
 SZÁM TÁRGY OLDAL  

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

26/2005. (X. 21.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költ-
ségvetésének módosításáról (IV. számú módo-
sítás) 2 

27/2005. (X. 21.) Kgy. r. A Megyei Tüdőgyógyintézet megszüntető okira-
tának elfogadásáról és a Szent Lázár Megyei 
Kórház alapító okiratának módosításáról 2 

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA 

110/2005. (X. 21.) Kgy. h. A megyei fenntartású egészségügyi intézmé-
nyek átszervezéséről és egyéb, egészségügyet 
érintő intézkedésekről 6 



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
26/2005. (X. 21.) Kgy.  

rendelete 
Nógrád Megye Önkormányzata 

2005. évi költségvetésének módosításáról 
(IV. 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. rendelete ( továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módo-
sítására a következő rendeletet alkotja: 

1.§ 
 

A Kvr. 3.§ (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ a)  az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, illetve 

350.000 E Ft erejéig folyószámlahitel felvételére intézkedjen,” 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2005. október 21. 
 
 Dóra Ottó sk.     Dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

27/2005. (X. 21.) Kgy.  
rendelete 

a Megyei Tüdőgyógyintézet megszüntető okiratának elfogadásáról  
és a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
89-90.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az e rendelet 1. számú mellékletét képező okirat szerint 
2005. november 1. napjától megszünteti a nógrádgárdonyi Megyei Tüdőgyógyintézetet. 
 

2.§ 
A közgyűlés – a 23/2003. (XII.05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 
24/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet a 2. számú melléklete lép. 
 

3.§ 
Jelen rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 23/2003. (XII.05.) Kgy. rende-
let 10. §-a hatályát veszti. 
 
Salgótarján, 2005. október 21. 
 
 Dóra Ottó sk.     Dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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A 27/2005. (X. 21.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 

 
A Megyei Tüdőgyógyintézet 

 
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA 

 
1. A költségvetési szerv neve: Megyei Tüdőgyógyintézet 
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 2673 Nógrádgárdony, Kórház u. 1. 

 
3. Felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

 
4. Megszüntető szerv neve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

 
5. Jogutódja: Szent Lázár Megyei Kórház 

 
6. A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 90.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. 
 

Salgótarján, 2005. október 21. 
 
 

 Dóra Ottó sk.     Dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 

 
A 27/2005. (X. 21.) Kgy. rendelet 2. sz. melléklete 

 
Szent Lázár Megyei Kórház  
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, telephelye: 
 
    2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház 

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.  
 
    2. 2. Az intézmény telephelyei: 
 

a) Egészségügyi Szűrő- és Gondozó Ház (3100 Salgótarján, Május 1. út 56.) 
b) Megyei Tüdőgyógyintézet (2673 Nógrádgárdony, Kórház u.1.) 
c) Tüdőgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.) 

 
3. Az intézmény működési területe:  

Nógrád megye 

4. Az intézmény alapításának célja: 

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontjában előírt alapellátást meghaladó 
egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV.  törvény  152. § (3) be-
kezdésben előírt feladatok ellátása  a hatályos jogszabályok szerint.   
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5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): 
- Fekvőbeteg- ellátás    (TEÁOR 85.11) 

 - Járóbeteg-ellátás                  (TEÁOR 85.12) 
 - Fogorvosi szakellátás    (TEÁOR 85.13)  
 - Egyéb humán egészségügyi ellátás  (TEÁOR 85.14) 
 - Könyvtári, levéltári tevékenység  (TEÁOR 92.51) 
 
5. 1. A kórház megelőző, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén 

a) a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött kapacitás lekötési megállapodás-
ban és szerződésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást bizto-
sít, valamint járóbeteg és fogászati szakellátást végez; 

b) Egészségügyi Szűrő- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat működ-
tet, 

c) végzi a megye lakosságának tüdőszűrését és kiegészítő szűrését, 

d) közreműködik a TBC-s betegek környezete fokozott védelmének megteremtésében, 

e) Szécsény kistérségi körzetében gondoskodik a TBC és tüdőbetegek felkutatásáról, ki-
vizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról, gondozá-
sáról. 

 
 5. 2. A kórház a fekvőbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít. 
 
 5.3. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján az irányított be-

tegellátási rendszer ellátásszervezője. Szervezőként folyamatosan figyelemmel kíséri a 
rendszerbe tartozó lakosság számára biztosítási alapon finanszírozott egészségügyi 
szolgáltatásokat és annak költségeit, szakmai eszközökkel szabályozza és a lehető 
leghatékonyabb irányba tereli azok igénybevételét. 

 
 5. 4. A kórház nyilvános szakkönyvtárat működtet. 
 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény felügyeleti szerve:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a köz-
gyűlés egészségügyi  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, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást bizto-
sít. 

 
10. Az intézményt egyszemélyi felelős főigazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályá-

zat útján - határozatlan időtartamra bíz meg.  A főigazgató felett a munkáltatói jogkört, ve-
zetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség meg-
állapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke 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.  
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12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya RT. Bánya-

pénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a Rimamurányi 
- Salgótarjáni Vasmű RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak, valamint a 
Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt salgótarjáni ösz-
szevont kórháznak és az 1967-től a jelenlegi székhelyén működő Nógrád Megyei Tanács 
Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Me-
gyei Tanács TBC és Tüdőbeteg Gyógyintézetének, amely 1992-től Megyei Tüdőgyógyin-
tézetként működött. 

Salgótarján, 2005. október 21. 

 Dóra Ottó  dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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110/2005. (X.21.) Kgy.  Tárgy: A megyei fenntartású egészségügyi in-
tézmények átszervezéséről és egyéb, 
egészségügyet érintő intézkedésekről  

H A T Á R O Z A T A   
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. november 1-jei hatállyal a Szent Lázár Megyei 

Kórház közalkalmazotti létszámkeretét 966 főben (ebből 696 fő ágazatspecifikus álláshely) állapít-
ja meg. 
A közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket a 
jogszabályi előírások betartásával tegye meg. 
Határidő: 2005. november 1., illetve folyamatos 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 

 
2. A testület utasítja elnökét, hogy legkésőbb a decemberi ülésen az intézmény összevonás miatt 

tegyen javaslatot a megyei kórház költségvetésének, létszámkeretének szükséges módosítására. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
3. A testület dr. Póczi Magdolna – a Megyei Tüdőgyógyintézet vezetésére adott – határozott idejű 

vezetői megbízását az intézmény megszüntetésére tekintettel 2005. november 1. napjától vissza-
vonja. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Megyei Tüdőgyógyintézet megszüntető okiratának elfogadá-

sáról szóló 27/2005. (X.21.) Kgy. rendelet alapján szükséges bejelentést – a törzskönyvi nyilván-
tartásból való törlés érdekében – a Magyar Államkincstár területi igazgatósága, a számlavezetés 
tekintetében a pénzintézet, a lekötött kapacitásokra és a finanszírozásra vonatkozóan a MEP, a 
működési engedélyekre vonatkozóan a megyei tisztifőorvos felé tegye meg. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
5. A közgyűlés utasítja a Megyei Tüdőgyógyintézet igazgatóját, hogy 2005. október 31. fordulónap-

pal – a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 13/A. §-a által előírt – az éves költségvetési beszámo-
lónak megfelelő adattartalommal elkészített, leltárral, főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámo-
lót, valamint annak alapján vagyonátadási jelentést készítsen és azt 60 napon belül nyújtsa be a 
közgyűlés elnökének. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Póczi Magdolna igazgató 

 
6.  A közgyűlés utasítja a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a módosított alapító okirat 

alapján intézkedjen az intézmény vonatkozó szabályzatainak – így különösen a szervezeti és mű-
ködési szabályzat, a házirend, a térítési díj szabályzat – módosításáról, és azt terjessze be a ha-
táskörrel rendelkező bizottság elé. Továbbá a testület utasítja az intézmény főigazgatóját, hogy az 
intézmény szakmai tervét a szervezeti és funkcionális változásokkal összefüggésben dolgozza át, 
és azt jóváhagyásra terjessze a fenntartó elé. 
Határidő: 2005. december 31. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 

 
7. A közgyűlés utasítja a főigazgatót, hogy a kórházi felügyelő tanács újjáalakításával kapcsolatos 

feladatokban járjon el, felkéri az egészségügyi bizottságot, hogy a felügyelő tanács önkormány-
zatok jelöltjei delegálásában tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2006. február 28. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató, dr. Balga József bizottsági elnök 
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8. A testület utasítja elnökét, hogy a gyógyintézetek integrációjával összefüggésben a normatíván 
belüli lekötött kapacitások módosítása érdekében járjon el. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Megyei Tüdőgyógyintézet kezdeményezését 

támogatva – dönt arról, hogy a Szent Lázár Megyei Kórházba integrált Megyei Tüdőgyógyintézet 
mikrobiológiai laboratóriuma működtetésének OEP általi finanszírozása érdekében – 11 szakor-
vosi óraszámban – többletkapacitás befogadására irányuló pályázatot nyújt be. A testület utasítja 
elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2005. október 31. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
10.  A közgyűlés az intézmény-összevonás végrehajtásában történő közreműködésre utasítja az érin-

tett igazgatókat. 
 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató, dr. Póczi Magdolna igazgató 

 
11.  A közgyűlés 2005. november 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a 26/1997. (II.20.) Kgy., a 

66/1998. (IV.23.) Kgy., a 162/1998. (IX.30) Kgy., a 235/1998 (XII.20.) Kgy., a 70/2000. (V.25.) 
Kgy., a 141/2000. (XII.21.) Kgy, a 30/2002. (V.30.) Kgy., a 21/2003. (III.14.) Kgy., az 58/2004. 
(V.27.) Kgy., a 66/2005. (V.26.) Kgy. határozatát.  

 
12. A testület utasítja a megyei kórház főigazgatóját, hogy jelezze az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár felé az Irányított Betegellátási Rendszer szervezőjének személyében – jogutódlással – 
bekövetkezett változást. 

 Határidő: 2005. november 15. 
 Felelős: dr. Bercsényi Lajos főigazgató 

 
13. A testület – a Szent Lázár Megyei Kórház kezdeményezésére - dönt arról, hogy az OEP felé több-

letkapacitás finanszírozásának befogadására irányuló pályázatot nyújt be a megyei kórházban al-
kalmazandó endometrium ablatio hőballon-katéterrel történő megoldása érdekében. A többletka-
pacitás befogadásának igénye az új eljáráson túl, új eszközhasználatot is jelent a gyógyintézetnél, 
amely a fekvőbeteg szakellátás területén a korábbi eljárásokhoz képest költséghatékonyabb meg-
oldást biztosít. A testület utasítja elnökét, hogy a szükséges hatósági szakvélemények birtokában 
intézkedjen a többletkapacitás normatíván felüli befogadására irányuló pályázat benyújtásáról. 
Határidő: 2005. október 31. 
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke 

 
14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában működő 

Szent Lázár Megyei Kórház a „Kórház-Informatika 2000” Informatikai és Szolgáltató Közhasznú 
Társaságban (Cg.: 05-14-000044, székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.) a Kht. tag-
gyűlése által meghatározott 3 M Ft törzstőkéből üzletrészt szerezzen, ezáltal a Szent Lázár Me-
gyei Kórház törzsbetétje 8 százalék, azaz 240.000,- Ft lesz.  
A testület felhatalmazza a megyei kórház főigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2005. november 30.  
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató  
 

Salgótarján, 2005. október 21. 
 
 
 Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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