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91/2005. (IX.29.) Kgy. h. Bizottsági tagság módosítására 5 

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

18/2005. (X. 7.) Kgy. r. A Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító 
okiratának módosításáról 6 

19/2005. (X. 7.) Kgy. r. A megyei önkormányzat által biztosított szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról és igénybevételéről szó-
ló 12/1998. (V. 1.) Kgy. rendelet módosításáról 10 

20/2005. (X. 7.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költ-
ségvetésének módosításáról (III. számú módo-
sítás) 11 

21/2005. (X. 7.) Kgy. r. A megyei önkormányzat vagyonáról és a va-
gyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásá-
nak szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. 
rendelet módosításáról 13 

22/2005. (X. 7.) Kgy. r. Egyes rendeletek módosításáról 14 
23/2005. (X. 7.) Kgy. r. A megyei önkormányzat egyes rendeleteinek a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 
hatálybalépésével összefüggő felülvizsgálatára 18 

24/2005. (X. 7.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és 
zárszámadási rendelete tartalmának meghatá-
rozásáról, a költségvetés végrehajtásának sza-
bályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rende-
let módosítása 19 

25/2005. (X. 7.) Kgy. r. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 21 

III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

86/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Székelyudvarhely árvízkárosultjainak megsegí-
téséről 22 

87/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés 
ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményekről, javaslatokról 22 

92/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Megyei Gyermekvédelmi Központ foglalkozta-
tási létszámkeretének módosításáról 48 



93/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi 
költségvetésének végrehajtásáról, a helyi ön-
kormányzatok létszámcsökkentési pályázatá-
hoz szükséges nyilatkozatról 48 

94/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Belső Ellenőrzési Szabályzat módosításáról 50 
95/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költ-

ségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájé-
koztató elfogadásáról 57 

96/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójához 
való csatlakozásról 58 

97/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Pedagógiai szakszolgálati megállapodás meg-
kötéséről 65 

98/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonában 
lévő víziközművek üzemeltetéséről szóló szer-
ződések módosításáról 70 

99/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú ingat-
lan (üdülő) 2006. január 1-jétől történő haszno-
sításáról 78 

100/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Tulajdonosi hozzájárulás a Nógrád Megyei Köz-
lekedési Felügyelet műszaki állomása elhelye-
zését szolgáló Salgótarján belterület 6088 hrsz-
ú ingatlan felújításához 79 

101/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Salgótarján külterület 025 hrsz-ú ingatlan 
(Salgó Hotel) értékesítésével kapcsolatos 
számla rendezéséről 79 

102/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Mentőszervezet 2004. évi 
munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról 
szóló tájékoztató elfogadásáról 80 

103/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Magyar Olimpiai Bizottság Nógrád megyei 
tagja 2004-2005. évi tevékenységéről szóló be-
számolójának elfogadásáról 80 

104/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ tevé-
kenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 80 

105/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Az ITD Hungary Kht Nógrád megyében végzett 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 81 

106/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Nógrád megyében élő szlovákság helyzetéről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 81 

107/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Nógrád Megye Díszpolgára kitüntető cím ado-
mányozásáról  

108/2005. (IX. 29.) Kgy. h. Önkormányzati hatósági jogkörben hozott hatá-
rozat 

109/2005. (IX. 29.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi-
gazdasági helyzetéről szóló beszámoló elfoga-
dásáról, a kórház pénzügyi-gazdasági helyzetét 
megszilárdító intézkedésekről 

Tájékoztatók 
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány közhasznúsági jelentés 2004. 
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 1/2005. témakörének nyertesei 
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 2/2005. témakörének nyertesei 
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 3/2005. témakörének nyertesei 
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 5/2005. témakörének nyertesei 
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88/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium igazgatói 
feladatainak ellátására kiírt pályázat 
elbírálásáról 

H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Borbély Lajos Szakkö-

zépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.) magasabb 
vezető megbízására, az igazgatói beosztás ellátására kiírt megismételt nyilvános pályá-
zatára - a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül - két pályázat érkezett, a pá-
lyázók rendelkeznek az előírt feltételekkel.  

 
2.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakisko-

la és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.) vezetésével, magasabb vezetői 
megbízással az igazgatói feladatok ellátásával 2005. október 1. napjától — határozott 
időre, öt tanévre — 2010. július 31. napjáig Fazekas Györgyöt bízza meg. 
Az intézményvezető illetményét havi 260.200 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pót-
lékalap 300 %-ában, havi 56.700 Ft-ban, járandóságát összesen 316.900 Ft-ban állapítja 
meg. 
Utasítja elnökét, hogy a megbízással összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2005. október 1. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
3.  A közgyűlés megállapítja, hogy a 74/2005. (VI. 23.) Kgy. határozatában Schottner 

Péterné részére a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgó-
tarján, Csokonai út 21-29.) vezetésére, az igazgatói feladatok ellátására 2005. szeptem-
ber 1. napjától az intézmény magasabb vezetői, igazgatói beosztásának pályázat útján 
történő betöltéséig, de legfeljebb 2006. július 31. napjáig adott magasabb vezetői megbí-
zás 2005. szeptember 30. napjával megszűnik.  
Utasítja elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízás megszűnésével összefüggő mun-
káltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: 2005. szeptember 30. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés megköszöni Schottner Péternének a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szak-

iskola és Kollégium igazgatói beosztásban kifejtett tevékenységét, vezetői munkáját és a 
pályázaton történt részvételét. 
Utasítja elnökét, hogy a pályázó részére a pályázat eredeti példányát küldje meg. 
Határidő: október 1. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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89/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád megyei aljegyzői pályázat 
elbírálásáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Nógrád megyei al-

jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatra két pályázat érkezett, melyek közül a 
dr. Visnyay Noémi által benyújtott pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt 
feltételnek, mivel a pályázó nem csatolta anyagához a három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítványát. 

 
2. A közgyűlés dr. Nagy Zsuzsannát (sz.: Pásztó, 1974.09.10.; 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 

54.) 2005. október 1-jei hatállyal - határozatlan időre - Nógrád megye aljegyzőjévé kine-
vezi. 
 
A testület dr. Nagy Zsuzsanna illetményét havi bruttó 450.000 forintban állapítja meg. A 
közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a kinevezéssel összefüggő munkáltatói intézkedése-
ket tegye meg. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
90/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád Sportjáért Alapítvány megüre-

sedett kuratóriumi helyének betöltéséről 
 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A közgyűlés az alapítvány kuratóriumi tagjává 2005. szeptember 30-tól 2007. február 1-jéig terje-

dő időszakra Valiskó Ferenc 3100 Salgótarján, Pécskő út 8. szám alatti lakost választja meg. 
 
2. A közgyűlés az alapítvány alapító okiratának 7. pontjában a kuratórium tagjainak felsorolásában a 

következő sorok módosulnak: 
Takács Eszter adatai helyébe: „Szolnoki-Takács Eszter (3100 Salgótarján, Alagút út 8.)” szöveg-
rész. 
Tótfalvi Sándor (Tar, Szondi u. 83.) helyébe: „Valiskó Ferenc (3100 Salgótarján, Pécskő út 8.)” 
szövegrész. 

 
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az alapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát nyilvántartásba vétel céljából küldje meg a Nógrád Megyei Bíróságnak. 
Határidő: 2005. október 15. 
Felelős: dr. Barta László főjegyző 

 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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91/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: Bizottsági tagság módosítására 
 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A közgyűlés Vass Marek helyébe 2005. október 1. napjával a Területfejlesztési és EU 

Integrációs Bizottság külső tagjává Szászné Gömöri Marianna Pásztó, Hősök útja 20. 
szám alatti lakost választja meg. 

 
2. A közgyűlés Horváthné Moldvay Ilona helyébe 2005. október 1. napjával a Közoktatási 

Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság külső tagjává Majnik László Rétság, Korányi út 
3/1. szám alatti lakost választja meg. 

 
3. A testület utasítja elnökét, hogy a felmentett bizottsági tagok munkáját megköszönve 

2005.szeptember 30-ával intézkedjen a juttatások megszüntetéséről, a megválasztott új 
tagok részére a juttatások 2005. október 1-jétől való kifizetéséről. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a bizottsági tisztségekben történő változásokat a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) 
rendelet vonatkozó függelékeiben vezesse át. 
Határidő: 2005. október 15. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
18/2005.(X. 7.) Kgy.  

rendelete 
a Megyei Gyermekvédelmi Központ  

alapító okiratának módosításáról   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
 
A közgyűlés - a 4/2005. (II. 25.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
– 23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.  
 

2. §  
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 4/2005. (II. 25.) Kgy. rende-
let hatályát veszti. 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
A 18/2005. (X. 7.) Kgy. rendelet melléklete 

 
Megyei Gyermekvédelmi Központ 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
1. Alapító szerv:  

Nógrád Megye Közgyűlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
    Megyei Gyermekvédelmi Központ 

 
2.1. Székhelye 3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

 
2.2. Intézményegységei, telephelyei:  

2.2.1. Otthont nyújtó ellátás (összesen 151 férőhelyen) 
a. „Margaréta” Gyermekotthon 2611. Felsőpetény, Petőfi út 37. (40 férőhely)  
b. „Jövőért” Lakásotthon 3100. Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2. (12 férőhely)  
c. „Kisbence” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Csokonai út 42. (12 férőhely) 
d. „Ábel” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Csokonai út 7. (12 férőhely) 
e. „Szivárvány” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Határ út 7. (12 férőhely) 
f. „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 2660. Balassagyarmat, Munkás út 2. (12 férő-

hely) 
g. „Vadvirág” Lakásotthon 3073. Tar, Szondi György út 140. (12 férőhely) 
h. Nevelőszülői Hálózat (aktuális lakcímet és férőhelyszámot a működési enge-

dély tartalmazza) 
i.  „Fészek” Gyermekotthon 3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 férőhely) 
j. „Biztos Pont” Gyermekotthon 3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. (15 férőhely) 
k. „Kiút” Utógondozó Otthon 3142. Mátraszele, Gáborvölgy út 31. (12 férőhely) 
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l. Külső férőhelyek (aktuális címet és férőhelyszámot működési engedélyük tar-
talmazza) 

 

2.2.2.   Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
 3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9.  

a. Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Irodája 2660 Balassagyarmat, 
Munkás út 2.  

b. Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Irodája 3060. Pásztó, Kölcsey 
út 20.  

 
3. Az intézmény alapításának célja: 

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

 
4. Az intézmény működési területe:  

Nógrád megye 
 
5. Az intézmény alaptevékenységei: 

 
5.1. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31) 

Otthont nyújtó ellátás 
 

5.1.1.  Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózat 
és a külső férőhelyek igénybevételével -  biztosítja az ideiglenes hatállyal elhe-
lyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását, to-
vábbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket és a gyermek hely-
zetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. A 
gyámhivatal által elrendelt szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gon-
doskodik a fiatal felnőttek számára. Önálló életük megkezdéséhez szükséges 
személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése 
érdekében segítségnyújtást - utógondozást – biztosít. 

 
5.1.2.  Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok 

ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást. 
 
5.1.3. A  

-  „Margaréta” Gyermekotthon 
-  „Jövőért” Lakásotthon 
-  „Kisbence” Lakásotthon 
-  „Ábel” Lakásotthon 
-  „Szivárvány” Lakásotthon  
-  „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 
-  „Vadvirág” Lakásotthon 
-  Nevelőszülői Hálózat  
intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják az átmeneti és tartós nevelésbe vett 
gyermekek teljes körű ellátását, a különleges szükségletűnek minősített ellátottak 
számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, egészségi álla-
potnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást. A szakmai egysé-
gek utógondozást biztosítanak a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyer-
mekeknek, továbbá utógondozói ellátást biztosítanak az utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőttek, szükség esetén átmeneti ellátást a fiatal felnőtt gyer-
mekei számára. 
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5.1.4.  A „Biztos Pont” Gyermekotthon biztosítja az átmeneti, vagy tartós nevelésbe 
vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve 
pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. 
életévét - betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást, és a nevelési fel-
ügyeletet.  
 

5.1.5.  A „Fészek” Gyermekotthon  

a) befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket, 

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

 
5.1.6. A Kiút” Utógondozó Otthon és a külső férőhelyek a gyámhivatal által elrendelt 

szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodnak a fiatal felnőttek 
számára. A „Kiút” Utógondozó Otthon az önálló élet megkezdéséhez szükséges 
személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése 
érdekében segítségnyújtást - utógondozást is biztosít. Szükség esetén átmeneti 
ellátást nyújt a fiatal felnőttek gyermekei számára. 

5.2. Szociális ellátás elhelyezés nélkül /gyermek és ifjúságvédelem (TEÁOR 85.32) 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
 

5.2.1. A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének 
meghatározása érdekében: 

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

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

5.2.2. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat: 
a) gyámi hálózatot működtet, hivatásos gyámot, vagyonkezelő eseti gondnoko-

kat foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti gondnok személyére,  
b) nevelőszülői hálózatot működtet, 
c) javaslatot tesz az ideiglenes elhelyezést biztosító otthonok, nevelőszülők kije-

lölésére, 
d) gyámi tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában, 
e) család- és utógondozást biztosít. 

5.2.3. A nevelőszülői hálózat működtetője  
a) a nevelőszülőt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi, 
b) szakmai tanácsadást biztosít, 
c) folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelőszülőt a nevelési díj és az ellátmány 

felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában. 

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

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

kalmasságának vizsgálatát. 

5.2.5. Szaktanácsadás keretében  
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a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló 
szakfeladatok ellátásához, szervezi a szakmai képzést, továbbképzést, 

b) javaslatokat készít a szakellátás fejlesztésére, feladata a tudományos kutató-
munka gyakorlati alkalmazásának elősegítése. 
 

5.2.6. Nyilvántartást vezet 
a) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekről, gondozási 

napjaikról, az üres férőhelyekről, 
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről, 

gyermekotthonokról, 
c) az örökbe fogadhatónak nyilvánított, ill. örökbe fogadható gyermekekről, va-

lamint az örökbe fogadásra váró szülőkről, 
d) a vagyonkezelő eseti gondnoki, az eseti gondnoki és hivatásos gyámi felada-

tokra kirendelhető személyekről. 

5.2.7. Ügyeleti szolgálatot működtet. 
 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény felügyeleti szerve: 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a köz-
gyűlés szociális bizottsága hagyja jóvá. 

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

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meg-

állapított költségvetésből látja el. 
 
10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat 

útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg.  Az igazgató fe-
lett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés el-
nöke gyakorolja. 

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irány-
adó.  

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

pított Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetnek, a Nógrád Megyei Tanács ál-
tal 1957-ben alapított felsőpetényi Óvoda és Nevelőotthonnak, továbbá a Nógrád Me-
gyei Tanács által 1977-ben alapított Ádám Zsigmond Nevelőotthonnak, valamint a Nóg-
rád Megye Közgyűlése 43/1993.(V.27.) Kgy. számú határozatával 1993. szeptember 1-
jével megszűnt horpácsi Nevelőotthon és Általános Iskolának. 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
19/2005. (X. 7.) Kgy.  

rendelete 
 a  megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást  

nyújtó gyermekvédelmi   szakellátások formáiról és  igénybevételéről  szóló  
12/1998.(V. 1) Kgy. rendelet módosításáról   

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és 
igénybevételéről szóló 12/1998.(V. 1) Kgy. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. § 
 

(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A megyei önkormányzat a személyes gondoskodás keretében gyermekvédelmi  
        ellátásként az alábbi ellátási formákat biztosítja: 
 

a)  otthont nyújtó ellátások: 
aa) Megyei Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózata 
  
ab) “Margaréta” Gyermekotthon 2611 Felsőpetény, Petőfi út 37. 
      “Biztos Pont” Gyermekotthon 3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. 

“Fészek” Gyermekotthon 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
  
ac) “Kiút” Utógondozó Otthon 3142 Mátraszele, Gáborvölgy út 31. 
 
ad) Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonai: 
• „ Jövőért” Lakásotthon 3100 Salgótarján, Móricz Zs. út 2. 
• „Kisbence” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai út 42. 
• „Ábel” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai út 7 
• „Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Határ út 7. 
• „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon 2660 Balassagyarmat, Munkás út 2. 
• „Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi Gy. út 140. 
  
ae) Külső férőhelyek (A címeket a működési engedélyek tartalmazzák) 
 
af) Reménysugár Otthon (2660.Balassagyarmat, Szontágh P. út 44.) 
ag) Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és 

Gyermekotthon (Szátok, Kossuth L. út 106-108.) 
ah) Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 

(Pásztó, Fő út 138.)” 
(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  
„(3) Gyermekek napközbeni ellátását (gyermekélelmezést) biztosító intézmények: 

- Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon 
és 
     Gyermekotthon (Szátok) 

- Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 
    (Pásztó), 

- Lorántffy Zsuzsanna Kollégium (Salgótarján), 
- Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján), 
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- Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye) 
- Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye), 
- Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény), 
- Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat).” 

 
2. §  

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke  

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

20/2005. (X. 7.) Kgy.  
rendelete 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2005. évi költségvetésének módosításáról 

(III. számú módosítás) 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok 
alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2005. évi költségve-
téséről szóló 2/2005. (II.25.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) A Kvr. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének 
 

kiadási főösszegét 13.920.672  E Ft-ban
bevételi főösszegét 13.446.026  E Ft-ban
hiányának összegét 474.646  E Ft-ban

 
állapítja meg.” 

 
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyé-

be lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. mellék-
lete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. mellékle-
te helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 

 
2. § 

 
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, ki-

emelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2. 3/a. számú mellékletei helyé-
be lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2. 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. 

 
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirány-

zatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 6. sz. melléklete helyébe lépő e 
rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d.,  4., 6. sz. mellékletei tartalmazzák.  
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(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2005. évi alkalmazotti lét-
számkeret-előirányzatát, ebből kiemelten az ágazati szakmai és pedagógus létszámokat, a 
Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza. 

 
3. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk.     Dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
MELLÉKLET 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
21/2005. (X. 7.) Kgy.  

rendelete 
a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti  

rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló  
28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.01.) Kgy. 
rendelet (továbbiakban: VR) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A VR 2. § (5) bekezdésében meghatározott melléklet (vagyonkódex) helyébe jelen rendelet 
melléklete lép.  
 

2. § 
 

A VR 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a vagyontárgyak térítésmentes 
használatba adása és értékesítése során a következő esetekben;  
 

a) az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátását szolgáló vagyontárgya-
inak a feladatellátás érdekében az önkormányzat intézményei, az egyéb gazdálkodó 
szervezetei, társulásai tulajdonába, vagy használatába adásakor, 

b) a vagyontárgyaknak közérdekből a közhasznú szervezetekről szóló mindenkor hatá-
lyos jogszabályokban felsorolt szervezetek, a Magyar Állam és szervei, az egyházak 
és más önkormányzatok tulajdonába, vagy használatba adása esetén.”  

 
3. § 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
MELLÉKLET 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
22/2005. (X. 7.) Kgy.  

rendelete 
egyes rendeletek módosításáról   

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyes rendeletei módosí-
tásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása 
 
A közgyűlés - a 7/2001. (II. 23.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe fog-
lalt – 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú mellékle-
te lép.  
 

2. § 

A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosí-
tása 

 
A közgyűlés - a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt – 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú 
melléklete lép. 
 

3. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 7/2001. (II. 23.) Kgy. rende-
let  
4. §-a és a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 4. §-a hatályát veszti. 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 29.  
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
A 22/2005. (X. 7.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 

 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
1. Alapító szerv:  

Nógrád Megye Közgyűlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye: 

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

 
3. Az intézmény működési területe: 

Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési he-
lye.   
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4. Az intézmény alapításának célja: 
A közgyűlés, annak szervei gazdasági, műszaki és szolgáltatási szükségleteinek kielégí-
tése, a használatában lévő önkormányzati vagyon üzemeltetése. 
A közgyűlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti hasznosítása. 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): 
 

Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás (TEÁOR 75.14) 
- Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatok működésével 
összefüggő pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellá-
tása. 
- A megyeháza és egyéb - a közgyűlés által átadott - ingatlanok üzemeltetése, mű-
ködtetése, fenntartása, felújítása. Az ingóságok beszerzése, javítása, karbantartása, 
pótlása. 
- Az alaptevékenység kisegítő, kiegészítő tevékenységei  

• konyha üzemeltetése (TEÁOR 55.52), 
• takarítási tevékenység (TEÁOR 74.70) 
• nyomdai tevékenység (TEÁOR 22.25), 
• stúdió tevékenység ( TEÁOR 74.81) 
• irodák bérbeadása (TEÁOR 70.20), 
• szállásférőhelyek működtetése  

kemping (TEÁOR 55.21) 
Turista szálló (TEÁOR 55.22) 
Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő] (TEÁOR 55.23) 

6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
Az 5. pontban felsorolt kisegítő, kiegészítő tevékenységek kapacitásának fokozott ki-
használása érdekében szolgáltatási, kereskedelmi tevékenységet végezhet nem nyere-
ségszerzés céljából. 

7. Az intézmény felügyeleti szerve:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés gazdasági és költségvetési bizottsága 
hagyja jóvá. 
 

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

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meg-

állapított költségvetésből látja el. 
 
10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti. Az igazgató felett a munkáltatói jog-

kört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlen-
ség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekinte-
tében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Az igazgatót a közgyűlés nyilvános pályázat útján, határozatlan időtartamra bízza meg.  

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 
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13. Az intézmény általános jogutódja az 1984. január 5-én, a 8/1984. (I. 5.) sz. határozattal, 
a Nógrád Megyei Tanács V. B. által alapított Nógrád Megyei Tanács VB. Ellátó Szerveze-
tének.  

 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 29.  
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

A 22/2005. (X. 7.) Kgy. rendelet 2. sz. melléklete 
 

 
Borbély Lajos Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megye Közgyűlése 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye: 

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 
21-29.) 

 
3. Az alapítás célja: 

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény  
86. § (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt - a megyei önkormányzat számára kötelező-
en előírt - közoktatási és szakképzési feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény működési területe: 

Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek, vállalko-
zók megyén kívüli telephelyei.  
 

5. Az intézmény típusa: 
Közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: összetett iskola, kollégium) 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége: 
6.1 Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 80.22) 

6.1.1.   Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  
- érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon elektronika, 

elektrotechnika, informatika és közlekedésgépész irányultsággal; 
- pályaorientáló oktatás, képességkibontakoztató és integrációs felkészítés 2 

évfolyamon. 

6.1.2. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő oktatás: OKJ szerinti szakkép-
zés informatikai, közlekedésgépészeti, könnyűipari, gépészeti, elektrotechnikai-
elektronikai, faipari, építőipari, valamint egyéb szolgáltatások szakmacsoport-
ban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon. 
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6.1.3.

6.1.4.

 A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nappali rend-
szerű nevelése, oktatása az általános műveltséget megalapozó és a szakkép-
zési évfolyamokon. 

 Gyakorlati képzés a tanműhelyben 

 
6.2 Felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 80.42) 

6.2.1 Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú villamosmérnök asszisztens szakképzés 2 
évfolyamon. 

6.2.2 Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás: 
érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon. 

6.2.3 Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás: OKJ szerinti szak-
képzés a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon 

6.2.4 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerőpiaci igények-
nek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés. 

 
6.3 Diákotthoni, kollégiumi ellátás (TEÁOR 55.23) 

6.3.1. Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi elhelyezése 
maximum 111 férőhelyen. 

           6.3.2.  Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt 

  6.3.3. Kollégiumi felvétellel illetve externátusi ellátással megteremti a feltételeket a        
középiskolai tanulmányok folytatásához azoknak: 
a) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesíté-

séhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 
                       b)  akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 
 
6.4 Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális tanulólét-

szám: 1350 fő. 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

8. Az intézmény fenntartója,  felügyeleti szerve: 
a) Nógrád Megye Önkormányzata, 

 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá.  
 
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 

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

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

útján - meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapí-
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tása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyű-
lés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
13. Az intézmény jogi személy. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja a Munkaügyi Minisztérium által alapított - alapító okirat-

tal nem rendelkező - 211. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetnek. 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 29.  
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
23/2005. (X. 7.) Kgy.  

rendelete 
a megyei önkormányzat egyes rendeleteinek a  közigazgatási hatósági eljárás  

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.   
hatálybalépésével összefüggő felülvizsgálatára 

 
A Nógrád megyei Önkormányzat Közgyűlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv 160.§-ában, valamint 173.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján egyes rendeletei módosításáról az alábbi rendeletet al-
kotja: 

 
1.§ 

A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociá-
lis ellátásokról szóló 27/2000.(XII.29.) Kgy. rendelet „Vegyes és Záró rendelkezések” című 
VIII. fejezete kiegészül az alábbi 14.§-sal, egyúttal az eddigi 14.§ számozása 15.§-ra válto-
zik: 
 

„ 14.§ 
A megyei önkormányzat és szervei hatósági eljárása során az elektronikus ügyintézés sza-
bályai nem alkalmazhatók.” 
 

2.§ 
A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998.(V.1.) Kgy. rendelet (Gyvr.) az 
alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A Gyvr. 5.§ (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: „A ké-

relmező felterjesztéséről a közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben határozattal dönt.” 
 
(2) A Gyvr. 9.§-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 

„(4) Az intézményvezetőnek az önkéntesen igénybe vehető gyermekjóléti és gyermek-
védelmi ellátás megszüntetésére vonatkozó döntése ellen a jogosult vagy törvényes 
képviselője az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a közgyűlés elnökéhez 
fordulhat, aki átruházott hatáskörben határozattal dönt az ellátás további biztosításáról 
vagy megszüntetéséről. A határozat hatálybalépéséig az ellátást biztosítani kell.” 
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(3) A Gyvr. „Záró rendelkezések” című XI. része kiegészül az alábbi 13.§-sal, egyúttal az 

eddigi 13.§ számozása 14.§-ra változik.: 
 

„13. § 
A megyei önkormányzat és szervei hatósági eljárása során az elektronikus ügyintézés sza-
bályai nem alkalmazhatók.” 

 
3.§ 

Jelen rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 29.  
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
24/2005. (X. 7.) Kgy.  

rendelete 
Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és  

zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról,  
a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló  

8/2005. (IV.29.) Kgy rendelet  
módosítása 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször mó-
dosított 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ál-
lamháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak vég-
rehajtására kiadott egyéb jogszabályok figyelembe vételével Nógrád Megye Önkormányzata 
(továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének elkészítéséről, végrehajtásáról és az arról 
készült  beszámoló elkészítéséről szóló 8/2005. (IV.29.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: 
Kvzr.) a következők szerint módosítja: 

 
1. § 

A Kvzr. 2. §  (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ (1) Az önkormányzat éves költségvetésének  előterjesztésekor, illetőleg a zár-
számadáskor a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni legalább a  füg-
gelékek szerinti minimális adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, ki-
adását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulá-
sát. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban 
és összesítve, továbbá a közvetett támogatásokat szöveges indoklással 
együtt kell tájékoztatásul bemutatni.” 

 
2. § 

A Kvzr. 3. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(6) A mellékletekben és a táblázatokban az évek, az oszlopok és a sorok meg-
nevezése, az intézmények köre, illetve a 4.sz. mellékletben nevesített feladatok 
évente a jogszabályi változásoktól, az előterjesztés jellegétől, a testület döntésé-
től függően értelemszerűen módosulnak.” 
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3. § 
 A Kvzr. függeléke jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 9. számú táblával egészül ki. 

 
4. § 

A Kvzr. függelékének 1., 1/1., 1/2., 3/c, 6. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 2., 3., 4., 
5., 6. számú mellékletei lépnek.  

 
5. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2006. évi 
költségvetés előkészítése során kell alkalmazni. 

Salgótarján, 2005. szeptember 29.  
 
 
 Dóra Ottó dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
MELLÉKLET 
MELLÉKLET 
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Nógrád megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
25/2005. (X. 7.) Kgy.  

rendelete 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosításáról 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Az SZMSZ 1/f. melléklet 1. pontjának első mondata helyébe a következő lép: 
 
„1. Átruházott hatáskörben jóváhagyja Nógrád Megye Önkormányzata éves belső ellenőrzési 
tervét.” 

2. § 
 

Az SZMSZ 1/f. mellékletének 2. pontja a következőképpen módosul: 
 
„2. Megtárgyalja az éves ellenőrzési jelentéseket az ellenőrzések tapasztalatairól és az el-
lenőrzési tervben foglaltak végrehajtásáról.” 
 

3. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Salgótarján, 2005. szeptember 29.  
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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86/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: Székelyudvarhely árvízkárosultjainak 
megsegítéséről  

 
 
H A T Á R O Z A T A   
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Románia, Székelyföld – Hargita megye  
Székelyudvarhely település árvízkárosultjainak megsegítésére a 2005. évi költségvetési tar-
talék terhére 250.000 Ft összegű támogatásról dönt. Utasítja elnökét a szükséges intézke-
dések megtételére. 
Határidő: 2005. október 15. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
87/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 

határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között történt főbb események-
ről, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről és a közgyűlés ülésére 
készült előterjesztésekhez kapcsoló-
dó bizottsági véleményekről, javasla-
tokról 

H A T Á R O Z A T A   
 
1. A közgyűlés az elmúlt ülésén hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

főbb eseményekről szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1. számú 
melléklet szerint elfogadja.  

3. A közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság augusztus 19-ei ülésén hozott döntését – 
mely a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeinél jelentkező villamosenergia-
igény versenypiacról történő beszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás megindí-
tására vonatkozik - a 2. számú melléklet szerint elfogadja.  

4. A testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottság szeptember 12-ei ülésén hozott - a Szent 
Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének építési feladatai megvalósítására a 
KIPSZER FT Rt-vel kötött generálvállalkozási keretszerződés módosítására vonatkozó - 
határozatot a 3. számú melléklet szerint elfogadja.  

5. A közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatát 
- mely a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum kiállításainak tervezésére és kivitelezésére 
irányuló egyszerűsített közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozik - a 4. számú mel-
léklet szerint elfogadja.  

 
6. A testület a szociális bizottság átruházott hatáskörben véleményezett - a Kazár Község 

Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, a Megyei Gyermekvé-
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delmi Központ és a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgá-
lat és Gyermekotthon SZMSZ-einek módosítását, a Megyei Gyermekvédelmi Központ 
„Fészek” Gyermekotthona, az Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szak-
szolgálat és Gyermekotthon (Pásztó), valamint a Százszorszép Általános Iskola, Kész-
ségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Szátok) szakmai prog-
ramját az 5-8. számú mellékletek szerint, a Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja adomá-
nyozására vonatkozó határozatot a 9. sz. melléklet szerint elfogadja.  

7. A közgyűlés a gazdasági és költségvetési bizottság átruházott hatáskörben hozott dönté-
sét – mely  az Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozik - a 10. számú melléklet szerint elfogadja.  

 
8. A testület a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság átruházott hatáskör-

ben jóváhagyott - a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai – Szolgáltató 
és Szakszolgálati Intézet éves beszámolóját és a 2005-2006. tanév munkatervét, a me-
gyei önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben szervezhető kötelező, választható 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 2005-2006. tanévi időkeretét a 11-12. sz. mellék-
let szerint jóváhagyja. A Bercel, Becske, Galgaguta és Szanda közoktatási intézményei-
nek társulásban történő fenntartására, valamint a nógrádkövesdi Általános Iskola és 
Óvoda összevonására vonatkozó szakvéleményét a 13-14. sz. mellékletek szerint, a 
pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekott-
hon SZMSZ-ének módosítását a 15. számú melléklet szerint jóváhagyja.  

 
9. A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. évi üléstervére vonatko-

zó 124/2004. (XII. 16.) Kgy. határozat mellékletét az alábbiak szerint módosítja:  
 

Szeptember 29-ei ülés napirendjéről leveszi: 
 
- Javaslat Nógrád megye operatív turisztikai programjára 

 Előterjesztő: Tóth Csaba igazgató 
Az előterjesztést megtárgyalja: idegenforgalmi, mezőgazdasági és környezetvédelmi, 
közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság 
 

- Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékeny-
ségéről 

 Előterjesztő: ügyvezető igazgató  
 

- Tájékoztató a balassagyarmati Határőr Igazgatóság 2004. évben végzett munkájáról  
 Előterjesztő: Dúzs József hőr. ezredes igazgató 
 

- Beszámoló a megyei Tüdőgyógyintézet középtávú szakmai fejlesztési programjának 
teljesítéséről. Javaslat a további feladatokra 

 Előterjesztő: dr. Póczi Magdolna igazgató 
Az előterjesztést megtárgyalja: egészségügyi bizottság 
 

November 24-ei ülés napirendjére felveszi: 
 

14. Beszámoló a megyei Tüdőgyógyintézet középtávú szakmai fejlesztési programjá-
nak teljesítéséről. Javaslat a további feladatokra 

 Előterjesztő: dr. Póczi Magdolna igazgató 
Az előterjesztést megtárgyalja: egészségügyi bizottság 
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December 15-ei ülés napirendjére felveszi: 
 

12. Javaslat Nógrád megye operatív turisztikai programjára 
 Előterjesztő: dr. Kovács Anna igazgató 

Az előterjesztést megtárgyalja: idegenforgalmi, mezőgazdasági és környezetvédelmi, 
közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság 

 
10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján, belterület 3727/1/A/16 hrsz-

ú, 6.200.000 Ft beszerzési értékű, 55 m2-es lakást Nógrád Megye Önkormányzatának El-
látó Szervezete használatába adja. A lakást a „közgyűlés rendelkezése alá tartozó” la-
kásnak minősíti. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy intézkedjenek a főkönyvi nyil-
vántartásnak és a lakás egyedi minősítéséről felfektetett önkormányzati nyilvántartásnak 
a fentiek szerinti átvezetéséről. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
           dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a közoktatási intézmények javaslata alap-

ján - a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló normatív kötött felhasz-
nálású támogatás keretén belül a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Kft. prog-
ramja, a TANINFORM 2005. iskolai adminisztrációs szoftver-rendszer alkalmazásáról 
dönt. Utasítja elnökét, hogy az érintett Kft-t a döntésről szeptember 30-ig tájékoztassa, 
egyben felhatalmazza a szükséges egyeztetéseket követően a szerződés megkötésére.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
12. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy - a Szent Lázár Megyei 

Kórház izotópdiagnosztikai központjának 2006. évi OEP általi finanszírozása érdekében 
a lekötött normatíván felüli többletkapacitás befogadására irányulóan - pályázatot nyújt 
be az OEP felé.  
Utasítja elnökét, hogy a többletkapacitás normatíván felüli befogadásához szükséges in-
tézkedéseket tegye meg.  
Határidő: 2005. október 31.  
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
13. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyeháza épülete homlokzati nyílászá-

róinak cseréje – I. ütem tárgyú pályázatához a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 
által megítélt támogatásból 69 eFt-ról lemond. Utasítja elnökét a lemondáshoz kapcsoló-
dó intézkedések megtételére.  
Határidő: 2005. szeptember 30.  
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  

 
14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lift, fűtési rendszer és vizesblokk felújítás 

az Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai részlegében tárgyú pályázatához a Nógrád Me-
gyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatásból 185.638 Ft-ról lemond, egyúttal 
kéri a fenti támogatás átcsoportosítását a nyílászárók cseréje a Lorántffy Zsuzsanna Kol-
légiumban – I. ütem tárgyú pályázatához. Utasítja elnökét a szükséges intézkedések 
megtételére.  
Határidő: 2005. szeptember 30., illetve értelemszerűen  
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  
 

15. A közgyűlés a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság részére egy darab Fama Laser  
sebességmérő készülék beszerzéséhez a 2005. évi költségvetés általános tartaléka ter-
hére 4.000.000 Ft előirányzatot biztosít. 
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Felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a kapcsolódó megállapo-
dás aláírására. Utasítja, hogy a soron következő költségvetés módosításánál tegye meg 
a szükséges intézkedést az előirányzat rendezésére.  

 
Felelős:    Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő: 2005. december 31.   

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 19/2005. (VIII. 19.) B.B. számú határozata 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeinél jelentkező villamosenergia-igény 
versenypiacról történő beszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás  

megindításáról  
 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága az 
önkormányzat intézményeinél jelentkező villamosenergia-igény versenypiacról törté-
nő beszerzésére a melléklet szerinti ajánlati felhívás és dokumentáció alapján nyílt 
közbeszerzési eljárást indít.  
A bizottság utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ajánlati felhívást – a szakértő 
Power Consult Kft. közreműködésével – a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőségé-
nek küldje meg.  
Határidő: a megyei önkormányzat és intézményei között létrejövő megállapodás alá-
írását    
                követően haladéktalanul 
Felelős:   Molnár Katalin tanácsok 
     dr. Barta László főjegyző 
 

2. A bizottság felhatalmazza és utasítja elnökét, hogy a Közbeszerzési Értesítő által 
esetlegesen javasolt nem érdemi módosításokat a bizottság összehívása nélkül, a fő-
jegyző bevonásával a felhívás szövegén végezze el, és erről a bizottság soron követ-
kező ülésén számoljon be. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Molnár Katalin tanácsnok 
      dr. Barta László főjegyző 
 
 
 

Salgótarján, 2005. augusztus 19. 
 
 
 
         Molnár Katalin  
                             a bizottság elnöke 
 
 
 
A bizottság határozatát kapják: 

1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján 
2. Power Consult Kft. (1037 Budapest, Solymárvölgyi út 94.) 
3. Irattár 

      
(A határozat melléklete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala Beruházási Főosztályán.) 
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Közbeszerzési Bíráló Bizottság 20/2005. (IX. 12.) B.B. számú határozata 
a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének építési feladatai 

megvalósítására a KIPSZER FT Rt-vel kötött generálvállalkozási keretszerződés 
módosítására (I. sz. módosítás)  

 

1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a 
Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütemének megvalósítására a KIPSZER  
Fővállalkozási és Tervező Rt-vel (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) 2005. május 5-
én kötött generálvállalkozási keretszerződés 1. és 2. számú mellékletét (Műszaki 
megvalósítási vonalas ütemterv és Műszaki - pénzügyi ütemterv) módosítja úgy, hogy a 
Rendelőintézetet a D épülettel összekötő folyosó megépítése és az ezzel kapcsolatos 
költségek leszámlázása a kivitelezés I. üteméből a II. ütembe kerül át. Ennek 
megfelelően a 2006. januárjában – a halasztott számlákkal együtt érvényesíthető – 
kifizetés 864.708.564,- Ft-ról 852.038.913,- Ft-ra, a 10. részszámla pedig 117.466.859,- 
Ft-ról 130.136.510,- Ft-ra módosul. 

      A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a generálvállalkozási keretszerződés    
      fenti tartalmú módosítását írja alá. 
      Határidő:  azonnal 
      Felelős :   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 
2. A bizottság  utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szerződésmódosításról szóló, a Kbt. 

307 §-a szerinti hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gon-
doskodjon.  

      Határidő:  azonnal 
      Felelős :   Molnár Katalin, a bizottság elnöke 
            Dr. Barta László főjegyző 
            

 

Salgótarján, 2005. szeptember 12.        

  

        Molnár Katalin  
                 a bizottság elnöke 
   
 
 

A bizottság határozatát kapják: 

1.)  Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében foglaltak – közlöny útján  
2.) KIPSZER FT Rt. – 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 
3.) ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. 
4.) Irattár 
(A határozat melléklete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala Beruházási Főosztályán.) 
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(A határozat melléklete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivata-
la Humánszolgáltatási Főosztályán.) 
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(A határozat melléklete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivata-
la Humánszolgáltatási Főosztályán.) 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 
Salgótarján 
 
48/2005. (IX. 20.) Műv. Biz. Tárgy: a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közmű-

velődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézet éves beszámolója és a 2005/2006. tanév 
munkatervének jóváhagyása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és Műemlék-

védelmi Bizottsága a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 4. c) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád Megyei Pedagógiai-, 
Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet éves beszámolóját és a 
2005/2006. tanévi munkatervét. 

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

Határidő: 2005. október 15. 
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 20. 
 

Kovács Gábor 
a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják:  
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján 
2. Irattár 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 
Salgótarján 
 
49/2005. (IX. 20.) Műv. Biz. Tárgy: a nevelési-oktatási intézményekben 

szervezhető kötelező, választható tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások 2005/2006. tanévi 
időkeretei 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási és Művelődési Bizottsága - 

a nevelési-oktatási intézmények által ellátandó foglalkozások időkereteit a 2005/2006. tan-
évre – a 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklete 4/g pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, átruházott hatáskörben – az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 
A 2004/2005-as tanévhez viszonyított változásokat és azok költségvetési kihatásait a 2. 
számú melléklet tartalmazza. 

 
2.  A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a nevelési-oktatási intézmények költségve-

tésének az időkeretek változása miatt szükséges módosítására, a tényleges támogatásra – az 
intézményi költségvetések szeptember 30-ai tényszámainak ismeretében – az önkormány-
zat 2005. évi költségvetése IV. sz. módosításakor tegyen javaslatot. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 20. 
 

Kovács Gábor 
a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják:  
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján 
2. Irattár 
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1. számú melléklet a 49/2005. (IX. 20.) Műv. Biz. sz. határozathoz 
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a) óvodai foglalkozások száma 
(a Kt. 24. § (4) bekezdése alapján) - - - - -                 - 50 50 - - 

1. 

 
 
A kötelező b) tanórai foglalkozások száma 

(a Kt. 52. § (3) - (5) bekezdései alapján 
számítva és iskolai szinten összegezve) 

344 1979 852 709 75 +  127,5 230 160 - 1082 

a) eü. és ped. célú habi.  
és rehabi. tanórai fogl. a (gyógyped. 
intézményekben) 
(a Kt. 52.§ (6) bek. alapján) 

-           - - - 11 + 19 52 23,5 - -

2. 
A kötelező tanórai 
foglalkozásokból 
számított órakeretek 

b) a választható tanórai foglalk. 
(a Kt. 52. - 53. §-ai és 124. §-a alapján, de 
az 52. § (7) bek. alapján kiszámított 
időkeret adott  %-ával számolva a Kt. 124. 
§ (24) bek.  szerint, figyelembe véve a Kt. 
3. számú melléklet II. fejezet 10. pontját) 

159+10 426 268 183 22 + 29 45 31 - - 

3. 
Egyéni foglalkozások órakerete 
(a Kt. 52. § (11) valamint a 129. § (10) bekezdések alapján) 22+10 52 36 20 5  +  9 16 11 - - 

4. A napközis, tanulószobai foglalkozások órakerete 
(a Kt. 53. § (4) bek. Alapján) - 180 50 - -                - 15 112,5 - - 

5. A kollégiumi felkészítő foglalkozások órakerete 
(a Kt. 53. § (7) bek. alapján) - 42 28 56 14 + 18 84 - 84 + 14 - 

6. A kollégiumi egyéb foglalkozások órakerete 
(a Kt. 53. § (7) bek. alapján) - 30 20 40 10 + 20 60 - 60 + 39 - 

7. 
A gyógytestnevelés órakerete 
(a Kt. 52. § (8) bek. alapján) 3 3 - - 6  +    - 3 6 - - 
Logopédiai foglalkozások órakerete 

8. (a Kt.121. § (1)bek.  1. pontja, ill. a  14/1994.(VI. 24.) MKM r. 
alapján) 

- - - - 3  +  5 68 30 - - 

9. 
A magántanulók órakerete 
(a Kt. 52. § (13) bek. alapján) - - 100 10 -  +  20 - 30 - - 

10. A korai fejlesztés és gondozás órakerete 
(a 14/1994.(VI.24.) MKM rend. 8.§ (1),(2),(3) bek. alapján) - - - - -                - 24 32 - - 

11. 
A képzési kötelezettek fejlesztő felkészítésének órakerete 
(a 14/1994.(VI.24.)MKM rend. 9.§(2) bek. alapján) - - - - -                - 19 42 - - 

12. 

Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, a tanulók felügyeletével 
összefüggő, a kötelező órákba beszámítható feladatok időkerete 
(a Kt. 1. melléklet Harmadik rész II. fejezet 7. pontja alapján)  16+1 99 43 35 4  +  8 18 8 5+1 54 

A nevelési-oktatási intézmények óratervi foglalkozásainak időkeretei 
(2005-2006. tanévben) 
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14.  
ELLÁTANDÓ HETI ÓRÁK SZÁMA ÖSSZESEN a 2005/2006. 
tanévben (1-12.  összesen) 544+21 2811 1397 1053 150 + 265,5 684 536 149 + 54 1136 

 
*az első oszlop az enyhe, a második a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelésére, oktatására vonatkozó adat 
**a második oszlop a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program többlet foglalkozásai 
 

 
2. számú melléklet a 49/2005. (IX. 20.) Műv. Biz. sz. határozathoz 

 
A nevelési-oktatási intézmények óratervi foglalkozásai időkerete változásainak hatása 

 az intézmények költségvetésére 
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1. Ellátandó heti órák száma összesen  
a 2005/2006. tanévben                                óra/hét 544+21 2811        1397 1053 415,5 684 356 149 + 54 1136

2. Ellátott heti órák száma összesen    
a 2004/2005. tanévben                                óra/hét 453           2833 1378 1025 736 750 357 173 + 0 1136

3. Változás a 2004/2005. tanévhez képest 
                                                                     óra/hét 91+21 -22 19 28 -320,5 -66 -1 -24 + 54 0 

4. Az intézmény pedagógusainak szeptember havi 
rendszeres személyi juttatása (E Ft) 4026         16143 8161 8082 3678 6246 5044 1557,5 9300

5. Az intézmény pedagógusainak szeptember havi 
átlagóradíja                                                (Ft/óra) 2112         2301 1876 1806 1954 1779 1946 2677 1822

 Az ellátandó órák  szükséges  
6. megváltozása miatt többletköltség (E Ft) 2497+576         - 463 657 - - - 0+1878 -

 (3. sor x 5. sor x   felszabaduló 
 4,33 hét/hó x 3 hó) költség (E Ft) -       658 - - -8135 -1525 -25 -835+0  

 - 

- 
Az intézmények 2005. évi többletköltsége (6. sor mindösszesen + 32 % járulék): 6071  E Ft  felszabaduló költségei:  11178  E Ft 
 
*a második oszlop a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program többlet foglalkozásainak költsége 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 
Salgótarján 
 
50/2005. (IX. 20.) Műv. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadása Bercel, Becske, 

Galgaguta és Szanda közoktatási intézményei-
nek társulásban történő fenntartásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és Műemlék-

védelmi Bizottsága Bercel, Becske, Galgaguta és Szanda községek önkormányzatainak a 
közoktatási feladatok intézményfenntartó társulásban történő közös ellátásáról az alábbi 
szakvéleményt adja: 

 
 Az érintett önkormányzatok a berceli Általános Iskola, a becskei Átalános Iskola 
és Napköziotthonos Óvoda, a galgagutai Óvoda és a szandai Általános Iskola önálló in-
tézményekként történő megszüntetéséről döntöttek. Ugyanakkor közoktatási intézmény-
fenntartó társulást hoztak létre, mely az óvodák jogutódjaként - berceli székhellyel, 
becskei, galagagutai és szandai tagintézményekkel - megalapította Bercel-Becske-
Galgaguta-Szanda Községi Önkormányzatok Óvodáját, az iskolák jogutódajakét pedig - 
a berceli székhelyen 1-8. évfolyammal, a becskei és szandai tagintézményekben 1-4. évfo-
lyammal működő - Bercel-Becske-Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskoláját. 
Az intézkedések összhangban vannak a megyei fejlesztési tervvel. A szolgáltatásról to-
vábbra is az eddigi színvonalon gondoskodnak oly módon, hogy annak igénybevétele a 
gyermeknek, tanulóknak, szülőnek nem jelent további terhet. A társulás két újonnan 
alapított intézménye működtetésének költségvetési fedezete rendelkezésre áll, illetve a 
továbbiakban megteremthető. 

 
Indokolás: 

 
Az intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata: 

 
Az átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban: 
- A fő célkitűzések között szerepel – többek között - az erőforrásokkal való gazdálkodás 
hatékonyabbá tétele, valamint az oktatás minőségének biztosítása (4. fejezet bevezető rész). 
- Az óvodai ellátásban, nevelésben cél (4.1. pont) a 3-7 éves korú gyermekek számára 
az óvodai nevelés lehetőségének megteremtése, valamennyi gyermek számára egy évig óvo-
dai nevelésben, iskola-előkészítésben való részvétel (kötelező óvodáztatás) biztosítása, lehető-
leg a lakóhelyen, valamint a szülői igények alapján a nemzetiségi kultúra megalapozásának 
elősegítése. 
- Az alapfokú oktatás fontos célja (4.2. pont) a megye egész területén biztosítani annak 
lehetőségét - az iskolahasználók jogos igénye alapján -, hogy a tanulók a nevelés-oktatást az 
iskola kezdő szakaszában (1-4. évfolyamon) a lakóhelyen vagy ahhoz minél közelebb vehes-
sék igénybe. További cél az intézmények jobb kihasználása, a személyi feltételek javítása, a 
nemzetiségiek által lakott településeken a nemzetiségi nyelvoktatás, illetve a hagyományápo-
lás lehetőségeinek biztosítása. 



 

 
A döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal. 
 
 

A feladatról történő további gondoskodás, az új intézmények feltételeinek vizsgálata: 
 

Az átszervezés az intézmények fenntartóját, gazdálkodásának ellátási formáját, szervezeti 
felépítést, vezetési szerkezetét változtatja meg, és nem érinti a gyerekekkel, tanulókkal történő 
közvetlen foglalkozás körülményeit. A feladatellátás továbbra is a korábbi intézmények épü-
leteiben, telephelyein valósul meg, sem épületet, sem munkaerőt nem terveznek elvonni.  
A személyi feltételeket az összevont általános iskolában Bercelen 16, Becskén 3, Szandán 2 
fő pedagógus biztosítja. Az összevont óvodában Bercelen 6, Becskén, Galgagután és Szandán  
2-2 fő óvodapedagógus áll rendelkezésre. A pedagógus létszám – az ellátandó tanulólétszám-
hoz viszonyítva – megfelelő. 
Az épület- és tárgyi feltételek jók. Bár a tárgyi feltételek néhány telephelyen még nem teljesen 
felelnek meg a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelés jegyzékben foglaltaknak, a társult 
önkormányzatok rendelkeznek az OKÉV engedélyével arra, hogy e kötelezettségnek legké-
sőbb 2008. augusztus 31-éig tegyenek eleget. 
Bercel-Becske-Galgaguta-Szanda Községi Önkormányzatok Óvodája, illetve Bercel-Becske-
Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája működtetésének költségvetési fedezetét 
a közös fenntartásra társult önkormányzatok a Társulási megállapodásban foglaltak szerint 
vállalják. A költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve a továbbiakban megteremthető. 
Megállapítható tehát, hogy a feladatról történő további gondoskodás az eddigi színvonalon 
történik. A társult önkormányzatok biztosítják a jogutód intézmények működésének költség-
vetési fedezetét. 
 
 

A gyerekekre, szülőkre háruló teher vizsgálata: 
 
Az ellátó telephelyek száma, az óvodában a meglévő férőhelyek száma, az iskolában a felve-
hető tanulók létszáma elegendő az igények kielégítésére. Minden gyermek, tanuló ugyanott 
részesül nevelésben, oktatásban ahol eddig, ezért az átszervezés nem ró további terhet a 
gyermekekre, tanulókra, szülőkre. 
 
 
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

88. § (5) és (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 6. pontja, a berceli jegyző 1561-
3/2005. számú levele; Bercel, Becske, Galgaguta és Szanda községek képviselő-testületei 
Társulási megállapodása; Bercel-Becske-Galgaguta-Szanda Községi Önkormányzatok 
Óvodája, illetve Bercel-Becske-Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája ala-
pító okiratai, Hajdú Józsefné tanügyigazgatási szakértő véleménye, valamint a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001.(XI.29.) Kgy. számú határozattal elfo-
gadott Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fej-
lesztési terve alapján döntött. 

 
3. A Bizottság kéri, hogy - az érdemben történő döntés előkészítés érdekében – a jövőben 

hasonló szakvéleményt a képviselő-testületi döntések előtt kérjenek. 
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4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Bercel község jegyzőjét, 
Becske, Galgaguta és Szanda községek polgármestereit. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2005. szeptember 30. 

 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 20. 
 

Kovács Gábor 
a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják:  

1. SZMSZ 45.§ (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Várszegi György - Bercel jegyzője 
3. Szalatnyainé Zsigmond Éva – Becske polgármestere 
4. Orgoványi László – Galgaguta polgármestere 
5. Rugáné Pongrácz Mária – Szanda polgármestere 
6. Irattár 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 
Salgótarján 
 
51/2005. (IX. 20.) Műv. Biz. Tárgy: a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Di-

ákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyer-
mekotthon módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és Műemlékvé-
delmi Bizottsága – a 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e. mellékletének 4/a pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diák-
otthon, Pedagógia Szakszolgálat és Gyermekotthon Szervezeti és Működési Szabályzatának 
melléklet szerinti módosítását megtárgyalta, és 2005. október 1-jei hatállyal jóváhagyja. 
 
 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 20. 
 

Kovács Gábor 
a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják:  
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján 
2. Irattár 
 

 43



 

Az 51/2005. (IX. 20.) Műv. Biz. sz. határozat melléklete 
 

A pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és 
Gyermekotthon SZMSZ-ének módosítása 

 
 

A 16/2004. (IV.14.) Műv. Biz. határozat 2.b) pontjával elfogadott, többször módosított Szer-
vezeti és Működési Szabályzatot a következők szerint módosítom (a módosuló szövegrészek 
dőlt betűvel jelöltek): 
 
1. Általános rendelkezések 3.1.3. pont alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
 
„3.1.3. Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23.) 
 
 Az óvodás gyermekek és az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető maximális 

tanulólétszám és a férőhelyek száma: 80 fő.” 
 
2. Általános rendelkezések 3.1.4. pont alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
 
„3.1.4. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31.) 
 
 Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása az 

átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az intézményben teljesítő gyermekek 
számára (20 férőhelyen). 
 Gondoskodás teljes körű ellátásukról (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és egészség-

ügyi ellátás, lakhatás). 
 A különleges ellátást igénylő, a fogyatékosság mellett, beilleszkedési, magatartási vagy 

tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás biztosítása.” 
 
3. Az intézmény működési rendje 1.2.2 pont alatti szövegrész 
 
1.2.2. Különleges gyermekotthon intézményegység-vezető – nevelési igazgatóhelyettes az 
alábbiak szerint módosul: 
 
„1.2.2. Különleges gyermekotthon intézményegység-vezető – nevelési igazgatóhelyettes 
 
Közvetlenül irányítja  

 gyermekotthoni nevelők; 
 utógondozó/családgondozó; 
 gyermekvédelmi asszisztensek; 
 pszichológus; 
 gyermekotthoni gyermekfelügyelők munkáját.” 

 
4. Az intézmény működési rendje 23. pont alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul: 
 
„Gyermekotthoni felvétel 
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A gyermekek gyámhivatali határozat alapján kerülnek a gyermekotthonba, elhelyezésük két 
10 férőhelyes csoportban történik. 
A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni a testvérek együttnevelését, azonos neműek 
egy szobába kerülését.” 
 
5. Az SZMSZ 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete 

 
IGAZGATÓ 

 
Gyógypedagógiai  
nevelési-oktatási 
intézményegység 
vezető – általános 
igazgatóhelyettes 

Különleges gyer-
mekotthon vezető 
– nevelési igazga-

tóhelyettes 

Igazgató – Pedagógiai Szakszolgálat és 
Nevelési Tanácsadó intézményegység 

vezető 
 
 

 
Gazdasági igaz-

gatóhelyettes 

óvodai gyógype-
dagógus 

gyermekotthoni 
nevelők 

gyógypedagógusok 
– logopédusok  

pszichológus 
pályavál.tanácsadó 
részmunkaidőben 

könyvelő 

iskolai gyógype-
dagógusok 

családgondozó/ 
utógondozó 

pszichológiai asz-
szisztens –
adminisztrátor  

fejlesztő pedagó-
gus 

pénztáros-
anyagkönyvelő 

kollégiumi nevelők gyermekvédelmi 
asszisztensek 

- pedagógus pálya-
választási tanács-
adó  

gyógypedagógiai 
asszisztens 

gondnok 

 logopédusok pszichológus - pszichológus 
pályaválasztási 
tanácsadó 

pszichológiai 
asszisztens –
adminisztrátor  

fűtő –
karbantartók  

gyógytestnevelő gyermekotthoni 
Gyermekfelügyelők 

 takarító portások 

pedagógiai a
szisztens 

sz-    mosónők 

szabadidő szervező 
– könyvtáros 

   takarítók 

gyermekfelügyelők    élelmezésvezető 
dajkák    szakácsok 
ápolónők    konyhalányok 
munkaközösség 
vezető 

   

 
 
 
 
 
 

személyügyi 
előadó - 
iskolatitkár 

gépkocsivezető 

 
 
6. Az SZMSZ 38. oldala az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„A pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának módosítását a szakalkalmazotti közösség 2005. augusztus 29-én meg-
tárgyalta és elfogadta” 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 
Salgótarján 
 
52/2005. (IX. 20.) Műv. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadása a nógrádkövesdi 

általános iskola és óvoda összevonásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és Műemlék-

védelmi Bizottsága a nógrádkövesdi általános iskola és óvoda összevonásáról az alábbi 
szakvéleményt adja: 

 
A Nógrádkövesd, Becske és Szécsénke önkormányzatainak közös fenntartásában 
működtetett nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola, valamint a nógrádkövesdi 
és szécsénkei gyermeket ellátó Napköziotthonos Óvoda összevonása összhangban van 
Nógrád megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejleszté-
si tervével. A szolgáltatásokról a további gondoskodás az eddigi színvonalon történik 
oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek nem 
jelent további terhet. Az összevont intézmény működtetésének személyi és tárgyi fel-
tételei, valamint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. 

 
Indokolás: 

 
Az intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangja 

 Az átszervezés a megyei fejlesztési terv egyik fő célkitűzésével áll közvetlen össz-
hangban, mely az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyabbá tételét fogalmazza meg (4. 
fejezet bevezető rész). 
 A döntés nem tartalmaz olyan elemet, amely ellentétben állna a megyei fejlesztési 
tervben foglaltakkal. 
 

A feladatról történő további gondoskodás, az összevont intézmény feltételeinek vizsgálata 
 Az átszervezés az intézmények szervezeti felépítést, vezetési szerkezetét változtatja 
meg, nem érinti a gyerekekkel, tanulókkal történő közvetlen foglalkozás körülményeit. A fel-
adatellátás továbbra is a korábbi intézmények épületében, telephelyein valósul meg, sem épü-
letet, sem munkaerőt nem terveznek elvonni.  
Az iskolában 117 tanuló oktatása folyik 10 pedagógus, az óvodában 30 gyermek ellátása 2 
óvodapedagógus közreműködésével. Mindkét intézmény egyéb szükséges alkalmazottakat is 
foglalkoztat. Az iskolában a tantermek, szaktantermek, az óvodában a foglalkoztató terem és a 
kiegészítő helyiségek rendelkezésre állnak. Az intézmények rendelkeznek az OKÉV engedé-
lyével a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelés jegyzékben foglaltaknak 2008. augusztus 
31-éig történő elérésére. A hiányzó eszközök beszerzése Balassagyarmat Kistérség Többcélú 
Társulása anyagi támogatásával folyamatban van. 
Az összevont intézmény működtetésének költségeit a fenntartó önkormányzatok fedezik. 
 Megállapítható tehát, hogy a feladatról történő további gondoskodás az eddigi színvo-
nalon történik. Az összevont intézmény működtetésének személyi és tárgyi feltételei, vala-
mint költségvetési fedezete rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. 
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A gyerekekre, tanulókra, szülőkre háruló teher vizsgálata 
 
 Az ellátó telephelyek nem változtak. Minden gyermek az eddig megszokott helyen 
részesül az óvodai ellátásban, minden tanuló a korábbi helyszínen teljesíti tankötelezettségét. 
 Megállapítható tehát, hogy az intézkedés semmiféle terhet nem ró a gyermekekre, ta-
nulókra és szüleikre. 
 
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

88. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Nógrádkövesd polgármester-
ének 1335/2005. számú levele, a József Attila Általános Iskola és Óvoda alapító okirata, 
Hajdú Józsefné tanügyigazgatási szakértő, valamint a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. határozattal 
elfogadott Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 
fejlesztési terv alapján döntött. 

 
3. A Bizottság kéri, hogy - az érdemben történő döntés előkészítés érdekében – a jövőben 

hasonló szakvéleményt a képviselő-testületi döntések előtt kérjenek. 
 
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Nógrádkövesd, Becske és 

Szécsénke polgármesterét. 
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke 
Határidő: 2005. szeptember 30. 

 
 
Salgótarján, 2005. szeptember 20. 
 

Kovács Gábor 
a bizottság elnöke 

 
A bizottság határozatát kapják:  
1. SZMSZ 45.§ (4) bekezdésében felsoroltak - közlöny útján 
2. Gyurek László – Nógrádkövesd polgármestere 
3. Szalatnyainé Zsigmond Éva – Becske polgármestere 
4. Hajzsel Miklós – Szécsénke polgármestere 
5. Irattár 
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92/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Megyei Gyermekvédelmi Központ 
foglalkoztatási létszámkeretének mó-
dosításáról 

H A T Á R O Z A T A   
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Gyermekvédelmi Központ alkal-

mazotti létszámkeretét – a feladat ellátást érintő változások következtében – a Nógrád 
Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.19.) Kgy. rendelet III. 
számú módosítása kihirdetésének napjával az alábbiak szerint határozza meg: 

Alkalmazotti létszámkeret (álláshely) összesen: 150 fő 
ebből: 

  ágazat-specifikus létszám: 129 fő 
ebből: 
    pedagógus létszám: 44 fő 

 
2. A testület 2 gyermekfelügyelői munkakör megszüntetéséről dönt. A közgyűlés utasítja az 

intézmény igazgatóját, hogy a foglalkoztatást érintő munkáltatói intézkedéseket tegye 
meg. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az intézmény létszámkeretének át-
vezetéséről. 
Határidő: a munkáltatói intézkedések megtételére legkésőbb 2005. november 15, illetve 
értelemszerűen 
Felelős: Fekete Zsolt, az intézmény igazgatója 

 Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke  

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
93/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának 

2005. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról, a helyi önkormányzatok lét-
számcsökkentési pályázatához szük-
séges nyilatkozatról 

H A T Á R O Z A T A   
 

 
1. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2005. 

(II.17.) Kgy. határozat II.2.b). pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép a helyi önkor-
mányzatok létszámcsökkentési pályázata feltételrendszerének ismeretében: 

 
„A közgyűlés kinyilvánítja, hogy: 

- Az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott dön-
tések egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentik és legalább 5 évig 
nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt in-
dokolttá teszik.  

- Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres állás-
helyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új ál-
láshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az ön-
kormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló – 

 48



 

munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – fog-
lalkoztatására nincs lehetőség. 

- Jelen határozatában rögzített létszámcsökkentés mellett a létszámcsökkentési 
intézkedésekkel érintett intézmények tevékenységi körükbe tartozó feladataik 
változatlansága mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és 
az azt követő években is biztosítani tudják.” 

 
2. Nógrád Megye Önkormányzata a 2005. évi létszám racionalizálással kapcsolatos in-
tézkedései hatásaként - a létszámcsökkentéssel összefüggő pályázat benyújtásához – a 
következő álláshelyek megszűntetéséről dönt: 

 
Intézmény Létszámcsökken-

téssel érintettek 
száma (fő) 

Megszűnt munka-
hely megnevezése 

Döntési hi-
vatkozás 

2 Takarító 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

4 Asszisztens 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

1 Szakgondozó 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

1 Pü. csoportvezető 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

1 Munkaügyi főelőadó 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

 
 
 
 

Szent Lázár Megyei Kórház 
Salgótarján 

2 Rtg. Asszisztens 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

Intézmény összesen: 11  
2 Portás 6/2005.(II.17.) 

Kgy.hat. 
1 Karbantartó 6/2005.(II.17.) 

Kgy.hat. 
7 Ápolónő (nővér) 6/2005.(II.17.) 

Kgy.hat. 

 
 

Ezüstfenyő Idősek Otthona 
Bátonyterenye 

1 Konyhai kisegítő 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

Intézmény összesen: 11  
Ipolypart Ápoló Gondozó 
Otthon és Rehabilitációs 

Intézet  
Ludányhalászi 

7 Takarító 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

Intézmény összesen: 7  
1 Takarító 58/2005.(V.2

6.) Kgy.hat. 
1 Raktárkezelő 58/2005.(V.2

6.) Kgy.hat. 
2 Konyhai kisegítő 58/2005.(V.2

6.) Kgy.hat. 
1 Gépjárműszerelő 58/2005.(V.2

6.) Kgy.hat. 

 
Százszorszép Általános 
Iskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola, Diák-
otthon és Gyermekotthon  
Szátok („Cserhátsurány”) 

1 Gyermekfelügyelő 58/2005.(V.2
6.) Kgy.hat. 

Intézmény összesen: 6  
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2 Portás 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

1 Sportrendezvény 
szervező 

6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

Fáy András Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium 

Bátonyterenye 

1 Tanműhelyvezető 6/2005.(II.17.) 
Kgy.hat. 

Intézmény összesen: 4  
Önkormányzat összesen: 39  

 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a pályázatot a kiírás IV. ütemére készítse el és nyújtsa be. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
94/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Belső Ellenőrzési Szabályzat mó-

dosításáról 
 
H A T Á R O Z A T A   
 
 

1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának – 
45/2005. (IV.21.) Kgy. határozattal elfogadott – Belső Ellenőrzési Szabályzata módo-
sítását 2005. október 1-jei hatállyal, a határozat melléklete szerinti tartalommal jóvá-
hagyja. 
 

2.  A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a Szabályzat alapján intézkedjen a Belső Elle-
nőrzési Kézikönyv módosításáról. 
Határidő: 2005. december 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
MELLÉKLET 
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A 94/2005.(IX.29.) Kgy. határozat melléklete 
 

 

 

 

 

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA  
3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 36. 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 97. §-ában és a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak érdekében Nógrád 
Megye Önkormányzata Belső Ellenőrzési Szabályzatáról az alábbiak szerint rendelkezem: 
 
1. A szabályzat hatálya 
 

A szabályzat hatálya kiterjed a hivatal, az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési 
szervek, valamint a megyei önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatá-
sok kedvezményezett szervezetei vonatkozásában az Önkormányzati Belső Ellenőrzési 
Csoport által végzett ellenőrzésekre. A csoport vizsgálati hatáskörébe tartozó intézmények 
jegyzékét a Szabályzat Függeléke tartalmazza. 
 

2. A belső ellenőrzés célja, funkcionális függetlensége, az ellenőrzések típusai 
 

2.1. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékeny-
ség, amelynek célja az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztése és eredmé-
nyességének növelése. 
A belső ellenőrzés feladata, hogy az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerrel értékelje, illetve fejlessze az el-
lenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékony-
ságát. 
A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdasá-
gosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megálla-
pításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a Nógrád megyei főjegyző (továbbiakban: fő-
jegyző) és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke (továbbiakban: 
közgyűlés elnöke) részére, melyeket a közgyűlés elnöke indokolt esetben a közgyű-
lés soron következő ülésén előterjeszt.  

2.2. A belső ellenőrzés kialakításáról és funkcionálásáról a megyei önkormányzat fenntar-
tásában működő intézmények esetében a főjegyző és az intézmények vezetői, a hi-
vatalnál a főjegyző köteles gondoskodni. A belső ellenőrzési kötelezettséget, az el-
lenőrzést végző személy vagy egység jogállását, feladatait minden költségvetési 
szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában elő kell írni. 
Amennyiben a költségvetési szerv nem foglalkoztatat belső ellenőrt, vezetője köteles 
gondoskodni a belső ellenőrzési tevékenység külső erőforrás bevonásával történő 
megszervezéséről. 

A költségvetési szerv vezetője felelős a belső ellenőrzési egység szervezeti és fel-
adatköri függetlenségének biztosításáért. A belső ellenőrzést végző személy, vagy 
egység tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve 
végzi. A belső ellenőr, illetve az egység vezetője más tevékenység végrehajtásába 
nem vonható be.  

 
2.3. Az ellenőrzések típusai 

 
  

Szabályszerűségi el-
lenőrzés: 

Annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti 
egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályo-
zott-e, a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői 
rendelkezések előírásai érvényesülnek-e.  

  
Pénzügyi ellenőrzés: Az ellenőrzött szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, 

valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 
ellenőrzése.  
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Rendszerellenőrzés:  Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, 

beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, 
melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gaz-
daságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzés-
re.  

  
Teljesítményellenőrzés:  Az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy 

jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasz-
nálás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményes-
ségének vizsgálata.  

  
Megbízhatósági ellen-
őrzés: 

Az ellenőrzött szerv által működtetett folyamatba épített előze-
tes és utólagos vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rend-
szer megfelelőségének, az éves elemi költségvetési beszámo-
lók számviteli alapelveknek való megfelelőségének, illetve a 
beszámolási időszak költségvetési gazdálkodása szabályszerű-
ségének minősítése. Az éves elemi költségvetési beszámolók 
megbízhatósági ellenőrzését fokozatosan 2010-re kell biztosíta-
ni.  

  
Informatikai rendszerek 
ellenőrzése: 

Az adott szervnél működő informatikai rendszerek megbízható-
ságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok 
teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védel-
mének vizsgálata.  

 

3. Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport szervezeti és működési rendje 
 

3.1.  Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport a Nógrád Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének Hivatala elkülönült, belső szervezeti egységeként, a főjegyző közvetlen 
irányításával működik.  

3.2.  A belső ellenőrzési egység vezetője a belső ellenőrzési vezető, aki felelős a csoport 
tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, az ellenőrzések végrehajtásáért. 
A belső ellenőrzési vezető jogosult külső erőforrás bevonására javaslatot tenni a fő-
jegyzőnek.  

3.3.  A belső ellenőr a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső el-
lenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és 
kézikönyv minta alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a főjegyző ál-
tal 2005. április 1-jei hatállyal jóváhagyott – a vonatkozó előírások részletezését tar-
talmazó – belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.  

3.4.  A belső ellenőr tevékenységének tervezése és az alkalmazandó módszerek kiválasz-
tása során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában és a megállapításokat, 
következtetéseket, javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentés összeállításában befo-
lyástól mentesen jár el, melynek tartalmáért felelősséggel tartozik. 

3.5.  Az ellenőrzésben részt vesznek, illetve közreműködnek a hivatal azon főosztályainak 
munkatársai, akiknek értékelő munkája szükséges az ellenőrzött szerv tevékenysé-
gének megítéléséhez.  
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4. Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport feladata 
 

4.1.  Vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 
rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályok és szabályzatok szerinti megfe-
lelését.  

4.2.  Vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.  

4.3.  Vizsgálja az ellenőrzött szerv rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodását, 
a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók meg-
bízhatóságát.  

4.4.  A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint 
elemzéseket, értékeléseket készít az ellenőrzött szerv működése eredményességé-
nek növelése, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, 
és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. A több in-
tézményt érintő megállapításokról, elemzésekről összefoglaló jelentést készít a fenn-
tartó számára.  

4.5.  Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok meg-
szüntetése, kiküszöbölése érdekében a szerv vezetője számára, valamint a szüksé-
ges fenntartói beavatkozásra.  

4.6.   Nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.  

 
5. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység jogai és kötelezettségei 

 

5.1.  Az ellenőrzött szerv vezetője és alkalmazottai jogosultak: 
− az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbí-

zólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni, 
− az ellenőrzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni és az ész-

revételekre választ kapni.  

5.2.  Az ellenőrzött szerv vezetője és alkalmazottai kötelesek: 
− az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani, 
− az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni és a belső ellenőrrel együttműködni, 
− az ellenőr részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilat-

kozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az 
eredeti dokumentumokat – másolat és átvételi elismervény ellenében – az ellen-
őrnek megadott határidőre átadni, 

− az ellenőr kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okmányok, 
adatok) teljességéről nyilatkozni, 

− a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján a 
végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési ter-
vet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, továbbá arról 
a főjegyzőt tájékoztatni. 

 

6. A belső ellenőrzés tervezése 
 

A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és – soron kívüli el-
lenőrzési igényeket is figyelembe véve – éves ellenőrzési tervet készít. Az ellenőrzési ter-
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vek készítésénél figyelembe kell venni, illetve mérlegelni kell az intézmények vezetőinek 
javaslatait. Az ellenőrzési terveket átruházott hatáskörben a közgyűlés Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága [továbbiakban: bizottság] hagyja jóvá.  

6.1.  A stratégiai terv határozza meg a belső ellenőrzésre vonatkozó hosszú távú célkitű-
zéseket, fejlesztéseket.   

6.2. A tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési terv a stratégiai terv célkitűzései-
vel összhangban, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figye-
lembevételével készül.     

         Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem 
szereplő feladatok is végrehajthatóak legyenek. Soron kívüli ellenőrzést a közgyűlés 
elnöke, a költségvetési szerv vezetője, a pénzügyi ellenőrző bizottság, illetve a belső 
ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni.  
A tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető 
állítja össze és a bizottság minden év november 15-éig hagyja jóvá. Az ellenőrzések 
ütemezéséről az érintettek a megyei önkormányzat közlönye útján értesülnek.  
 

7. Az ellenőrzési program 
 

Minden ellenőrzés lefolytatásához a főjegyző által aláírt ellenőrzési program készül. A 
programtól eltérni a főjegyző jóváhagyásával lehet, módosítását a belső ellenőrzési vezető 
vagy a vizsgálatvezető kezdeményezheti.  

8. Az ellenőrzés végrehajtása 
 

8.1.  Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján kell végrehaj-
tani.  

8.2. A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal megelőzően, 
szóban vagy írásban be kell jelenteni az ellenőrzött szerv vezetőjének. Az előzetes 
bejelentés mellőzéséről – amennyiben indokoltnak tartja – a főjegyző dönthet.  

8.3.  Az ellenőrzési célnak és feladatoknak megfelelően, valamint kockázatelemzés alap-
ján kell megválasztani a vizsgálati eljárásokat és módszereket. 
Az ellenőrzés során az ellenőrzött szerv vezetőjétől szükség esetén teljességi nyilat-
kozatot kell kérni, amelyben igazolja, hogy valamennyi okmányt, illetve információt 
hiánytalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátott.  

8.4.  A gazdálkodási rendet sértő, a személyi és anyagi felelősség megállapítása alapjául 
szolgáló mulasztások, szabálytalanságok, károkozások és egyéb jogsértő cselekmé-
nyek gyanúja esetén a belső ellenőr köteles ellenőrzési jegyzőkönyvet felvenni, 
amelyben foglaltakat az érintett személy 3 munkanapon belül köteles észrevételezni.  

8.5. A belső ellenőr az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait 
tartalmazó ellenőrzési jelentést készít. A jelentésben szerepeltetni kell minden olyan 
lényeges tényt, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés 
teljességét.  
A jelentés elkészítéséért, a levont következtetésekért a vizsgálatvezető, a megállapí-
tások valódiságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzők felelősek.  

8.6.  A főjegyző a jelentést – a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr 
aláírását követően – megküldi az ellenőrzött szerv vezetőjének, aki az abban foglalt 
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megállapításokra vonatkozóan a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül észrevételt 
tehet. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre a záradékban fel kell hívni 
az ellenőrzött figyelmét.  

8.7.  Az észrevétel kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megbeszélést kell tartani, ha az 
ellenőrzött szerv részéről a megállapításokat vitatják.  

8.8.  Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a főjegyző dönt, melyről a megbeszéléstől 
számított 5 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad. Az el nem fogadott 
észrevételeket indokolni kell. Az elfogadott észrevételek alapján a vizsgálatvezető a jelentést 
módosítja. 

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének észrevételeit, illetve a főjegyző vá-
laszát az ellenőrzési jelentéshez csatolni kell, és azokat a továbbiakban egy dokumentumként 
kell kezelni.  

8.9.  Az észrevételekre vonatkozó eljárást követően a jelentés lezárásra kerül, a szükséges intéz-
kedésekről az ellenőrzött szerv vezetője gondoskodik.  

 
9. Az intézkedési terv 
 

9.1.  Az ellenőrzött szerv a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonat-
kozó határidők megjelölésével a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 naptá-
ri napon belül intézkedési tervet készít. Indokolt esetben a főjegyző ennél hosszabb, legfel-
jebb 30 napos határidőt is megállapíthat.  

9.2.  Az elkészített intézkedési tervet az ellenőrzött szerv vezetője megküldi a főjegyzőnek. Ameny-
nyiben az ellenőrzést végző szerv az intézkedési tervet vitatja, annak kézhezvételétől számí-
tott 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja az ellenőrzött szervet, illetve szervezeti egysé-
get. Szükség esetén megbeszélést kell tartani. Az intézkedési terv elfogadásáról a főjegyző 
dönt.  

9.3. Az ellenőrzött szerv vezetője felelős az intézkedési terv határidőre történő végrehajtásáért, il-
letve annak nyomon követéséért. 

10.  Éves ellenőrzési jelentés 
 

A közgyűlés elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat fel-
ügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves össze-
foglaló ellenőrzési jelentést legkésőbb a tárgyévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóval 
egyidejűleg terjeszti a közgyűlés elé. 
 

11. Az ellenőrzések nyilvántartása 
 

A belső ellenőrzési vezető köteles gondoskodni az elvégzett ellenőrzések nyilvántartásáról, illetve 
az ellenőrzési dokumentumok biztonságos megőrzéséről.  

 

12. Záró rendelkezés 
 

12.1. Jelen szabályzat 2005. május 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 56/2004. 
(V.27.) Kgy. határozat 1. pontjával jóváhagyott Nógrád Megye Önkormányzata Ideiglenes Bel-
ső Ellenőrzési Szabályzata.   

12.2. A Függelék mindenkori aktualizálásáról a főjegyző gondoskodik. 
 

Salgótarján, 2005. szeptember 9. 
                                                                                                       dr. Barta László s.k. 
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95/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2005. 
évi költségvetésének I. félévi teljesí-
téséről készült tájékoztató elfogadá-
sáról 

H A T Á R O Z A T A   
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 
2005 első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1, 1/1, 1/ 2, 
3/a, 3/b, 3/d, 4, 4/a. sz. mellékletei, valamint a 2. sz. tábla szerinti részletezéssel elfogadja. 
A testület felhatalmazza elnökét, hogy az első félévi tényadatok ismeretében az év hátralévő 
részében jelentkező működési feszültségek kezelésére a szükséges intézkedéseket tegye 
meg és az ehhez szükséges költségvetés módosításokat szükség szerint kezdeményezze. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
MELLÉKLET 
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96/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. 
évi fordulójához való csatlakozásról 

H A T Á R O Z A T A   
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006-ban is részt vesz a hátrányos 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok tá-
mogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatban. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a melléklet szerinti megállapodás alá-
írására. 

Határidő: 2005. október 14. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
2. A közgyűlés a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra a 2006. évi költségvetésében 3 

millió Ft-ot különít el. Felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés előkészítése során 
tegyen javaslatot a fenti összeg biztosítására. 

Határidő: a közgyűlés 2006. évi költségvetést tárgyaló ülése 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 
 Dóra Ottó  dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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97/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: Pedagógiai szakszolgálati megálla-
podás megkötéséről 
 
H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti tarta-

lommal jóváhagyja a Balassagyarmat, illetve a Pásztó Kistérség Többcélú Társulásával a 
nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás tárgyában létrejött megállapodásokat. A köz-
gyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodások megkötésére. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Szécsény Kistérség Többcélú Társulásával köten-
dő, egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó megállapodás előké-
szítésére, megkötésére és utasítja, hogy a megállapodást a megkötést követő közgyűlé-
sen jóváhagyásra terjessze elő. 
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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98/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád Megye Önkormányzata 

tulajdonában lévő víziközművek 
üzemeltetéséről szóló szerződések 
módosításáról 

H A T Á R O Z A T A   
1. A közgyűlés módosítja a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel az ún. „Dunai vízátvezetés” táv-

vezeték és műtárgyai, a nógrádgárdonyi távvezeték, a Nyugat-Nógrádi egységes irányí-
tástechnikai rendszer, a dejtári víztisztító rendszer bővítése műtárgyai, továbbá a dejtári 
vízbázis megfigyelőkút használatára megkötött szerződést, jelen határozat 1. számú mel-
léklete szerint. 
Felhatalmazza elnökét a szerződés módosításának aláírására.  
Határidő: 2005. október 31. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
2. A közgyűlés módosítja az Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt.-vel a Piliny-

Salgótarján, Kishartyán-Benczúrfalva közötti távvezeték üzemeltetésére megkötött szer-
ződést, jelen határozat 2. számú melléklete szerint. 
Felhatalmazza elnökét a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2005. október 31. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Piliny-Salgótarján, Kishartyán-Benczúrfalva 

közötti távvezeték irányítástechnikai, adatátviteli és üzemirányítási rendszerének Nógrád 
Megye Önkormányzatának térítésmentes tulajdonba vételére vonatkozóan a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: 2005. október 31. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés módosítja az Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt.-vel a Bercel-

Pásztó ivóvíz távvezeték, a cserhátszentiváni kistérségi vízellátó rendszer és a sziráki 
kistérségi vízellátó rendszer üzemeltetésére megkötött szerződést, jelen határozat 3. 
számú melléklete szerint. 
Felhatalmazza elnökét a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2005. október 31. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
5. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a víziközművek üzemeltetéséről szóló 

szerződések alapján felvételre kerülő vagyonleltárokról azok elkészültét követően, de 
legkésőbb a testület 2006. szeptemberi ülésén tájékoztassák a közgyűlést. 
Egyidejűleg tegyenek javaslatot a szükségessé váló, víziközművek üzemeltetésével kap-
csolatos intézkedések megtételére és feladatok elvégzésére. 
Határidő: szöveg szerint. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke,  

dr. Barta László, megyei főjegyző 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
  
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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1.sz.melléklet 

SZERZŐDÉS  

II. sz. módosítása 
T E R V E Z E T 

 
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.; képviseli: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke) mint használatba adó, 
másrészről a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. (Balassagyarmat, Rákóczi út 134.; képviseli: 
Vogel Csaba, ügyvezető igazgató) mint használó között az alulírott napon és helyen a követ-
kező feltételekkel: 
 

1. A felek között az ún. „Dunai vízátvezetés” távvezeték és műtárgyai, a nógrádgárdonyi 
távvezeték, a Nyugat-Nógrádi egységes irányítástechnikai rendszer, a dejtári víztisztí-
tó rendszer bővítése műtárgyai, továbbá a dejtári vízbázis megfigyelőkút használatára 
2004. január 5-én szerződés jött létre, melyet közös megegyezéssel 2005. április 27-én 
módosítottak (e kettő a továbbiakban: alapszerződés). 

 
2. Az alapszerződés 3/b.) és 3/e.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„3/b.) /A használó vállalja, hogy/ 
használatba adó részére éves eszközhasználati díjat fizet, amelynek összege 
2006. évben 31.000.000,-Ft, azaz harmincegymillió forint. Ezen összeg évente 
módosul a KSH által közzétett előző évi hivatalos infláció, valamint az adott év-
re vonatkozó vízdíjemelés mértékének átlagával. (A hatályos jogszabályok alap-
ján az eszközhasználati díj általános forgalmi adót nem tartalmaz.)  

Használatba adó legkésőbb a tárgyév december 15-ig az eszközhasználati díjról 
számlát állít ki, melynek ellenértékét használó a pénzforgalmi szabályok szerint 
kiegyenlíti. Felek megállapodnak abban, hogy az általuk kiállított számlákat a 
kompenzáció szabályai szerint kezelik. 

 
3/e.) az üzemszerű működés mellett elhasználódott berendezések, létesítmények felújí-

tásával, cseréjével kapcsolatos munkákat (felújítás, rekonstrukció) előzetes 
egyeztetés után elvégzi illetve elvégezteti. A felújítási-, rekonstrukciós munkák 
fedezete minden évben az eszközhasználati díj. A felújítási-, rekonstrukciós ter-
vet minden évre vonatkozóan a megelőző év szeptember 30-ig használó benyújt-
ja használatba adó részére. A következő évi felújítási-, rekonstrukciós feladatok-
ra vonatkozóan szerződő felek minden év december 31-ig állapodnak meg. Az 
elvégzett felújítási-, rekonstrukciós munkák az eszközállomány értékét növelik, 
az üzembe helyezés, aktiválás a használatba adó feladatát képezi. Az ehhez 
szükséges adatokat használó minden év január 15-ig használatba adó rendelke-
zésére bocsátja.” 

 
3. Az alapszerződés 3. pontja az alábbi 3/h. ponttal egészül ki: 

 
„3/h.) a használatba adóval közösen soron kívüli teljes körű mennyiségi felvétellel 

2006. év június 30-ig leltárt készít a használatában lévő eszközökről. Ezt köve-
tően a használatba adott eszközöket a mindenkori számviteli előírások figyelem-
bevételével a használatba adó mennyiségileg leltározza, mely munkában haszná-
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ló közreműködik. A leltározás időpontját és módját szerződő felek előzetesen 
egyeztetik.”  

 
4.  
a) Az alapszerződés 7/b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7/b.) A közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapítása és felhasználása a 
mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik.”  

 
b) Az alapszerződés 7/c.) és 7/d.) pontjai hatályukat vesztik, mellyel egyidejűleg a 7/e.) 

pont 7/c.) pontra neveződik át az alábbi tartalommal: 
 

„7/c.) A közműfejlesztési hozzájárulási díjra a 3/e.) pont rendelkezéseit kell megfele-
lően alkalmazni.„ 

 
 

Az alapszerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvény-
ben maradnak. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2005. ………………....    Balassagyarmat, 2005. ………………. 
 
 
……………………………     …………………………… 

Dóra Ottó        Vogel Csaba 
 használatba adó használó 

 
 

Ellenjegyezte: 
 
..…………………………. 
 dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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2.sz. melléklet 

SZERZŐDÉS 

II. számú módosítása 
T E R V E Z E T  

 
amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.; képviseli Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke), mint használatba adó,  
másrészről az Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. (3700 Kazincbarcika, 
Tardonai út 1.; képviseli Kovács Zsolt, vezérigazgató), mint használatba vevő között az 
alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 
 

1) Felek között 1995. novemberében megállapodás jött létre a Piliny – Salgótarján, 
valamint a Kishartyán – Benczúrfalva ivóvíz távvezeték üzemeltetésére, melyet kö-
zös megegyezéssel 2001. március 8-án módosítottak (e kettő a továbbiakban 
együtt: alapszerződés).  

 
2) Az alapszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„4.) A használatba vevő vállalja, hogy: 
a) a használatba átvett vízellátó rendszert a vízjogi üzemeltetési engedélynek, 

a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet-
nek, a 38/1995.(IV.05.) Korm. rendeletnek, valamint a mindenkor hatályos, 
a tevékenységet szabályozó jogszabályoknak megfelelően működteti. 

 
b) a tárgyi vezetékrendszer irányítástechnikai, adatátviteli és üzemirányítási 

rendszerét 2005. november 1-jétől kezdődően térítésmentesen használatba 
adó tulajdonába adja, a térítésmentes átadásból eredő ÁFA fizetési kötele-
zettséget teljesíti. A távvezeték valamint az irányítástechnikai, adatátviteli 
és üzemirányítási rendszer műszaki tartalmát és értékét az 1. sz. melléklet 
tartalmazza.  

 
c) használatba adó részére éves eszközhasználati díjat fizet. A használati díj 

értéke 2005. évre a már korábban átadott távvezeték, valamint a most át-
adásra kerülő irányítástechnikai, adatátviteli és üzemirányítási rendszer esz-
közértékének (együttesen: 129.613.912,- Ft, azaz egyszáz-
huszonkilencmillió-hatszáztizenháromezer-kilencszáztizenkettő forint) 
1,5%-ának időarányos része, értéke 324.000,- Ft, azaz háromszáz-
huszonnégyezer forint. A használati díj értéke 2006. évtől évente módosul 
az együttes eszközértékhez viszonyítva a KSH által közzétett előző évi 
hivatalos infláció mértékével. (A hatályos jogszabályok alapján az eszköz-
használati díj általános forgalmi adót nem tartalmaz.) 
Használatba adó legkésőbb a tárgyév december 15-ig az eszközhasználati 
díjról számlát állít ki, melynek ellenértékét használó a pénzforgalmi szabá-
lyok szerint kiegyenlíti.  
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d) az üzemszerű működés mellett elhasználódott berendezések, létesítmények 
felújításával, cseréjével kapcsolatos munkákat (felújítás, rekonstrukció) elő-
zetes egyeztetés után elvégzi illetve elvégezteti. A felújítási-, rekonstrukciós 
munkák fedezete minden évben az eszközhasználati díj. 2005. évben bruttó 



 

324.000,- Ft, azaz háromszáz-huszonnégyezer forint. A felújítási-, rekonst-
rukciós tervet minden évre vonatkozóan a megelőző év szeptember 30-ig 
használatba vevő benyújtja használatba adó részére. A következő évi felújí-
tási-, rekonstrukciós feladatokra vonatkozóan szerződő felek minden év de-
cember 31-ig állapodnak meg. Az elvégzett felújítási-, rekonstrukciós mun-
kák az eszközállomány értékét növelik, az üzembe helyezés, aktiválás a 
használatba adó feladatát képezi. Az ehhez szükséges adatokat használó 
minden év január 15-ig használatba adó rendelkezésére bocsátja. 

 
e) a használatba vett eszközök folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemelteté-

sét szolgáló közvetlen javítási munkákat (karbantartás) –ideértve a tervszerű 
megelőző karbantartást is – saját költségén elvégzi. 

 
f) az üzemzavart előidéző meghibásodásokat elhárítja, ezekről használó hasz-

nálatba adó felé külön igazolást nyújt be. 
 

g) a használatba adóval közösen soron kívüli teljes körű mennyiségi felvétellel 
2006. év június 30-ig leltárt készít a használatában lévő eszközökről. Ezt 
követően a használatba adott eszközöket a mindenkori számviteli előírások 
figyelembevételével a használatba adó mennyiségileg leltározza, mely 
munkában használatba vevő közreműködik. A leltározás időpontját és mód-
ját szerződő felek előzetesen egyeztetik.” 

 
 

3) Az alapszerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„8/a) A  távvezetékről történő leágazások, csatlakozások csak a használatba adó 

hozzájárulásával, egyúttal a közműfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek dí-
jának beszedésével végezhetők. 

  
8/b) A közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapítása és felhasználása a 

mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik. 
  

8/c) A közműfejlesztési hozzájárulási díjra a 4/d.) pont rendelkezéseit kell megfe-
lelően alkalmazni.„ 

 
4) Az alapszerződés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9.) A szerződést bármelyik fél jogosult 90 napos határidővel felmondani.” 
 

5) Az alapszerződés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10.) A szerződő felek kinyilvánítják szándékukat, hogy az esetleges vitás kérdé-

seket egyezség útján kívánják rendezni, ennek hiányában a Salgótarjáni Vá-
rosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve az egyéb, víziközművekkel össze-
függő mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.” 

 
6) Az alapszerződés 12. pontja 11. pontra számozódik át a következő tartalommal: 

„11.) A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet.” 
 

7) Az alapszerződés 5. és 6. pontja hatályát veszti. Az alapszerződés 1. számú mellék-
lete helyébe jelen szerződés melléklete lép, továbbá az alapszerződés 2. és 3. számú 
mellékletei hatályukat vesztik. 
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8) Jelen szerződés 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Jelen módosításokkal nem érintett kérdésekben az alapszerződés pontjai az irányadóak. 
 
Salgótarján, 2005. ………………....  Kazincbarcika, 2005. ………….…………. 
 
……………………………     …………………………… 

Dóra Ottó        Kovács Zsolt 
használatba adó használatba vevő 

 
 
Ellenjegyezte: 
 
..…………………………. 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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1.számú melléklet 
 
 
 
 

Műszaki létesítmény Nettó érték (Ft)
(2005. november 1.)

  
  
Távvezeték és műtárgyai: 129.189.507,-

- NA 300. ac. nyomócső 12.860 fm  
- NA 300. KM PVC 4.105 fm  
- NA 200. KM PVC 10.974 fm  
- NA 150. KM PVC 6.557 fm  
- Medence 2x250 m3  
- Átemelő, nyomásfokozó 2x250 m3  
- Aknák 58 db  
- Ürítő 37 db  
- Légtelenítő 27 db  

  
Irányítástechnikai, adatátviteli és üzemirányítási rendszer: 424.405,-

- Kishartyán átemelő - Adatátviteli berendezés  
- Kishartyán medence - Adatátviteli berendezés  
- Kishartyán medence – URH adó-vevő  
- Kőkút átemelő – PLC szoftver  
- Kőkút átemelő – Antenna oszlop, antennával  
- Kőkút átemelő – AUMA hajtómű  
- Kőkút átemelő – Irányítástechnikai berendezés  
- Kőkút átemelő – Szintmérőkör légüsthöz  
- Kőkút átemelő – Villamos teljesítménymérő kör   
- Kőkút átemelő – URH adó-vevő  
- Kőkút átemelő – Szünetmentes tápegység  

  
Mindösszesen: 129.613.912,-
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3.sz. melléklet 

SZERZŐDÉS 
III. számú módosítása 

T E R V E Z E T 
 
amely létrejött egyrészről a Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 
36.; képviseli Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke), mint használatba adó,  
másrészről az Északmagyarországi Regionális Vízművek Rt. (3700 Kazincbarcika, 
Tardonai út 1.; képviseli Kovács Zsolt, vezérigazgató), mint használatba vevő között az alul-
írott helyen és napon a következő feltételekkel: 
1) Felek között 1996. július 2-án megállapodás jött létre a Bercel-Pásztó ivóvíz távvezeték, 

a cserhátszentiváni kistérségi vízellátó rendszer, valamint a sziráki kistérségi vízellátó 
rendszer üzemeltetésére, melyet közös megegyezéssel 2001. március 8-án, illetve 2004. 
november 15-én módosítottak (e három a továbbiakban együtt: alapszerződés). 

 
2) Az alapszerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3/ A szerződést bármelyik fél jogosult 90 napos határidővel felmondani.” 
 

3) Az alapszerződés 4. pontja az alábbi g./ ponttal egészül ki: 
„g./ a használatba adóval közösen soron kívüli teljes körű mennyiségi felvétellel 2006. 

év június 30-ig leltárt készít a használatában lévő eszközökről. Ezt követően a 
használatba adott eszközöket a mindenkori számviteli előírások figyelembevételé-
vel a használatba adó mennyiségileg leltározza, mely munkában használatba vevő 
közreműködik. A leltározás időpontját és módját szerződő felek előzetesen egyez-
tetik.” 

4) Az alapszerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul, mellyel egyidejűleg az alap-
szerződés 2. számú melléklete hatályát veszti: 
„8/a/ A távvezetékről történő leágazások, csatlakozások csak a használatba adó hozzá-

járulásával, egyúttal a közműfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek díjának besze-
désével végezhetők.  

 
8/b/ A közműfejlesztési hozzájárulás összegének megállapítása és felhasználása a 

mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik.  
 
8/c/ A közműfejlesztési hozzájárulási díjra a 4/d.) pont rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni.„ 
Jelen módosításokkal nem érintett kérdésekben az alapszerződés pontjai az irányadóak. 
 
Salgótarján, 2005. ………………....   Kazincbarcika, 2005. …..……………. 
 
……………………………     …………………………… 

Dóra Ottó        Kovács Zsolt 
használatba adó használatba vevő 

 
Ellenjegyezte: 
..…………………………. 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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99/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Hajdúszoboszló belterület 3018 
hrsz-ú ingatlan (üdülő) 2006.január 1-
jétől történő hasznosításáról 

 
H A T Á R O Z A T A   

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdúszoboszló belterület 3018 hrsz-ú ingat-
lannak, a Hajdúszoboszló, Damjanich út 54/B. szám alatti üdülőnek 2006. január 1-jétől bér-
leti jogviszony keretei között történő hasznosításáról dönt.  
 
A bérlő személyének kiválasztására kiírandó nyilvános pályázat keretfeltételeit az alábbiak 
szerint határozza meg: 

a) A pályázat közzététele egy országos napilapban, a Hajdú-Bihari Naplóban, és az In-
ternet www.nograd.hu honlapon történjen.  

b) A pályázat közzétételének határideje: 2005. október 08. 

c) A pályázat beadási határideje: 2005. november 04.  

d) Meghirdetésre kerülő bérleti díj, irányár (bruttó, áfával növelt) 2.500.000,- Ft/év.  

e) A bérleti jogviszony feltételei:  
− három éves határozott időre szóló jogviszony,  
− a bérleti díj negyedévente előre történő megfizetése. 

f) A pályázaton történő eredményes részvétel feltételei: 
− a pályázó személyének igazolása,  
− a pályázat feltételeinek teljes körű elfogadása,  
− a megajánlott bérleti díj számszerűsítése,  
− üdülő, kereskedelmi szálláshely üzemeltetéséről referencia igazolása,  
− 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.  

g) A pályázat elbírálásának szempontjai:  
− a megajánlott bérleti díj,  
− pályázó referenciái. 

h) A pályázat elbírálása legkésőbb a közgyűlés decemberi ülésén.  

i) Jogfenntartás a pályázat eredménytelennek történő minősítésére.  
 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a pályázati kiírás elkészítésére, közzétételére. 
A pályázók ajánlatainak értékelését végeztesse el és az elbírálásról a javaslatát terjessze a 
közgyűlés elé.  
Határidő: folyamatos, szöveg szerint 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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100/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Nógrád 
Megyei Közlekedési Felügyelet mű-
szaki állomása elhelyezését szolgáló 
Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú in-
gatlan felújításához 

H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, az ön-
kormányzat tulajdonát képező, 72.000 E Ft forgalmi értékű ingatlan épített tartozékainak a 
használó Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet által történő, mintegy 31.000 E Ft értékű 
felújítása elvégzéséhez hozzájárul.  

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a döntésről a Nógrád Megyei Közlekedési Felügyeletet 
haladéktalanul értesítse.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
101/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Salgótarján külterület 025 hrsz-ú 

ingatlan (Salgó Hotel) értékesítésével 
kapcsolatos számla rendezéséről 

 
H A T Á R O Z A T A   
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgó Hotel értékesítésével kapcsolatos 
90/2004. (IX.30.) Kgy. határozat alapján, az INFOKER Kft-vel 2004. november 05-én létrejött 
szerződés 3. pontjában meghatározott 60.000.000 Ft összegű vételár részeként az altalaj 
értékét 3.279.000 Ft összegben határozza meg.   

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az adásvételi szerződés 3. pontjának – a szerződés to-
vábbi részei változatlan tartalommal történő fenntartása mellett – fentiek szerinti módosításá-
ra, illetve ezzel összefüggésben az értékesítésről kibocsátott számla rendezésére intézked-
jen. 

Határidő: 90 napon belül, illetve szöveg szerint értelemszerűen 

Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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102/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád Megyei Mentőszervezet 
2004. évi munkájáról és az elkövet-
kezendő feladatokról szóló tájékozta-
tó elfogadásáról 

 
H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a Nógrád 
Megyei Mentőszervezet 2004. évi munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról szóló tájé-
koztatót. A testület megköszöni a megyei vezető mentőtiszt és a mentőszolgálat valamennyi 
munkatársának eddigi munkáját.  

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
103/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Magyar Olimpiai Bizottság Nógrád 

megyei tagja 2004-2005. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolójának 
elfogadásáról  

H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul vette a MOB Nógrád megyei tagjá-
nak 2004-2005. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját. A közgyűlés megköszöni dr. 
Gótai Lászlónak a Magyar Olimpiai Bizottságban végzett munkáját és a Nógrád megyei spor-
tolók támogatására irányuló erőfeszítését és további eredményes, jó munkát kíván. 

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
 
104/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ 

tevékenységéről szóló tájékoztató el-
fogadásáról 

H A T Á R O Z A T A   

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Munkaügyi Központ tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a foglalkoztatás 
elősegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében végzett munkáját és kéri a Munka-
ügyi Központ vezetőjét, ha lehet, fokozza tovább ezeket az erőfeszítéseket annak érdeké-
ben, hogy a megyei munkaerő-piaci helyzet pozitív irányba javuljon.   

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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105/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: Az ITD Hungary Kht Nógrád megyé-

ben végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

H A T Á R O Z A T A   
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az ITD Hungary 
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht Nógrád Megyei Képviseletének a me-
gyében végzett tevékenységéről készített beszámolóját. Megköszöni a kht. munkatársainak 
az együttműködését a megye befektetési lehetőségeinek minél szélesebb körben történő 
propagálásában.  

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
 
106/2005. (IX.29.) Kgy.  Tárgy: A Nógrád megyében élő szlovákság 

helyzetéről szóló tájékoztató elfoga-
dásáról 

H A T Á R O Z A T A   

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megyében 
élő szlovákság helyzetéről szóló tájékoztatót. Megköszöni a kisebbség képviselőjének az 
elmúlt években végzett kiemelkedő munkáját.  

Salgótarján, 2005. szeptember 29. 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány közhasznúsági jelentés 2004. 
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 1-2/2005. témakörének nyertesei 
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 3/2005. témakörének nyertesei 
- Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 5/2005. témakörének nyertesei 
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