányát engedélyezés végett kell megküldeni a Nógrád 
Megyei Levéltárnak. Az iratok megsemmisítését a visszaküldött példányra írt záradékkal 
engedélyezi a levéltár. 
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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 intézmény igazgatója jelöli ki.  
 
Az iratok selejtezésekor különös figyelemmel kell kísérni a selejtezési időpontokat. 
 
8.2. Az iratok levéltári átadása 
 
A levéltárnak átadásra kerülő iratok körét az irattári terv határozza meg. A maradandó 
értékűnek minősített iratokat át kell adni a Nógrád Megyei Levéltárnak. 
 
A levéltárnak csak lezárt évfolyamok iratai adhatók az ügyviteli segédletekkel együtt. 
Az átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül két példányban. Az átadás időpontját és az 
átadandó iratok jegyzékét előzetesen egyeztetni kell a Nógrád Megyei Levéltárral. 
 
9. Egyéb iratkezelési feladatok 
 
9.1. Iratok kezelése az intézmény megszűnése esetén 
 
Az intézmény megszűnése esetén az intézmény igazgatója köteles gondoskodni az iratok 
további elhelyezéséről a fenntartó önkormányzat iránymutatása alapján. 
 
Jogutód nélküli megszűnés esetén a nem selejtezhető iratokat az illetékes közlevéltárban kell 
elhelyezni. 
 
9.2. Személyi vagy munkaköri változás esetén követendő eljárás 
 
Azt a munkatársat, akinek munkaköre megváltozik, vagy munkaviszonya megszűnik, a 
részére kiadott iratokkal el kell számoltatni. 
Az iratokat és egyéb anyagokat a intézményvezető által megbízott személyeknek 
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. 
 
9.3. A hiányzó, illetve elveszett iratok ügyének rendezése 
 
Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonás illetve 
fegyelmi büntetést von maga után. 
 
Az ügyirat hiányának okát és körülményeit – az irat eltűnésének észlelésétől számított 3 
napon belül – az intézmény igazgatójának ki kell vizsgáltatnia és a vizsgálatról készített 
jegyzőkönyv alapján a szükséges intézkedéseket meg kell hoznia. 
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9.4. Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések 
 
A szervezetnél 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 a szervezet 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. 
 
A intézménynél használt bélyegzők nyilvántartásának vezetéséért és ellenőrzéséért az 
intézmény gazdasági vezetője felelős. 
 
10. Záró rendelkezés 
 
Ezen szabályzat a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi. 



Az SZMSZ 1. számú függeléke 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 

függelékeinek jegyzéke 
 
 

1. számú függelék: A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeinek jegyzéke 

2. számú függelék: Szervezeti felépítés (organogram) 

3. számú függelék: Állománytábla 

4. számú függelék: Az intézmény gazdasági – műszaki – ügyirati feladatok ellátására, 

végrehajtására vonatkozó szabályzatai 

5. számú függelék: A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban történő 
szociális feladatokhoz felhasznált jogszabályok jegyzéke 
 

 



SZMSZ 2. számú függelék

Mentál hig. cs. Gazd.csop. Műsz.ell. csop.

Fejlesztő pedagógus
I. gond.egység II. gond.egység III. gond.egység 2 fő

Szociális és 
mentálhigiénés 
munkatárs 2 fő

Raktáros-
irodai 

asszisztens

Mosónő
2 fő

Gk. vezető 1 fő
Ápoló-gond. Ápoló-gond. Ápoló-gond. Szoc. ügyint. 1 fő Portás-vagyonőr

11 fő 7 fő 4 fő 1 fő 5 fő

mentálhigiénés 
munkatárs 1 fő

Ált. orvos
1 fő

közvetlen irányítás

Pszich. szako. közvetett irányítás
munka eü. 1 fő közvetlen kapcsolat

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Ot thon Bercel
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Igazgató
1 fő

Vezető pedagógus
 - általános igazgató 

helyettes
1 fő

Intézményvezető 
ápoló
1 fő

Gondnok
1 fő

Ápoló-gond.
Közp.gyógyszerrakt.

kezelő
1 fő

Takarító
3 fő

Eü. csoport

Admin.
-iratkezelő

1 fő

Gazd. 
Ügyintéző 1 fő

Karbantartó 
szakmunkás

2 fő

Engedélyezett létszám:        49 fő

- ágazatspecifikus:               33 fő

- egyéb gazdasági:              16 fő



Az SZMSZ 3. számú függeléke 
 
 
 
 
 

ÁLLOMÁNYTÁBLA 
 
 
 

Szervezeti egység Beosztás Létszámkeret/fő 
   

I. Szakmai szervezet Igazgató 1 fő 
   

Mentálhigiénés csoport Vezető pedagógus 1 fő 
 Fejlesztő pedagógus 2 fő 
 Szociális és mentálhigiénés  munkatárs 2 fő 
 Szociális ügyintéző 1 fő 
 Mentálhigiénés munkatárs 1 fő 

 
 Egészségügyi csoport Intézményvezető ápoló 1 fő 

 Ápoló-gond., központi gyógyszerrakt.kez. 1 fő 
 Ápoló-gondozó 22 fő 
 Takarító 3 fő 
   
   
II. Gazdasági-műszaki szervezet   

 Adminisztrátor-iratkezelő 1 fő 
 Gépkocsivezető 1 fő 
   

Gazdasági csoport Gazdasági ügyintéző 1 fő 
 Raktáros-irodai asszisztens 1 fő 
   

Műszaki ellátás Gondnok  1 fő 
 Karbantartó-szakmunkás 2 fő 
 Mosónő 2 fő 
 Portás-vagyonőr 5 fő 

 



Az SZMSZ 4. számú függeléke 
 
 

Az intézmény gazdasági – műszaki – ügyirati feladatok ellátására, 
végrehajtására vonatkozó szabályzatai 

 
 

1. Intézményi Ellátottak Saját Pénzeszközeinek, Vagyontárgyainak Kezeléséről szóló 
Szabályzat 

 
2. Bizonylati Szabályzat 

 
3. Anyaggazdálkodási és Raktározási Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat 

 
4. Iratkezelési Szabályzat 

 
5. Vagyonvédelmi Szabályzat 

 
6. Tűzvédelmi Szabályzat 

 
7. Munkavédelmi Szabályzat 

 
8. Gépjárművek Üzemeltetésének Szabályzata 

 
 

 



Az SZMSZ 5. számú függeléke 
 
 

A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban történő 
szociális feladatokhoz felhasznált 

jogszabályok jegyzéke 
 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 

(II.17.) Korm. rendelet 
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 

(XI.24.) SzCsM rendelet 
5. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és 

ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyerekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 

7. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 
8. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, 

továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról 
szóló 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet 

9. A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 6/2008. (II.19.) Kgy. rendelet 

10. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 
szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 

11. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet 

 

 



















                  1. sz. melléklet 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 

ellenőrzési stratégiai terve 

2012-2015.  
 

I.  A szervezet hosszú távú célkitűzései, és az azzal összhangban álló belső ellenőrzési 
stratégiai célok 

  

 A megyei önkormányzat  
hosszú távú célkitűzései 

A kapcsolódó  
belső ellenőrzési stratégiai célok 

1. Az egészségügyi, gyermekvédelmi, és 
szociális, valamint oktatási, szakképzési, 
közművelődési és közgyűjteményi 
közszolgáltatói feladatok ellátásának 
biztosítása 

A kötelező feladatellátás – működési 
engedélyeknek még megfelelő színvonalú – 
teljesítésének megítélése   

2. Az intézmények gazdálkodásában a 
pénzügyi egyensúlyra való törekvés, a 
közpénzek hatékony és gazdaságos 
felhasználása 

A költségszintek ellátotti létszámmal 
arányos meghatározásának, a feladatok 
reális rangsorolásának értékelése, a 
kiadások, kötelezettségvállalások 
folyamatos monitoringja   

3. A racionális működésre irányuló 
megtakarítási lehetőségek feltárása  

Az intézményi struktúrák változtatásának 
eredményessége, a centralizálási 
lehetőségek kihasználása 

4. Az önkormányzati vagyon fejlesztése A hazai és EU-s pályázati források 
igénybevételének megítélése a projektek 
szükségszerűségének szempontjából, a 
közbeszerzési eljárások 
szabályszerűségének kontrollja  

II.  A belső kontrollrendszer értékelése 

A megyei önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél biztosított a belső kontroll 
rendszer funkcionálása. A jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében a 
fenntartó ellenőrzési egysége a felügyeleti jellegű ellenőrzések keretében folyamatosan 
felülvizsgálja a szabályozottságot, értékeli és jelzi, ha a folyamatokban elégtelen vagy 
hibás pontok fordulnak elő, előírja, hogy a hiányzó szabályzatokat dolgozzák ki. A 
kockázatok csökkentésére és kiküszöbölésére irányuló belső kontroll rendszerek 
szabályozottságának és működtetésének, illetve azok aktualizálásának, fejlesztésének a 
megoldása az intézmények feladata. A minél hatékonyabb rendszerek kialakítását a 
hivatal belső ellenőrzési csoportja tanácsadási jellegű tevékenysége által is elősegíti. 

III.  A kockázati tényezők és értékelésük 
 

A felmért kockázati tényezők az alábbi prioritásokat határozzák meg: 

− Az eladósodottság megfékezése érdekében a feladatok újragondolása, racionalizálása, 
átrendezése, a működési költségek felhasználásának folyamatos ellenőrzése szükséges. 
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− A bevételek beszedésénél fontos kontrollterület egyrészt a normatív állami támogatások 
igénylése és elszámolása, ahol nagy hangsúlyt kell fektetni a lehívás alapját képező 
mutatószámok, létszámok helyes megállapítására. Új források esetében a szabályszerű 
elszámolás fog ellenőrzési feladatot képezni. 

− A beruházások vállalása jelentős pénzügyi kockázattal bír, így a megindítást 
megelőzően kiemelten vizsgálandó, hogy a megvalósítás szolgálja-e – és ha igen 
mennyiben – a megyei önkormányzat kötelező feladatellátását, indokoltsága 
alátámasztható-e, beilleszthető-e a beruházás uniós, kormányzati, regionális 
programokba, bevonhatók-e egyéb források a fedezet előteremtésébe.  

− A lefolytatandó közbeszerzési eljárások terén a közbeszerzési törvény, valamint a 
vonatkozó helyi szabályozások betartásának mellőzése jelent kockázatot. Vizsgálni kell 
azt is, hogy a pályáztatás, a szerződéskötés, a lebonyolítás az önkormányzat érdekeit 
szolgálja-e. 

IV.  A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv 

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírtaknak történő mind 
magasabb szintű megfelelés. Törekedni kell az ellenőrzések tökéletesebb előkészítésére, a 
határidők reálisabb megtervezésére. Az egységes eljárások kialakítása, a vizsgálati 
módszerek megválasztása, a jelentések tartalmi követelményei tekintetében a belső 
ellenőrzési kézikönyv, a nemzetközi és hazai standardok és a korábbi 
pénzügyminisztériumi útmutatások szerint kell eljárni. 

 
V. A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése 

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekhez adott a létszám, a speciális szaktudást igénylő 
területek (szakmai jellegű, informatikai, műszaki, adózási, stb.) ellenőrzések külső 
szakértő bevonását fogják igényelni.  

Év Szükséges  
létszám 

A képzettség 
szintje 

az elvárt szint 
%-ában 

2012. 3 fő 100 
2013. 3 fő 100 

 2014. 3 fő 100 
2015. 3 fő 100 

VI.  A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve 
 

Év 

Regisztrált 
belső ellenőri 

kötelező 
képzés  

Regisztrált 
mérlegképes 

kötelező 
képzés  

Ellenőri 
tovább- 
képzés 

(SALDO) 
2012. 3 fő 3 fő 3 fő 
2013. 3 fő  3 fő 3 fő 
2014. 3 fő 3 fő 3 fő 
2015. 3 fő 3 fő 3 fő 
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VII.  A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye 

A minőségi munkavégzéshez a hivatalban jól felszerelt, PC-s környezettel rendelkező 
különálló irodahelységek álltak és állnak rendelkezése. A számítógépes konfigurációk az 
informatika fejlődését követő hardver- és szoftver-korszerűsítéseket kívánnak, minimum 3 
évente. A helyszíni ellenőrzések program szerinti lebonyolításához, illetve a 
továbbképzésekre való utazáshoz a gépjármű-igények kielégítése szükséges. A 
helyszínelések során az írásbeli rögzítéseket laptopok használata könnyíti.  

Az információs igények biztosítása elektronikus jogi anyagokkal való folyamatos ellátás 
(jogtár), illetve internet hozzáférési lehetőség (pl. kormany.hu) által valósul meg. A belső 
informáláshoz elengedhetetlen a hivatal vezetőivel, referensekkel, intézményvezetőkkel 
való személyes kapcsolattartás. 

  
VIII.  Az ellenőrzés által vizsgálandó területek 

 
� Az intézményi működés törvényekkel és központi jogszabályokkal összhangban álló 

szabályozottsága, szabályossága. 

� A költségvetések tervezésének megalapozottsága. 

� A kötelezettségvállalások megalapozottsága, azok előirányzatokkal való összhangja, 
nyilvántartása. 

� A bevételi és kiadási előirányzatok folyamatos monitoringja. 

� Az EU-s és hazai forrásból támogatott projektek indokoltsága, a felhasználás 
alátámasztottsága.  

� A közbeszerzési eljárások során az előírások betartása. 

� A létszám- és illetménygazdálkodás. 

� A tárgyi eszközök kihasználása, fenntartása, fejlesztése. 

� A vagyon védelme, hasznosítása. 

� Az informatikai rendszer kiépítettsége és hatékonysága. 

� A számviteli előírások betartásának, a bizonylati rend- és okmányfegyelem helyzete. 

� A költségvetési beszámoló valódisága, szabályossága.  

� A belső kontrollrendszer működtetése, szervezettsége, hatékonysága. 
  

 



                        2. sz. melléklet 
 

ÉÉ VV EESS  EELL LL EE NNŐŐRR ZZ ÉÉ SSII   TT EERRVV   

22001122..   

Az ellenőrzési létszámra kiterjedő ellenőrzési időkapacitást az 1. sz. táblázat vezeti le. A 
vizsgálatok tervezése az önkormányzat hivatalára és a fenntartott intézményekre elkülönített 
kockázatelemzésen alapul, ezeket a 2. sz. táblázatok mutatják be. A 3. sz. táblázatok a PM 
útmutatóban foglaltak figyelembe vételével készültek el, az ellenőrzések kapacitásigényének 
megoszlását szemléltetik. Az intézmények számára az ellenőrzések éves időbeli 
ütemezésében a 4. sz. táblázat segít. (Az alkalmazott vizsgálati módszerek megválasztását az 
adott ellenőrzés során annak típusa és tárgya határozza meg.) 

I.  Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben tervezett felügyeleti ellenőrzések 

A) Rendszerellenőrzések   

a) Tárgya: a 2011. évi vizsgálat során vállalt intézkedések teljesítése 

Célja: az előző évben elvégzett átvilágítás óta eltelt időszakban az intézménynél a 
szabályozottságban és gyakorlatban bevezetett változtatások értékelése 

 Intézmény neve Ellenőrzött időszak Tervezett időpont  

1. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és 
Speciális Szakiskola (Balassagyarmat) 

2011.08.31-2012.03.31. április 

2. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola 
(Balassagyarmat) 

2011.08.31-2012.03.31. április 

3. Madách Imre Kollégium (Balassagyarmat) 2011.08.31-2012.03.31. április 

b) Tárgya: a Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján) lakásotthonainak 
gazdálkodása 

Célja: az intézmény véletlenszerűen kiválasztott három lakásotthonában a gazdálkodási 
folyamatok áttekintése és értékelése  

Tervezett időpontja: november 

Ellenőrizendő időszak: 2012. 

B) Szabályszerűségi ellenőrzések  

a) Tárgya: a 2011. évre igényelt normatív állami támogatások elszámolása a kijelölt 
intézményeknél  

Célja: a normatív állami támogatások elszámolásának vizsgálata a jogszabályok 
betartására irányulóan  

Tervezett időpontja: január 

Ellenőrizendő időszak: 2011. 
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 Intézmény neve 

1. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 

2. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) 

3. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) 

4. Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye) 

b) Tárgya: az oktatási intézményeknél felmerülő többlettanítás  

Célja: a többlettanítás címén kifizetésre kerülő juttatások alátámasztottságának kontrollja  

Tervezett időpontja: február 

Ellenőrizendő időszak: 2011-2012. 

 Intézmény neve 

1. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)  

2. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Balassagyarmat) 

c) Tárgya: az érettségi és szakmai vizsgák megbízási díjai  

Célja: a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál (Szécsény) az 
érettségi és szakmai vizsgákra vonatkozó szerződéskötések gyakorlatának, a kifizetések 
megalapozottságának, valamint a kontrollok biztosításának ellenőrzése 

Tervezett időpontja: február 

Ellenőrizendő időszak: 2011. 

d) Tárgya: a bankkártyák használata  

Célja: a 2011. II. félévétől bevezetett a készpénzkímélésre irányuló új eszköz, a 
bankkártyák alkalmazása során tapasztaltak értékelése, a vonatkozó szabályok 
betartásának ellenőrzése  

Tervezett időpontja: május-június 

Ellenőrizendő időszak: 2011-2012. 

Ellenőrizendő szervezet: valamennyi érintett intézmény 

e) Tárgya: a gyógyszerellátás, -felhasználás kialakított rendje, gyakorlata   

Célja: a gyógyszergazdálkodás működési, nyilvántartási és kontroll folyamatainak 
valamint, a hozzáférési jogosultságok kialakításának és betartásának felülvizsgálata  
Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben a 2011. évi soron kívüli 
vizsgálat e területének utóellenőrzésére fog sor kerülni. 

Tervezett időpontja: szeptember 

Ellenőrizendő időszak: 2012. 
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 Intézmény neve 

1. Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) 

2. Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)  

3. Baglyaskő Idősek Otthona (Salgótarján) 

4. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 

5. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)  

C) Pénzügyi ellenőrzés 

Tárgya: a központi forrásból támogatott projektek  

Célja: az európai uniós és a hazai forrásból lebonyolított projektek elszámolásának 
számviteli bizonylatokkal való alátámasztottsága   

Tervezett időpontja: december 

Ellenőrizendő időszak: 2009-2012. 
 

 Intézmény neve 

1. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján) 

2. Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján) 

II)  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalában tervezett belső 
ellenőrzések 

 

 Tárgya Célja 
Ellenőrzés 

típusa 
Tervezett 
 időpont 

Ellenőrizendő 
 időszak 

1. a bevételek és kiadások 
tervezése 

a hivatal bevételei és működési 
költségei tervezésének 
megalapozottsága  

teljesítmény március 
2012. 

2. az SzMSz és a 
munkaköri leírások 

a szervezeti és működési szabályzat 
aktualizálása, az abban foglaltak 
összhangja a munkaköri leírásokkal 

szabályszerűségi  június 2012. 

3. a hivatal működésének 
szabályozottsága 

a belső szabályzatok és vezetői 
rendelkezések jogszabályoknak 
való megfeleltetése 

szabályszerűségi szeptember 2012. 

 



1. sz. táblázat 
 
 

A 2012. évi ellenőrzési tervhez  
időkapacitás meghatározása 

 
 

A belső ellenőrzési csoport létszáma (ÖNBECS): 3 fő 
  
  Átlagos (főre)       Összes  

  
Naptári napok száma 365 nap 1.095 nap   
– ebből hétvégék 104 nap    312 nap   
  fizetett ünnepek     9 nap      27 nap       
 
Munkanapok száma 252 nap    756 nap 
– ebből fizetett szabadságok   36 nap    109 nap 
  átlagos betegszabadság     5 nap      15 nap  
 
Nettó munkaidő 211 nap    632 nap  
– ebből továbbképzés           30 nap              

beszámolás, tervezés                                    21 nap                 
      kézikönyv akt., nyilvántartás                                            15 nap             

      vezetői feladatok    20 nap 
      minőségbiztosítás    18 nap 

  176 nap               528 nap                    

Tanácsadási tevékenység (5 %)                              9 nap  27 nap  

Ellenőrzésekre fordítható idő                       167 nap              501 nap 
 
Soron kívüli ellenőrzésekre tartalék idő (15 %)                           74 nap 
 
Tervezett ellenőrzésekre fordítható összes idő:                      427 nap 
 
 
 
 



Kockázatelemzés
az intézményekre vonatkozóan a 2012. évi ellen őrzési tervhez

2/a. sz. táblázat

A B C

Sorszám Intézmény neve/székhelye
Az intézmény 

rendszer 
összetettsége

Előző 
rendszer-

ellenőrzés óta 
eltelt id ő

Költségszint

3 4 5

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 6 24 15 45 M

2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 6 20 10 36 M

3. Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján 6 4 10 20 K 

4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 3 24 5 32 K

5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 3 16 10 29 K

6. Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 3 12 10 25 K

7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 6 4 5 15 A

8. Nógrád Megyei Egységes Gyógyped., Módszertani Int. és Gyermeko. Pásztó 9 16 10 35 K

9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény Balassagyarmat 9 20 5 34 K

10. Borbély L.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 9 16 15 40 M

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 3 24 5 32 K

12. Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 6 12 5 23 K

13. Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 6 12 5 23 K

14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 9 20 10 39 M

15. Nógrád M-i Pedagógiai-, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Intézet Salgótarján 3 8 5 16 A

16. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 9 8 10 27 K

17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 6 24 5 35 K

18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 3 16 5 24 K

19. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján 9 8 15 32 K

20. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat 9 4 10 23 K

21. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola  6 4 10 20 K
22. Madách Imre Kollégium Balassagyarmat 3 4 5 12 A

Kockázati tényez ők pontszáma:

A:  egy telephelyen működő                1          B:  tervévet megelőzően   1 C: 300 M Ft alatt             1 Alacsony: 20  alatt - A
   két telephelyen működő                   2                                       2 éve   2      300-600 M Ft között   2 Közepes:  20-35     - K
   kettőtől több telephelyen működő    3                                       3 éve   3      600 M Ft fölött            3 Magas:     35 fölött  - M
                                                                                                     4 éve   4
                                                                                                     5 éve   5                                                                          
                                                                                               5 év fölött  6                                                                                

Kockázat szintje:

Kockázati
eredmények

Súlyszámok

Súlyozások 
összege

Kockázati 
besorolás 



Kockázatelemzés
a közgy űlés hivatalára vonatkozóan a 2012. évi ellen őrzési tervhez

2/b. sz. táblázat

Kockázati tényező

S
ú

ly
o

k

K
ap

cs
o

la
t

A működés és 
gazdálkodás 

szabályozottsága

Költségvetési 
gazdálkodás 
rendszere 

EU-s és hazai 
támogatott 
projektek 

előkészítése, 
megvalósítása

Belső 
kontrollrendszer 

működése és 
hatékonysága

Informatikai 
feltételek 

megfelelőssége

Külső jogszabályok módosítása 10 1-5 5 5 3 5 3

Gazdasági szabályozórendszer változása 10 1-5 5 5 3 5 3

Bevételek és kiadások nem realis tervezése 8 1-5 4 5 2 1 4

Könyvvezetési köt. nem megfelelő teljesítése 8 1-5 4 4 2 1 3

Szükséges létszám hiánya 10 1-5 2 4 3 4 4

A pályázati dokumentáció nem megfelelő összeállítása 8 1-5 2 3 4 2 1

Továbbképzési lehetőségek hiánya 6 1-5 2 3 2 4 2

Beruházások telj. nyomon követése nem biztosított 8 1-5 2 3 3 1 1

Nem megfelelő belső ellenőrzési terv összeállítása 6 1-5 3 3 3 5 2

Az informatikai háttér elavultsága 8 1-5 3 3 3 3 5

Súly összesen 82 270 320 232 258 236

Súlyozott átlag 3,3 3,9 2,8 3,1 2,9



A 2012. évi tervezett ellen őrzésekhez a kapacitásigények ellen őrzési típusok szerinti megoszlása

 3/a  sz. táblázat

Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Ter v Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Té ny

Nógrád Megye Önkormányzata 4 0 69 0 1 0 10 0 0 0 0 0 30 0 312 0 2 0 36 0 74 0 37 0 501 0
I. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 1 10 2 16 3 3 0 29 0
II. Felügyelt  költségvetési szervek összesen 4 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 296 0 2 0 36 0 71 0 34 0 472 0

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 30 1 0 30 0

2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye 2 28 2 0 28 0

3. Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján 2 27 2 0 27 0

4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet  Ludányhalászi 2 29 3 0 35 0

5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat 1 3 1 0 3 0

6. Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 2 27 2 0 27 0

7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 2 11 2 0 11 0

8. Nógrád M-i Egységes Gyógyped. és Módszertani Int. és Gyermeko. Pásztó 1 3 1 0 3 0

9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 2 28 2 0 28 0

10. Borbély L.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján 2 34 2 0 34 0

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 2 11 2 0 11 0

12. Lipthay B. Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 2 33 2 0 33 0

13. Mikszáth K. Gimnázium, Postaforg. Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2 11 2 0 11 0

14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 1 24 1 7 2 0 31 0

15. Nógrád Megyei Ped-i, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Intézet Salgótarján 1 3 1 0 3 0

16. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 1 5 1 18 2 0 5 0

17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 1 3 1 18 2 0 3 0

18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 1 3 1 0 3 0

19. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján

20. Szondi Gy. Szakközépiskola, Szakiskola és Spec. Szakisk. Bgyarmat 1 15 1 0 15 0

21. Mikszáth K. Gimnázium, Postaforg. Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 1 15 1 0 15 0

22. Madách Imre Kollégium Balassagyarmat 1 15 1 0 15 0

Ssz. Megnevezés
Rendszerellen őrzés  Teljesítményellen őrzés   Informatikai ellen őrzés   Szabályszer űségi ellen őrzés Pénzügyi ellen őrzés

Soron kívüli 
ellenőrzés

Összesen

db ell. nap db ell. nap ell.napdb ell. nap ell.nap dbdb ell. nap db ell. nap



 
2012. évi ellen őrzési kapacitás megoszlása tevékenységenként

3/b. sz. táblázat

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Nógrád Megyei Önk.Közgy. Hiv. 
Önkorm. Belső Ellenőrzési Csoport

632 27 30 74 501 74 427 0

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Nógrád Megyei Önk.Közgy. Hiv. 
Önkorm. Belső Ellenőrzési Csoport

3 3 632 0 0 632 0 0

munkanap státusz (fő)
betöltött 

státusz (fő)
betöltött 

státusz (fő)
munkanap fő munkanap

3/c. sz. táblázat
2012. évi ellen őri létszám és er őforrás kimutatása 

Megnevezés

Belső ellenőr 
közszolgálati 
jogviszonyban

Saját 
erőforrás 
összesen

Külső erőforrás
Erőforrás 
összesen

Adminisztratív 
személyzet

státusz (fő)

Külső 
kapacitás 
összesen

munkanap munkanap munkanap munkanap
saját ellenőri 

nap
ellenőri nap ellenőri nap

külső ellenőri 
nap

Egyéb 
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Ellenőrzés
Soron kívüli 
ellenőrzés

Tervezett 
ellenőrzések

Megnevezés

Saját 
kapacitás 
összesen

Tanácsadás Képzés



A 2012. évre tervezett ellen őrzések id őbeli ütemezése 4. sz. táblázat

rendszer teljesítm. pénzügyi
a) b) c) d) e)

Sorszám Intézmény neve/székhelye március január február február máj-jún. szept. december

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján x

2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye x x

3. Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján x x

4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet  Ludányh. x x x

5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat x

6. Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gond. Otthon Diósjenő x x

7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel x x

8. Nógrád M-i Egys. Gyógyped. és Módszertani Int. és Gyermeko. Pásztó x

9. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bgyarmat x x

10. Borbély L.Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján x x

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye x x

12. Lipthay B. Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény x x

13. Mikszáth K. Gimnázium, Postaforg. Szakközépisk. és Koll. Pásztó x x

14. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján x (nov.) x

15. Nógrád Megyei Ped-i, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Intézet Starján x

16. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján x x

17. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján x x

18. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján x

19. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján

20. Szondi Gy. Szakközépisk., Szakisk. és Speciális Szakisk. Bgyarmat. x (ápr.)

21. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola Bgyarmat x (ápr.)

22. Madách Imre Kollégium Balassagyarmat x (ápr.)

23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala x x x

Szabályszerűségi ellenőrzések
           Intézmények                                                Hivatal
a)        normatíva elszámolás                           
b)        többlettanítás díjazás                                   SzMSz és munkaköri leírások
c)        érettségi és szakm. vizsg. elszámolása        működés szabályozottsága                         
d)        bankkártya használat
e)        gyógyszergazdálkodás

Az ellen őrzések típusa, ideje

szabályszer űségi




