
 
 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZLÖNYE

NÓGRÁD MEGYE
N

Ó
G

R
Á

D
 M

EG
YE ÖNKORMÁNY

ZA
T

Á
N

A
K

H
IVATALOS LAPJA

* *

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XXI. évfolyam 

7. szám 

2011. szeptember 16. 
23. 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŐLÉSÉNEK HIVATALA 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

A KÖZGYŐLÉS 
2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT 

RENDELETEI 



 SZÁM  TÁRGY  OLDAL  
   
 I.  
 A KÖZGY ŐLÉS RENDELETEI  
   
28/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelete 
 

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási 
rendelete tartalmának meghatározásáról, a költségvetés 
végrehajtásának szabályozásáról 
 

2 

29/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelete 
 

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 
tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. 
rendelet módosításáról 
 

6 

30/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelete 
 

A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) 
Kgy. rendelet módosításáról 
 

9 

31/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelete 
 

A HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
alapító okiratának módosításáról 
 

15 

32/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelete 
 

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

16 

33/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelete 
 

A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények 
alapító okiratának, valamint Nógrád Megye Önkormányzata 2011. 
évi költségvetésének módosításáról (IV. sz. módosítás) 

20 

   
34/2011. (IX. 16.) 
önkormányzati rendelete 
 

A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes 
intézmények alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

26 

   
 



 2 

I. 
A KÖZGY ŐLÉS RENDELETEI 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

     28/2011. (IX. 16.) önkormányzati 
          r e n d e l e t e 

 
Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és  

zárszámadási rendelete tartalmának meghatározásáról,  
a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ban, 118. §-ban foglaltak alapján a következıket rendeli el:  
 

I.  FEJEZET 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott valamennyi költségvetési szervre (továbbiakban: 
intézmény) és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatalára (továbbiakban: hivatal; 
intézmény és hivatal együtt: költségvetési szervek) terjed ki.  
 

II. FEJEZET 
 

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési rendeletének elıkészítésével, módosításával 
kapcsolatos egyedi szabályok 

 

2. § 
  

(1) Az önkormányzat éves költségvetési, illetıleg a zárszámadási elıterjesztésében a közgyőlés 
részére tájékoztatásul be kell mutatni legalább a mindenkori elıterjesztések Tartalomjegyzéke 
szerinti mellékleteket és táblázatokat különösen a következı adattartalommal: 

a) az önkormányzat összes bevétele, kiadása,  

b) a finanszírozási és pénzeszközök változása,  

c) a hitelállomány alakulása, valamint 

d) a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és 
összesítve. 

          
(2)  A vagyon kimutatására a zárszámadás elkészítésekor kerül sor. 

 

3. § 
 

(1)  Az intézmények a költségvetésben külön-külön címeket alkotnak. Az intézményi költségvetésen 
belüli kiemelt célfeladatot alcímként kell kezelni. 

(2)   Az önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkot a közgyőlés, a hivatal, a területi 
kisebbségi önkormányzatok, valamint a védelmi iroda igazgatási feladata. 

(3)  Önálló címeket alkotnak a hivatal által közvetlenül bonyolított szakmai és egyéb feladatok külön 
mellékletben részletezve. 
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(4)   Az önkormányzat bevételei a mőködési és fejlesztési mérleg megfelelı sorai szerint önálló 
címeket alkotnak. 

(5) A mindenkori költségvetés mellékleteiben a címrend megjelenítésre kerül. 

 

III. FEJEZET 
 

A költségvetés végrehajtásával, az önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásával, 
jogszabályszerő helyi kereteivel összefüggı speciális rendelkezések 

 
4. § 

 
(1) A költségvetés következetes végrehajtása érdekében – a költségvetési szervekre vonatkozó 

elıírások alapján – a fıjegyzı feladata a hivatal, valamint az intézmények számviteli rendjének 
kialakítása, aktualizálása. Ennek keretében:  

a) az önállóan mőködı és gazdálkodó, de gazdasági szervezettel nem rendelkezı 
intézmények esetében a hivatal gazdasági szervezete (Pénzügyi, Gazdasági Fıosztálya) 
útján biztosítja a szabályszerő, törvényes és ésszerő gazdálkodás feltételeit. Ennek 
szabályai az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 
16. §-a szerinti munkamegosztási megállapodásokban (Együttmőködési 
Megállapodásokban); a gazdasági szervezet ügyrendjében; a számviteli politikában és az 
ahhoz kapcsolódó szabályzatokban kerül rögzítésre, mely az intézményekre is kiterjed. 

b) az intézmények a gazdálkodásukról készült könyvviteli adatszolgáltatást a mindenkor 
hatályos Integrált Gazdasági Rendszer keretében biztosítják. A 2011. június 30-ig 
önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények a 2011. évre vonatkozó beszámolójukat – 
kivéve a Szent Lázár Megyei Kórházat – a TATIGAZD könyvelési rendszerben készítik 
el.   

c) a fıjegyzı gondoskodik az alkalmazott rendszerekbıl összeállítható, önkormányzati 
szintő adatszolgáltatások készítése. 

d) jelen bekezdés b) pontja szerinti fıkönyvi könyvelési rendszertıl eltérı rendszert 
alkalmazni csak a fıjegyzı elızetes hozzájárulásával lehet. 

e) a gazdasági szervezettel rendelkezı intézmények számlarendjüket a hatályos 
kormányrendeletekben foglaltakra építve önállóan alakítják ki, figyelembe véve az 
intézményi feladatellátáshoz igazodó egyedi lekérdezhetıség lehetıségét is.  

f)    a költségvetési szervek kötelezettségvállalásának nyilvántartási rendszere az alkalmazott 
könyvelési rendszer része.   

g) az intézmények az idıszaki adatszolgáltatási kötelezettségeiknek a jogszabályi elıírások 
szerint, illetve az egyedi információs igényeknek megfelelıen tesznek eleget. A fıjegyzı 
egyedi adatszolgáltatás szabályozására alkalmanként külön intézkedik.  

h) a fıjegyzı gondoskodik az intézmények által benyújtott adatszolgáltatások elıírt 
jogszabályok szerinti felülvizsgálatáról, a megfelelıség vizsgálatáról. 

i) a költségvetési szerveknél lévı tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása 
könyvszerinti értéken történik, az éves beszámoló során a mérlegben piaci értéken történı 
értékelésre nem kerül sor.  

  
(2)   A költségvetési szervek az (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve állítják össze a 

számviteli, pénzügyi szabályzataikat. 
 

5. § 
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(1) Az intézmények tartós bankbetéttel nem rendelkezhetnek. 
 

(2)  Az intézmények új alszámla nyitásáról, az azon elkülönített pénzeszköz céljáról, összegérıl és az 
alszámla számáról, a nyitással egyidejőleg, írásban kötelesek tájékoztatni a fıjegyzıt. 

 
IV. FEJEZET 

 
A költségvetési beszámoló összeállításának szabályai 

 
6. § 

 
(1)   A közgyőlés engedélyezi a leltározás két évenként végrehajtását, ha a költségvetési szervnél az 

eszközökrıl és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan mennyiségben 
és értékben részletezı nyilvántartást vezetnek és a tulajdon védelme megfelelıen biztosítottnak 
és ellenırzöttnek ítélhetı. 

      
   (2)  A közgyőlés felhatalmazza a fıjegyzıt, hogy a költségvetési szervekre vonatkozóan – a 

feltételek megléte esetén – az (1) bekezdésben foglalt engedélyt megadja. 
 

7. § 
 
(1)    Az önkormányzatnál az éves beszámoló összeállításánál a mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet 

követı január 31. 
 
(2)  A tárgyévet követı február 28-ig a költségvetési szervek által vezetett számviteli nyilvántartásban 

a mérlegkészítés idıpontját követıen feltárt hibákat javítani kell. 
 

8. § 
 
A költségvetési beszámoló keretében a pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és 
felhasználásának szabályai: 
 
(1)    A pénzmaradványból, illetve elıirányzat maradványból az intézményt nem illeti meg 

a)  a végleges feladatelmaradás miatti elıirányzat maradvány, 

b)  a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott elıirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi 
teljesítési kötelezettségük nincs, 

c)  az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal 
összefüggésben a jóváhagyott elıirányzatból részben vagy egészében nem használtak 
fel. 

 
(2)    Kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradványnak kell tekinteni: 

a)  a tárgyévben szerzıdés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendı 
kiadásokra kerül felhasználásra a következı évben, 

b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a 
tárgyévi elıirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.   

 
(3)  Az intézmény a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevételét a saját hatáskörő 

elıirányzat módosítás kezdeményezését követıen, a fıjegyzı egyidejő tájékoztatása mellett 
használhatja fel. 

  
9. § 
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Az önkormányzati beszámoló részét képezı kiegészítı melléklet szöveges indoklása tartalmazza:  

a) azokat a rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, az 
eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatottak, a költségvetés 
összeállításnál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg nem kerültek rendezésre;  

b) indokolni kell a teljes kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezıket;  

c) az ellenırzések által az önkormányzat elızı éves beszámolójában feltárt jelentıs 
összegő hibákat, a hibák miatti módosításokat a könyvviteli mérleg, a pénzmaradvány 
kimutatás minden érintett tételére vonatkozóan; 

d) értékelést a külön szabályozások alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott 
európai uniós támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási programok, 
segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal 
kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról; 

e) kimutatást a közalapítványok, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített 
kifizetésekrıl, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékérıl; 

f) kimutatást az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplı részesedésekrıl, 
bemutatva a gazdasági társaság nevét, székhelyét, feltüntetve a részesedés mértékét; 

g) a számviteli politika évközi változásainak felsorolását; 

h) az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének tényét; 

i) elkülönítetten bemutatva az önkormányzat törzsvagyonának és forgalomképes 
vagyonának nagyságát.  

  
10. § 

 
A fıjegyzı gondoskodik az intézmények által benyújtott adatszolgáltatások elıírt jogszabályok 
szerinti felülvizsgálatáról, feldolgozásáról, nyilvános közzétételérıl, a megfelelıség vizsgálatáról. 
  

V. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 

11. § 

E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, mellyel egyidejőleg a 8/2005. (IV. 29.) Kgy. 
rendelet, valamint az azt módosító 24/2005. (X. 7.) Kgy., a 22/2007. (VI. 28.) Kgy., az 5/2008. (II. 
19.) Kgy., és a 38/2008. (XII. 22.) Kgy. rendeletek hatályukat vesztik.  

  
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 

  
Becsó Zsolt s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének elnöke 

 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     29/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 
tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
100/F. § (6) bekezdésében foglalt, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 167. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli 
el: 

 
1. § 

 
Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. 
(V. 31.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) preambuluma a következık szerint módosul: 

 
 ,,A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 100/F. § (6) bekezdésében foglalt, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 167. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:” 

 
2. § 

 
A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

,,(1) A rendelet hatálya kiterjed a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı minden 
költségvetési szervére.” 

 
3. § 

 
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következık szerint módosul: 

 
,,(1) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknek a (2) bekezdésben foglaltakat 

meghaladó, kialakult és elismert tartozásállományról a feltételek bekövetkezésétıl számított 
5 munkanapon belül a fıjegyzı részére adatot kell szolgáltatni az 1. sz. melléklet szerinti 
közölt formában.” 

 
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
,,(2) Az elismert tartozásállományról akkor kell adatot szolgáltatni, amikor 

a) a lejárt tartozás meghaladja a 30 napos határidıt és az eredeti éves kiadási 
elıirányzatának 5 %-át, vagy a 70 millió Ft-ot eléri,  

b) a lejárt tartozás a tartozásállomány - mértékétıl függetlenül - meghaladja a 60 napos 
határidıt,  

c) az átütemezett tartozásállomány meghaladja az 500 millió forintot.” 
 

4. §  
 

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja a következık szerint módosul: 
,,b) az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott intézmény esetében az átütemezett 

tartozásállomány meghaladja az 500 millió forintot.” 
 
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép 



 7 

,,(2) Önkormányzati biztos kirendelése kötelezı akkor, ha az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 
nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az éves eredeti elıirányzatának 10 %-át, vagy 
a 150 millió Ft-ot.” 

 
(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése a következık szerint módosul: 
 

,,(4) Az önkormányzati biztos kirendelését az e rendeletben meghatározott mértékő elismert 
tartozásállomány elérése esetén a képviselı-testületnél a közgyőlés elnöke kezdeményezi. 
Ha a közgyőlés elnöke a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését 
indítványozhatja 

a)  a pénzügyi ellenırzı bizottság, 
b)  a fıjegyzı a közgyőlés elnökén keresztül, 
c)  az önkormányzat könyvvizsgálója, 
d)  a költségvetési szerv vezetıje.” 

 
(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

,,(5)  A (4) bekezdésben foglaltakon túl az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott intézmény 
esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, illetve az egészségbiztosítási szerv 
véleményének elızetes kikérésével rendelhetı ki önkormányzati biztos.” 

 
5. § 

 
A Rendelet 5. § (3) bekezdés h) pontja a következık szerint módosul: 
 

,,h)  amennyiben a b)-c) pont alatti intézkedések a fizetésképtelenség okainak tartós 
megszüntetésére nem elegendıek, intézkedési tervjavaslatot köteles jóváhagyás végett a 
közgyőlés elé terjeszteni,” 

 
 

6. § 
 

A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete kép. 
 

7. § 
 
Jelen rendelet 2011. szeptember 20. napján lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 
 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 29/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet melléklete 
 

1. sz. melléklet 
 

 
 

ADATSZOLGÁLTATÁS  
 

a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése költségvetési szervének  
elismert tartozásállományáról 

 
 

 
Költségvetési szerv megnevezése: 

 
                               címe: 
 
 

Számlaszáma:  
 

Ft-ban 
Tartozásállomány 
megnevezése * 

30 nap alatti 
állomány 

30-60 nap 
közötti 

állomány 

60 napon 
túli 

állomány 

Átütemezett 
állomány 

Összesen 

1. Önkormányzat által 
fenntartott intézménnyel 
szembeni tartozás 

     

2. Államháztartással 
szembeni tartozás (pl.: 
adó, vám, illeték, 
elkülönített állami 
pénzalapok, Kincstár) 

     

3. Egészségbiztosítási és 
Nyugdíjbiztosítási 
alapokkal szembeni tartozás 

     

4. Egyéb tartozás      
 
ÖSSZESEN: 

     

 
*/= Adatszolgáltatás a jogosult megnevezése, címe, a tartozásállományt tartalmazó számla száma, 

összege, lejáratának idıpontja szerinti részletezettséggel. 
 Egészségbiztosítási szerv által finanszírozott intézmény esetében az adatszolgáltatás tételes 

felsorolásától el lehet tekinteni. 
 
 
Dátum: 
 
 
                                                                                                           Aláírás 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     30/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 

a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 

módosításáról 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
71. § (2) bekezdésében és a 79. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket 
rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §-ának (5) 
bekezdése helyébe a következı bekezdés lép: 

„(5) Jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi az ingatlan vagyontárgyak minısítését 
tartalmazó kimutatás (Vagyonkódex).” 

 
(2) A rendeletet 2. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi a közgyőlés döntése alapján értékesítésre 
kijelölt ingatlanokat tartalmazó kimutatás (Kimutatás az elidegenítésre kijelölt 
ingatlanvagyonról), mely a közgyőlés hivatalos honlapján közzétételre kerül.” 

 
2. § 

 
(1) A rendelet melléklete (Vagyonkódex) helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A rendelet kiegészül a 2. számú melléklettel, mely jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi. 

 
3. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 
 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

 



a 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete

Sor- 
szám

Hrsz
Ingatlan-nyilvántartás szerinti 

megnevezés
Cím

Tul. 
hányad

Terület 
(m2)

Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés

1 2165 Gazdasági épület és udvar Salgótarján 1/1 3 717 Egyéb vagyon Forgalomképes VJ
2 2302 Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. 1/1 41 417 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ

1 2080 Park (Ezüstfenyı Otth.) Kazár-Mizserfa Május 1. út 1/1 20 053 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ

1 343 Idısek otthona Salgótarján, Petıfi út 92. 1/1 12 389 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 2303 Idısek otthona Salgótarján, Füleki út 52. 1/1 1 277 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes FJ

1 341/6 Lakóház, udvar (lakóotthon) Ludányhalászi, Kossuth út 15-17. 1/1 939 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 341/7 Lakóház, udvar (lakóotthon) Ludányhalászi, Kossuth út 15-17. 1/1 972 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
3 841 Szociális Otthon (Áp.gond.i.) Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73. 1/1 72 342 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HTV; FJ; A

1 1037/48 Udvar és lakóotthon Balassagyarmat, Szontágh út 44. 1/1 32 192 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 0141 Termıföld Diósjenı (külterület) 1/1 39 774 Egyéb vagyon Forgalomképes A
2 0143 Szoc. fogl., udvar, gazd. épületek Diósjenı (külterület) 1/1 29 847 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes A
3 0144 Szociális otthon (Rehab.int.) Diósjenı (külterület) Kastély 1/1 53 588 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HTV; A 

1 541 Nevelıintézet (Rehab.int.) Bercel, Petıfi Sándor u. 2. 1/1 23 700 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes ME
2 914 Szociális Otthon (Rehab.int.) Bercel, Kenderváros u. 23. 1/1 44 237 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 2873/1 Általános Iskola (Diákotthon) Pásztó, Fı út 138. 1/1 14 716 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ
2 1046/5/A/12 Garázs (Társasgarázs) Balassagyarmat 1/1 18 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
3 2893 Közterület (futópálya) Pásztó 1/1 2 754 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ

1 6072 Középiskola (szakm.képz.) Salgótarján, Csokonai út 21-29. 1/1 26 607 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ
2 3730 Kollégium Salgótarján, Kissomlyó út 2. 1/1 7 690 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 015 Vízmő Szécsény, Ancsa-major 1/1 5 548 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes JJ+ETT
2 016 Major Szécsény, Ancsa-major 1/1 15 717 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes JJ+ETT; FHJ
3 107/2 Középiskola Szécsény, Haynald L.utca 11. 1/1 3 623 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ; RV
4 672/4/A Egyéb épület ("A" jelő, mőhely) Szécsény, Varsányi út 1/1 1 016 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes FHJ
5 672/4/B Egyéb épület ("B" jelő) Szécsény, Varsányi út 1/1 383 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes JJ+ETT; FHJ
6 672/4 (beépített ter.)Tanmőhely alatti föld Szécsény, Varsányi út 1/1 5 718 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes SzJ; FHJ

A 30/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

V. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

IV. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitáció s Intézet, Ludányhalászi

IX. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Ko llégium, Salgótarján

X. Lipthay Béla Mez ıgazdasági Szakképz ı Iskola és Kollégium, Szécsény

III. "Baglyask ı" Idısek Otthona, Salgótarján

Vagyonkódex
Nógrád Megye Önkormányzata ingatlan vagyonának min ısítése

VIII. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módsze rtani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó

II. Ezüstfeny ı Idısek Otthona, Bátonyterenye

Használó: önkormányzat intézménye

I. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

VII. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondo zó Otthon, Bercel

VI. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Áp oló Gondozó Otthon, Diósjen ı
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Sor- 
szám

Hrsz
Ingatlan-nyilvántartás szerinti 

megnevezés
Cím

Tul. 
hányad

Terület 
(m2)

Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés

1 989 Lakóház, udvar (lakásotthon) Balassagyarmat, Munkás u. 2. 1/1 874 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
2 5479 Lakóház, udvar (lakásotthon) Bátonyterenye, Csokonai út 7. 1/1 617 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
3 5480 Lakóház, udvar (lakásotthon) Bátonyterenye, Határ út 7. 1/1 612 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
4 28 Lakóház, udvar, gazd.ép. (lakáso.) Mátraszele, Gáborvölgy u. 31. 1/1 1 194 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
5 2976 Irodaház és gyermekbef. otthon Salgótarján, Ruhagyári út 9. 1/1 4 911 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
6 297 Lakóház udvar (gyermekotthon) Ságújfalu Kossuth út 16. 1/1 1 865 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
7 819 Lakóház, udvar (lakásotthon) Tar, Szondi György út 140. 1/1 845 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
8 040 Termıföld Szátok (külterület) 1/1 9 052 Egyéb vagyon Forgalomképes
9 111/4 Nevelıint. (Ált.Isk.Diákotth.) Szátok, Kossuth út 106-108. 1/1 26 013 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ
10 111/5 Lakóház, udvar (Szolgálati lakás) Szátok, Kossuth út 98-100. 1/1 2 231 Egyéb vagyon Forgalomképes
11 151 Gyermekotthon Szátok, Kossuth út 70. 1/1 832 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 1 Palóc Múzeum (múzeum) Balassagyarmat, Palóc liget 1. 1/1 3 609 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes ME
2 77 Múzeum Bánk, Petıfi út 98. 1/1 398 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; ME
3 135 Park (Madách Emlékm.) Csesztve, Kossuth út 76. 1/1 34 606 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; ME; A
4 1214 Bányamúzeum szellızı kürtı Salgótarján, Kun út 1/1 394 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
5 1233 Múzeum (Bányamúzeum) Salgótarján, Zemlinszky út 1. 1/1 1 938 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ
6 1254 Földalatti Bányamúzeum Salgótarján, Ady E. út 1/1 550 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes ME
7 3893/A/13 Raktár Salgótarján, Rákóczi út 17. 100/106 636 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes MK
8 3896/A Múzeum Salgótarján, Múzeum tér 2. 1/1 1 415 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes MK; FHJ
9 437/1 Raktárépület Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A 1/1 235 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 201/2 Irodaház (Levéltári részleg) Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A 1/1 1 631 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ
2 0334/13 Levéltár Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út 8. 1/1 13 104 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ
3 1252 Beépített terület (Levéltár) Salgótarján, Ady E. u. 3/A 1355/2841 2 876 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ; HJ; FHJ; RTT
4 1252/B Irodaház (Levéltár) Salgótarján, Ady E. u. 3/A 1/1 584 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; FHJ
5 1255 Levéltár Salgótarján, Bem út 18. 1/1 1 377 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes SzJ;
6 1256 Levéltár Salgótarján, Bem u. 20. 1/1 567 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes SzJ; HJ
7 1791/1/A/1 Egyéb helyiség (Pártarchívum) Salgótarján, Május 1. út 41. fszt. 1. 1/1 144 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes

1 059/1 Víztároló Alsótold 1/1 880 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA; VJ
2 0195/3 Vízmő Becske 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA; VJ
3 032/6 Vízmő Bercel 1/1 11 500 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
4 0422/4 Nyomásközpont Bercel 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
5 046/39 Nyomásközpont Bér 1/1 168 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
6 052/15 Vízmő Buják 1/1 346 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
7 0158/5 Vízmő Buják 1/1 2 406 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
8 0146/1 Vízmő Csitár 1/1 1 206 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
9 0189/23 Vízmő Csitár 1/1 385 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
10 016/1 Vízmő Drégelypalánk 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
11 046/28 Saját használatú út Hollókı 1/1 303 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
12 046/29 Vízmő Hollókı 1/1 1 292 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA

XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezet e, Salgótarján

XIII. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

Használó: önkormányzat intézménye

XII. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

XI. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
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Sor- 
szám

Hrsz
Ingatlan-nyilvántartás szerinti 

megnevezés
Cím

Tul. 
hányad

Terület 
(m2)

Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés

13 7/1 Beépítetlen terület Kétbodony 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
14 085/19 Vízmő Nagyoroszi 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
15 0111/1 Vízmő Nógárdsáp 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
16 05/1 Vízmő İrhalom 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
17 0221/16 Nyomásközpont Pásztó 1/1 168 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
18 058/4 Vízmő Szente 1/1 2 045 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Tv A; VJ
19 026/12 Vízmő Terény 1/1 53 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
20 0197/4 Gyep, legelı (ivóvízvezeték) Vanyarc 1/1 1 146 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
21 205 Üdülıépület, udvar Balatonföldvár, Gárdonyi G. u. 3-5.(Eötvös utca 3.) 1/1 6 765 Egyéb vagyon Forgalomképes
22 1130 Hétvégi ház, udvar Berekfürdı, Vadvirág út 21. 1/1 375 Egyéb vagyon Forgalomképes
23 38 Beépítetlen terület Hollókı, Kossuth út 94. 1/1 408 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK
24 40/1 Udvar Hollókı, Kossuth út 94. 1/2 320 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK
25 41 Épület (szövıház) Hollókı, Kossuth út 94. 1/1 132 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME
26 375 Turistaszálló Hollókı, Petıfi út 10. 1/1 1 549 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME
27 393 Beépítetlen terület Hollókı, Petıfi út 30. 1/1 1 998 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME
28 392 Lakóház gazd.ép. (ker.szh.) Hollókı, Petıfi út 30. 1/1 140 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME
29 407 Gazd. ép. és udvar (ker.szh.) Hollókı, Petıfi út 7. 1/1 55 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME
30 408 Udvar Hollókı, Petıfi út 9. 1/1 390 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME
31 409 Vendéglı (Étterem) Hollókı, Kossuth u. 93 - 95. 1/1 595 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME
32 0441 Telephely (Tőzoltó gyak pálya) Salgótarján, (Baglyasalja) 1/1 9 204 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ
33 0473/6 Gyep, erdı Salgótarján (Eperjes felett) 1/1 2 675 Egyéb vagyon Forgalomképes
34 0473/9 Gyep (legelı) Salgótarján (Eperjes felett) 1/2 1 381 Egyéb vagyon Forgalomképes
35 0481/15 Gyep (legelı) Salgótarján (Eperjes felett) 1/2 1 230 Egyéb vagyon Forgalomképes
36 2444/1 Táborhely (kemping) Salgótarján, Kemping út 66. 1/1 19 412 Egyéb vagyon Forgalomképes
37 3003/A/5 Társasházi lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Füleki út 39. II/1. 1/1 113 Egyéb vagyon Forgalomképes
38 3727/1/A/16 Társasházi lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/17. 1/1 55 Egyéb vagyon Forgalomképes
39 3727/1/A/19 Társasházi lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/20. 1/1 55 Egyéb vagyon Forgalomképes
40 3909 Udvar Salgótarján, Játszó út 1/1 531 Egyéb vagyon Forgalomképes
41 4119 Megyeháza Salgótarján, Rákóczi út 36. 1/1 8 655 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; VJ; HÉV
42 4136 Beépített terület (Tőzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 1/1 4 143 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; VJ
43 4136/A Irodaház (Tőzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 886/1000 1 177 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; RTH; VK
44 6088 Telephely (Közl.Felügyelet) Salgótarján, Csokonai út 3. 1/1 8 733 Egyéb vagyon Forgalomképes HJ; VJ
45 327 Udvar Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. 100/2700 400 Egyéb vagyon Forgalomképes RTT
46 329 Beépítetlen terület Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. 100/2720 81 Egyéb vagyon Forgalomképes RTT
47 330 Lakóház, udvar, gazdasági épület Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. 100/2720 737 Egyéb vagyon Forgalomképes RTT
48 773 Beépítetlen terület Bátonyterenye 36/120 903 Egyéb vagyon Forgalomképes
49 0121/1 vízmő Nógrádmarcal 1/1 2968 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA
50 1809/2/A/5 Iroda Pásztó, Kölcsey u. 16. fszt. 5. 1/1 18 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes
51 2477 Lakóház, udvar Bátonyterenye, Csokonai út 42. 1/1 718 Egyéb vagyon Forgalomképes
52 462 Lakóház udvar Ludányhalászi, Rákóczi út 158. 1/1 2 312 Egyéb vagyon Forgalomképes
53 395/1 orvosi rendelı Rétság, Korányi út 6/A. 1/1 1 103 Egyéb vagyon Forgalomképes VJ
54 19 Nevelıotthon, park Felsıpetény, Petıfi út 37. 1/1 80 536 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ; SZJ; TvT; HTV; HÉV; A
55 2305/2 Gyermekotthon Salgótarján, Móricz Zs. út 2. 1/1 767 Egyéb vagyon Forgalomképes HJ; VJ; 
56 1793 Egészségház Salgótarján, Május 1. u. 56. 1/1 1 012 Egyéb vagyon Forgalomképes HÉV
57 0334/7 Beépítetlen terület Bátonyterenye, Tiribes, Bolyoki út 1/1 6 205 Egyéb vagyon Forgalomképes FJ

1 526 Gazdasági épület és udvar Csitár, Nógrádgárdony 1/1 6 327 Egyéb vagyon Forgalomképes HJ
XV. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének Hivatala, Salgótarján

XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezet e, Salgótarján

Használó: önkormányzat intézménye
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RÖVIDÍTÉSEK

A Arborétum
BJ Bányaszolgalmi jog
FHJ Felépítmény mindenkori tulajdonosát illetı földhasználati jog
FJ Földmérési jelek az ingatlanon
HÉV Helyi építészeti védelem
HJ Használat joga (ingyenes / visszterhes)
HTV Helyi természeti védelem
JJ Jelzálogjoggal terhelt (önkormányzati tulajdoni hányad)
JJ+ETT Elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított jelzálogjoggal terhelt (önk.tul. hányad)
ME Mőemlék
MK Mőemléki környezet 
RTH Rendezetlen tulajdoni hányad
RTT Rendezetlen tulajdonostársi terhek
RV Régészeti védettség
SZJ Szolgalmi jog (telki, átjárási)
TvA Törvény alapján (szükséges korlátozottan forgalomképes körbe sorolni)
TVK Tájvédelmi Körzet
TvT Természetvédelmi terület
VJ Vezetékjog (elektromos, ivóvíz, csatorna, gáz, távhı)
VK Vagyonkezelıi jog

4



a 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete

Sorszám Hrsz
Ingatlan-

nyilvántartás 
szerinti megnevezés

Cím
Tulajdoni 
hányad

Terület, 

(m2)

1 205 üdülıépület, udvar
Balatonföldvár, 
Gárdonyi G. u. 3-5. 
(Eötvös utca 3.)

1/1 6765

2 2477 lakóház, udvar
Bátonyterenye, 
Csokonai út 42.

1/1 718

3 1130 hétvégi ház, udvar
Berekfürdı, Vadvirág 
út 21.

1/1 375

4 19 nevelıotthon, park
Felsıpetény, Petıfi út 
37.

1/1 80536

5 1793 egészségház
Salgótarján, Május 1. 
u. 56.

1/1 1012

6 3003/A/5 társasházi lakás
Salgótarján, Füleki u. 
39. II/1.

1/1 113

7 526 gazdasági épület, udvar Csitár, Nógrádgárdony 1/1 6327

8 0334/7 beépítetlen terület
Bátonyterenye, Tiribes, 
Bolyoki út

1/1 6205

9 0473/6 gyep, erdı
Salgótarján, (Eperjes 
felett)

1/1 2675

10 0473/9 gyep (legelı)
Salgótarján, (Eperjes 
felett)

1/2 1381

11 0481/15 gyep (legelı)
Salgótarján, (Eperjes 
felett)

1/2 1230

12 2444/1 táborhely
Salgótarján, Kemping 
út 66.

1/1 19412

13 3909 udvar Salgótarján, Játszó út 1/1 531

14 327 udvar
Bátonyterenye, 
Hunyadi u. 56.

100/2700 400

15 329 beépítetlen terület
Bátonyterenye, 
Hunyadi u. 56.

100/2720 81

16 330
lakóház, udvar, 
gazdasági épület

Bátonyterenye, 
Hunyadi u. 56.

100/2720 737

17 773 beépítetlen terület Bátonyterenye 36/120 903

18 6088 telephely
Salgótarján, Csokonai 
út 3.

1/1 8733

19 395/1 orvosi rendelı
Rétság, Korányi út 
6/A.

1/1 1103

20 2305/2 gyermekotthon
Salgótarján, Móricz 
Zsigmond út 2.

1/1 767

Kimutatás az elidegenítésre kijelölt ingatlanvagyonról

A 30/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     31/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 
módosításáról 

 
 

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

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

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

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

akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetıség.” 

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

2. § 
 

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

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 
 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     32/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

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

 
 

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

1. § 
 

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

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

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 
 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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A 32/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

  
HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Ot thon 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, 
valamint a 31/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

b) 4 
5.1.1.3. Engedélyezett férıhelyek száma: 50 fı. 

5.1.2 Bercel, Kenderváros út 23. (telephely) 

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

5.1.2.2. Típusa: integrált intézmény, melyben5 

                                                 
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 Módosította a 31/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20. napjától. 
3 Módosította a 31/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a 31/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011. szeptember 20. 
napjától. 
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a) tanköteles koron túli értelmi fogyatékos és látássérült értelmi 
fogyatékosok ápoló-gondozó otthona (45 férıhely), akiknek képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek 
között van lehetıség;6 

b) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi és látássérült 
enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye (3 férıhely), akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs 
célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg;7 

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

5.1.2.3. Engedélyezett férıhelyek száma: 60 fı. 
5.2  Az intézmény biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı 

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

legalább szinten tartását, munka-rehabilitációs és fejlesztı-felkészítı 
foglalkoztatásukat, valamint szabadidejük célszerő felhasználását. 

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

5.6 Elıkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történı visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

5.7. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
meghatározása:1011 

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

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

közfoglalkoztatása 
f) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás12 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  13 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

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

 

                                                                                                                                                         
5 A teljes pontot módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. 
napjától. 
6 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
7 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
11 Módosította a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
12 Az e), f), g) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. 
napjától. 
13 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
14 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
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8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkezı, 
az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttmőködési 
megállapodás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36.) látja el.15 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 

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

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

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

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

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

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

                                                 
15 Módosította a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
16 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
17 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
33/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratának, 
valamint Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról  

(IV. sz. módosítás) 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Nógrád Megye Közgyőlésének 25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Reménysugár 
Otthon alapító okiratának 8. pontja a következık szerint változik: 
,,8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 
 

2. § 
 

(1) Nógrád Megye Közgyőlésének 26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Ezüstfenyı 
Idısek Otthona alapító okiratának (e §-ban továbbiakban: alapító okirat) 4. pontja a 
következık szerint módosul: 
,,4.Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata): 
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 57. § (1) 
bekezdés j) pontja, a 68. § (1) bekezdés és a hatályos végrehajtási rendeletekben elıírt 
ellátások biztosítása.” 
 

(2) Az alapító okirat 9. pontja a következık szerint változik: 
,,9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 
3. § 

 
Nógrád Megye Közgyőlésének 29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított HARMÓNIA 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 8. pontja a következık szerint 
módosul: 
,,8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

4. § 
 

Nógrád Megye Közgyőlésének 28/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Dr. Göllesz Viktor 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon alapító okiratának 8. pontja a következık szerint 
módosul: 
,,8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 
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5. § 
 
Nógrád Megye Közgyőlésének 27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított IPOLYPART 
Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet alapító okiratának 8. pontja a következık szerint 
változik: 
,,8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 
 

6. § 
 

Nógrád Megye Közgyőlésének 23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendeletével alapított Megyei 
Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának 8. pontja a következık szerint módosul: 
,,8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 
7. § 

 
Nógrád Megye Közgyőlésének 14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei 
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet alapító okiratának 9. pontja a 
következık szerint változik: 
,,9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 
8. § 

 
Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 9. pontja a következık szerint 
változik: 
,,9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 
9. § 

 
Nógrád Megye Közgyőlésének 25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendeletével alapított Váci Mihály 
Gimnázium alapító okiratának 9. pontja a következık szerint módosul:  
,,9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 
 

10. § 
 
(1) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapító okiratának(e §-ban továbbiakban: alapító okirat) 
8. a) pontja a következık szerint változik: 
,,a) Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 
(2) Az alapító okirat 19.7. pontjának b) pontja hatályát veszti. 
 
(3) Az alapító okirat 19.7. pontjának c) pontja hatályát veszti. 
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11. § 
 

Nógrád Megye Közgyőlésének 17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei 
Levéltár alapító okiratának 8. pontja a következık szerint módosul: 
,,8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 
12. § 

 
Nógrád Megye Közgyőlésének 16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Balassi Bálint 
Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet alapító okiratának 8. pontja a következık szerint 
változik: 
,,8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 
 

13. § 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratának 9. pontja a 
következık szerint módosul:  
,,9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

14. § 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának 9. pontja a 
következık szerint változik: 
,,9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 
 

15. § 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendeletével alapított 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának 9. 
pontja a következık szerint módosul: 
,,9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 
16. § 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendeletével alapított 
,,Baglyaskı” Idısek Otthona alapító okiratának 8. pontja a következık szerint változik:  
,,8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti) szerve:  

Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és 
mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 
Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 
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17. § 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 19/2000. (XII. 1.) Kgy. rendeletével alapított 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala alapító okiratának 6. pontja a következık 
szerint módosul:  
,,6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 
 

18. § 
 

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon alapító okiratának 9. 
pontja a következık szerint módosul: 
,,9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.” 

 

19. § 
 

Nógrád Megye Közgyőlésének 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megye 
Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 5.3. pontja a következık szerint 
módosul: 
 

,,5.3. Konyhát üzemeltet, élelmezési feladatot lát el: 
5.3.1. székhelyén, 
5.3.2. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban 

(Salgótarján), 
5.3.3. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy 

Zsuzsanna tagintézményében (Salgótarján), 
5.3.4. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy András 

Szakképzı Iskola és Kollégium tagintézményében (Bátonyterenye), 
5.3.5. a „Baglyaskı” Idısek Otthonában (Salgótarján), 
5.3.6. az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben 

(Ludányhalászi), 
5.3.7. a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat), 
5.3.8. a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégiumban 

(Szécsény), 
5.3.9. az Ezüstfenyı Idısek Otthonában (Bátonyterenye), 
5.3.10. a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye), 
5.3.11. a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthonban (Pásztó), 
5.3.12. a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban 

(Bercel), 
5.3.13. a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban 

(Diósjenı, Kastély), 
5.3.14. a Szent Lázár Megyei Kórházban (Salgótarján), 
5.3.15. a Madách Imre Kollégiumban (Balassagyarmat).” 

 
20. § 

 
Nógrád Megye Közgyőlésének 24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Szent Lázár Megyei 
Kórház alapító okiratának 2.2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 ,,2.2.     Az intézmény telephelye: 

Egészségház (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.)” 
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21. § 
 

A Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 3/2011. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 3/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

 
22. § 

 
(1) Jelen rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba, kivéve a (2)-(4) bekezdésben 

foglaltakat. 
(2) A rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint 20. §-a 2011. szeptember 16. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet 10. § (3) bekezdése 2011. október 15. napján lép hatályba. 
(4) A rendelet 19. §-a 2011. december 1. napján lép hatályba. 

 
 

Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 
 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

 
 



Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

A 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet melléklete
 3/c.sz. melléklet

Fı

2011.évi 
III. 

elıirányzat

2011.évi 
IV. 

elıirányzat

2011.évi 
III. 

elıirányzat

2011.évi 
IV. 

elıirányzat

2011.évi 
III. 

elıirányzat

2011.évi 
IV. 

elıirányzat

2011.évi 
III. 

elıirányzat

2011.évi 
IV. 

elıirányzat

Szakmai 
tevékenységet 
ellátó létszám

ebbıl 
pedagógus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

    1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján                                                                                                                            782 782 19 19 2 2 803 803 640

2.
Ezüstfenyı Idısek Otthona Bátonyterenye 

108 111 19 19 127 130 90

3.
"Baglyaskı" Idısek Otthona Salgótarján

73 75 13 13 86 88 64

4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 118 120 7 7 125 127 112

5.
Reménysugár Otthon Balassagyarmat 

73 75 3 3 76 78 64 7

6.
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenı

74 76 5 5 79 81 58 4

7.
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel

49 51 49 51 33 3

8.
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó

108 110 1 1 3 3 112 114 92 59

9.
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 

52 54 7 7 8 8 67 69 57 56

10.
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján

150 154 6 6 6 6 162 166 133 126

11. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 19 21 5 5 1 1 25 27 20 19

12.
Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Szécsény 

42 44 6 6 1 1 49 51 36 34

13.
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó

58 60 2 2 60 62 45 45

14. Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat  23 23 1 1 24 24 10 10

15. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat  100 100 9 9 6 6 115 115 77 75

16. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat  91 91 5 5 2 2 98 98 74 74

17.
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján

111 115 111 115 102 39

18. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján 13 15 1 1 14 16 11 10

19.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján                                                                                                            
2 fı június 1-tıl szeptember 30-ig, 

37 39 7 7 44 46 30

20. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 23 25 1 1 24 26 22

21. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet Salgótarján 27 29 27 29 24

22. Ellátó Szervezet Salgótarján 122 122 10 10 132 132

23. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 5 5 3 3 8 8

24. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala  70 53 70 53

25. Védelmi Iroda 1 1 1 1

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2329 2351 127 127 32 32 2488 2510 1794 561

    1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján  "Kórházak" k özmunka pályázat 5 5 38 38 43 43
2. Ezüstfeny ı Idısek Otthona Bátonyterenye 2 2 8 8 10 10
3. "Baglyask ı" Idısek Otthona Salgótarján 4 4 8 8 12 12
4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet Ludányhalászi                                                                    
5. Reménysugár Otthon Balassagyarmat
6. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Ot thon Bercel                  2 2 5 5 7 7
7. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó                                       
8. Rózsavölgyi Márk Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény Balassagyarmat 6 6 6 6
9. Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye 1 1 1 1

10. Lipthay Béla Mez ıgazdasági Szakképz ı Iskola és Kollégium Szécsény 18 18 18 18
11. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépi skola és Kollégium Pásztó 1 1 7 7 8 8
12. Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat  
13. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szaki skola, Balassagyarmat  
14. Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciá lis Szakiskola, Balassagyarmat  
15. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján 5 5 5 5
16. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Sz akszolgálati Intézet Salgótarján 1 1 1 1
17. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 3 3 34 34 37 37
18. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2 2 6 6 8 8
19. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm ővelıdési Intézet Salgótarján 4 4 4 4
20. Ellátó Szervezet Salgótarján 8 8 2 2 10 10
21. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének Hivatala 3 3 3 3

2011.évi elıirányzatból

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalk oztatás

Ssz. INTÉZMÉNY

Teljes munkaidıben 
foglalkoztatott

Részmunkaidıben 
foglalkoztatott

Állományon kívüli Összesen
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
     34/2011. (IX. 16.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények alapító okiratának 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

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

1. § 
 

A Reménysugár Otthon egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet I. 
számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
Az Ezüstfenyı Idısek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet 
II. számú melléklete lép. 
 

3. § 
 

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

4. § 
 

A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet IV. számú melléklete lép. 
 

5. § 
 
Az IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirata helyébe jelen rendelet V. számú melléklete lép. 
 

6. § 
 
A Megyei Gyermekvédelmi Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen 
rendelet VI. számú melléklete lép. 
 

7.§ 
 
A Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet VII. számú melléklete lép. 
 

8. § 
 
A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata helyébe jelen rendelet VIII. számú melléklete lép. 
 

9. § 
 
A Váci Mihály Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet IX. 
számú melléklete lép. 
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10. § 
 
(1) A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe 

jelen rendelet X/a. számú melléklete lép. 
 
(2) A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe 

jelen rendelet X/b. számú melléklete lép. 
 

11. § 
 

A Nógrád Megyei Levéltár egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet XI. 
számú melléklete lép. 
 

12. § 
 
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata helyébe jelen rendelet XII. számú melléklete lép. 
 

13. § 
 
A Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirata helyébe jelen rendelet XIII. számú melléklete lép. 
 

14. § 
 
A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata helyébe jelen rendelet XIV. számú melléklete lép. 
 

15. § 
 
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet XV. számú melléklete lép. 
 

16. § 
 

A ,,Baglyaskı” Idısek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet 
XVI. számú melléklete lép. 
 

17. § 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata helyébe jelen rendelet XVII. számú melléklete lép. 
 

18. § 
 

A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet XVIII. számú melléklete lép. 
 

19. § 
 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
helyébe jelen rendelet XIX. számú melléklete lép. 
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20. § 
 
A Szent Lázár Megyei Kórház egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet 
XX. számú melléklete lép. 
 

21. § 
 

(1) Jelen rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba, kivéve a (2)-(4) bekezdésben 
foglaltakat. 

(2) A rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint 20. §-a 2011. szeptember 16. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet 10. § (2) bekezdése 2011. október 15. napján lép hatályba, mellyel egyidejőleg 

hatályát veszti a rendelet 10. § (1) bekezdése. 
(4) A rendelet 19. §-a 2011. december 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 
 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

 



  

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet I. számú melléklete 
 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
25/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Reménysugár Otthon 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 11/2010. (V. 3.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

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

2.1. Reménysugár Otthon 
 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
2.2. Lakóotthon (ápoló-gondozó célú) 
 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 

 
3. Az intézmény m őködési köre:   

Nógrád megye 
A gyermekvédelmi szakellátást illetıen – Salgótarján Megyei Jogú Város területének 
kivételével – Nógrád megye.1 

 
4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja, az 1993. évi III. törvény 88. § (1) 
bekezdés, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. § (1) bekezdés és a hatályos 
végrehajtási rendeletekben meghatározott szociális és gyermekvédelmi ellátások 
biztosítása, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdés f) pontja 
és a 125. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátása.2 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

5.1.3 
a) Mentális betegek bentlakásos ellátása (Szakágazat: 872000) 
b) Fogyatékosok bentlakásos ellátása 
c) Egyéb bentlakásos ellátás 

 
5.2. 4 

a) Alapfokú oktatás 
b) Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 

 

                                                           
1
 Az utolsó mondatot beiktatta a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 

2
 Módosította a 11./2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. augusztus 31. napjától 

3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
4
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



  

5.3. Gyermekotthoni feladatok ellátása 16 férıhelyen: 
 

5.3.1.Az intézmény gyermekotthoni részlege két csoportban otthont nyújtó ellátás 
keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett 10 éven aluli gyermekek teljes körő ellátását  
 5.3.1.1. A gyermekotthon egy csoportban biztosítja a kora miatt sajátos 

szükséglettel bíró három év alatti gyermekek számára az 
állapotukhoz és korukhoz igazodó különleges ellátást. 

 5.3.1.2. A különleges ellátást nem igénylı gyermekek csoportjában 
legfeljebb  4 fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermek helyezhetı 
el. 

 
5.3.2. Biztosítja a fogyatékos, és a részterületen fejlıdési elmaradást mutató 

gyermekek korai fejlesztését, gondozását, fejlesztı felkészítését egyéni 
fejlesztés vagy fejlesztı iskolai oktatás keretében, valamint az iskolai 
tanulmányok folytatásának segítését.5 

 
5.3.3.Elıkészíti a családi környezetbe történı visszahelyezést, ápolja a családi 

kapcsolatokat, segíti az örökbefogadást és az utógondozást.  
 

5.3.4.Befogadja a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylı 
elsı életévét be nem töltött gyermeket. 

 
5.3.5.Átmeneti gondozást biztosít szabad férıhelyei terhére azon települési 

önkormányzatok számára – 0-10 éves korosztály tekintetében -, amelyek a 
megyei önkormányzattal a feladat ellátása érdekében megállapodást 
kötöttek. 

 
5.3.6.Átmeneti gondozásra befogadhatja a 3 éven aluli, egészségügyi okok miatt 

ellátást igénylı gyermeket, amennyiben rendelkezik az ellátásukhoz 
szükséges feltételekkel. 

 
5.3.7.Az intézmény befogadja a rendırség által bekísért 10 éven aluli 

gyermekeket, éjszakai bentlakást és átmeneti gondozást biztosít azon 0-10 
éves gyermekek számára, akik lakóhelyükrıl felügyelet nélkül távoztak el, 
illetve ellátásuk, felügyeletük, törvényes képviseletük átmenetileg nem 
biztosított. 

 
5.4. Az intézmény 10 férıhelyen befogadja gyermekével együtt az ideiglenes hatállyal 

elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket, valamint az 
utógondozói ellátásban részesülı fiatal felnıttet és gyermekét. A települési 
önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján befogadja gyermekükkel az 
otthontalanná vált szülıket és a szociális válsághelyzetben lévı várandós 
anyákat. 

 
5.5. Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 80, fogyatékosok ápoló-gondozó célú 

lakóotthoni ellátása 12 férıhelyen:6 

                                                           
5 Módosította a 11/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. augusztus 31. napjától 
6
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



  

  
5.5.1. Az intézmény azon súlyos értelmi fogyatékosok, illetve halmozottan 

sérültek ápolását, gondozását biztosítja, akiknek oktatására, képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetıség.7 

 
5.5.2. Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı 

környezetet, elhelyezést, élelmezést, ruházatot.  
 

5.5.3. Gondoskodik a rendszeres egészségügyi ellátásról, amely magába 
foglalja az orvosi ellátást, a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátást, 
továbbá a kötelezı és szükséges védıoltás elvégzését. 

 
5.5.4. A fogyatékos gyermekek esetében az ápolás-gondozás mellett biztosítja 

a korai fejlesztést és gondozást, valamint a fejlesztı felkészítést egyéni 
fejlesztés vagy fejlesztı iskolai oktatás keretében.8 

 
5.5.5. A nagykorú fogyatékosok számára biztosítja – a fogyatékosságának 

megfelelı – szinten tartó, képességfejlesztı, munkajellegő 
foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidıs tevékenység végzését. 

 
5.6.  9 

 
5.7. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:10 

a) 873021 – Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
b) 873022 – Fogyatékossággal élık ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
c) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
d) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
e) 879019 – Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
f) 856012 – Korai fejlesztés, gondozás 
g) 856013 – Fejlesztı felkészítés 
h) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás11 
i) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
j) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
k) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
l) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás12 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  13 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
 
 

                                                           
7
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
8 Módosította a 11/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. augusztus 31. napjától 
9
 Hatályon kívül helyezte a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009. december 4. napjától. 

10
 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 

11
 Beillesztette a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 

12 A j), k), l) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
13 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 



  

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

 
8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.

15 
 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – 

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

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

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács V.B. által 1974-ben alapított 

Nógrád Megyei Tanács Csecsemıotthonának (2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 
44.).17 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

                                                           
14 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 
15 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
16Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
17

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



  

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet II. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
26/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

Ezüstfeny ı Idısek Otthona 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy, a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, 
valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

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

Székhelye: Ezüstfenyı Idısek Otthona 
 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. (férıhelyszám: 210) 

 
Intézmény telephelyei: 
3147 Mizserfa, Május 1. út 82. (Idısek otthont nyújtó ellátása: férıhelyszám 156) 
3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94. (Idısek Klubja, férıhelyszám: 20) 

 
3. Az intézmény m őködési köre :  

Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata): 1 
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 57. § (1) 
bekezdés j) pontja, a 68. § (1) bekezdés és a hatályos végrehajtási rendeletekben elıírt 
ellátások biztosítása.  

5. Az intézmény formája, típusa, besorolása : 
5.1    Formája: ápolás-gondozást, nappali ellátást nyújtó intézmény. 
5.2.    Típusa: 

a) Idısek otthont nyújtó ellátása, 
b) Idısek Klubja 

5.3    Költségvetési szerv.2 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
 6.1.   Idısek otthont nyújtó ellátása 

6.1.1. A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı, de 
rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára teljes körő ápolását, 
gondozását végez 366 férıhelyen (szakágazat: 873000 – Idısek, 
fogyatékosok bentlakásos ellátása).3 Ebbıl:  

         Bátonyterenyén     25 férıhelyen 
mizserfai telephelyen    20 férıhelyen 

                                                           
1 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
2 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



  

összesen     45 férıhelyen  
intenzív gondozást (demens ellátást) biztosít.4 

6.1.2 Felvehetı az idısek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban 
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı személy is, aki betegsége 
miatt nem tud önmagáról gondoskodni.  

6.1.3 Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 

6.1.4 Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükrıl, szakorvosi ellátásukról, 
kórházi beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz ellátásukat.  

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

6.2.  Idısek Klubja 
A nappali ellátás keretében elsısorban a saját otthonukban élı, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára 
biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvetı higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak napközbeni étkeztetését. 

6.3. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:5 
a) 873011 – Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
b) 873013 – Demens betegek bentlakásos ellátása 
c) 881011 – Idısek nappali ellátása 
d) 562917 - Munkahelyi étkeztetés 
e) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
f) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
g) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás6 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  7 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve :  
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 
és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.8 

 

9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.9 

 

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el. 

 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 

                                                           
4 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
5
 Módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 

6 Az  e), f), g) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



  

pályázat útján –meghatározott idıre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke 
gyakorolja.10 

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

 
 

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szervnek a 
megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete 
az irányadó. 

 

13. Az intézmény jogi személy. 
 

14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által 
1960. szeptember 1-jén alapított szentkúti szociális otthonnak (3147 Mizserfa, Május 1. 
út 82.)11 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                                                                                                                                                            
10 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
11

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 8. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



  

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet III. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
29/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

  
HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Ot thon 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, 
valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

b) .4 
5.1.1.3. Engedélyezett férıhelyek száma: 50 fı. 

5.1.2 Bercel, Kenderváros út 23. (telephely) 
5.1.2.1. Formája: ápolás-gondozást, rehabilitációt és lakóotthoni elhelyezést 

nyújtó tartós bentlakásos intézmény. 
5.1.2.2. Típusa: integrált intézmény, melyben5 

                                                           
1
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
2 Módosította a 31/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20. napjától. 
3 Módosította a 31/2011 (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 20. napjától. 
4
Hatályon kívül helyezte a 31/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011. szeptember 20. napjától. 

5 A teljes pontot módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



  

a) tanköteles koron túli értelmi fogyatékos és látássérült értelmi 
fogyatékosok ápoló-gondozó otthona (45 férıhely), akiknek 
képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi 
keretek között van lehetıség;6 

b) tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi és látássérült 
enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye (3 férıhely), akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs 
célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg;7 

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

5.1.2.3. Engedélyezett férıhelyek száma: 60 fı. 
5.2  Az intézmény biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı 

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

legalább szinten tartását, munka-rehabilitációs és fejlesztı-felkészítı 
foglalkoztatásukat, valamint szabadidejük célszerő felhasználását. 

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

5.6 Elıkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történı visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

5.7. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
meghatározása:10 
a) 873021 – Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
b) 873022 – Fogyatékossággal élık ápoló-gondozó célú lakóotthoni 

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

közfoglalkoztatása 
f) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás11 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  12 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.13 

 

                                                           
6
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
7
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 Módosította a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
11 Az e), f), g) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
12 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
13 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



  

8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.14 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 

pályázat útján – meghatározott idıre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.15 

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

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

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

1981-ben alapított berceli szociális foglalkoztató intézetnek (2687 Bercel, Petıfi S. u. 
2.).16 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                           
14 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
15 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
16

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



  

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet IV. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
28/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) 
Kgy.,  a 27/2010. (XII. 1). önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:   
Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
2643 Diósjenı, Kastély 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

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

 
4. Az intézmény m őködési köre : 

Az értelmi fogyatékosok vonatkozásában Nógrád megyére, a siket értelmi fogyatékosok 
vonatkozásában valamennyi megyére és a fıvárosra terjed ki. 
 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (Szakágazat: 873000)1 
5.1 Tanköteles koron túli, középsúlyos értelmi fogyatékosok (130 férıhelyen) és értelmi 

fogyatékos hallássérültek számára (42 férıhelyen) ápoló-gondozó otthoni ellátást 
nyújt, akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi 
keretek között van lehetıség.2 

5.2 Tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok (5 férıhelyen) 
és értelmi fogyatékos hallássérültek számára (5 férıhelyen) rehabilitációs intézeti 
ellátást biztosít, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása 
csak intézményi keretek között valósítható meg.3 

5.3 Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 

5.4 Megszervezi a lakók intézeti életrendjét. 
5.5 Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de 

legalább szinten tartását, rendszeres munkavégzésüket, rehabilitációs célú 
foglalkoztatásukat, valamint szabadidejük célszerő felhasználását. 

                                                           
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
2 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
3 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 



  

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

5.7 Elıkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történı visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait. 

5.8 Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 
a) 890431 – Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében5  
b) 873021 - Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
c) 873024 - Fogyatékossággal élık rehabilitációs bentlakásos ellátása 
d) 873029 - Bentlakásos ellátáshoz kötıdı utógondozás 
e) 890432 - Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás 

keretében 
f) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
g) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
h) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás6 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  7 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá.8 

 
8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.9 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott idıre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, 
a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.10 

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

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó.  

                                                           
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
6 Az f), g), h) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
10 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 



  

 
12. Az intézmény jogi személy. 

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

1981-ben alapított diósjenıi szociális foglalkoztató intézetnek (2643 Diósjenı, Kastély).11 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                           
11

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



  

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet V. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
27/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs In tézet 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy.,25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) 
Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 
1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, lakóotthonai : 

2.1. Székhelye: IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (3188 
Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73.) 

2.2. Telephelye: 3188 Ludányhalászi, Kossuth út 15/17. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 69. § (1) bek., 
71. §, 71/A.§, és 85/A.§, valamint a hatályos végrehajtási rendeletekben elıírt szakosított 
ellátások biztosítása.  
 

4. Az intézmény m őködési köre : 
Nógrád megye 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége, (feladatai):  

5.1. Ápoló, gondozó otthoni ellátás (Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása – 
szakágazat: 872000) az intézmény székhelyén 380 férıhelyen1 
5.1.1. 18 éven felüli, számottevı pszichiátriai kezelést nem igénylı, nem 

veszélyeztetı állapotú, önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti 
gondoskodást nem igénylı pszichiátriai betegek (230 férıhelyen) részére, 
ezen felül végzi a pszichiátriai és szenvedélybetegek határozott idıre szóló 
ellátását is.2 

5.1.2. Szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem 
igénylı, önálló életvitelre idılegesen nem képes, kötelezı intézeti 
gyógykezelésre nem szoruló szenvedélybetegek (50 férıhelyen) számára, 

5.1.3. Súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek 
számára (100 férıhelyen), akiknek oktatására, képzésére, 
foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetıség, ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt.3 

                                                           
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 
(1) bekezdését. 
2
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 



  

5.2. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása az intézmény 
lakóotthonaiban 10, 10, összesen 20 férıhelyen. Azt a 18. életévét betöltött 
pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre 
nem szorul és utógondozására nincs más mód. 

5.3. Biztosítja életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet, 
elhelyezést, élelmezést, (szükség szerint) ruházatot. 

5.4. Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükrıl, szakorvosi ellátásukról, kórházi 
elhelyezésükrıl, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat. 

5.5. Segíti közösségi kapcsolataik kialakítását. Elısegíti a lakók önálló életvezetési 
képességének helyreállítását. 

5.6. Biztosítja az ellátottak meglévı képességeinek szinten tartását és fejlesztésük 
érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. Külsı foglalkoztató által 
mőködtetett fejlesztı-felkészítı foglalkoztatást biztosít az intézet területén. 

5.7. Elıkészíti a lakók családi és lakóhelyi környezetbe történı visszatérését. 
5.8. Az Észak-magyarországi régió területén szociális módszertani tevékenység 

ellátása konzorciumi szerzıdés alapján 2008. július 1-jétıl 5 éven át. 
5.9. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 

a) 872001 – Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
b) 872002 – Szenvedélybetegek tartós ellátása 
c) 872003 – Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 
d) 873021 – Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
e) 890432 – Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás 
keretében 

f) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
g) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
h) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás5 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  6 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

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

 
8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.8 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
 

                                                           
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5 Az f), g), h) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
7
 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 6.  § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 

8 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



  

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott idıre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói 
jogkört, a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.9 

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

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

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja a Szécsényi Járási Tanács által 1950-ben alapított 

Ludányhalászi Szociális Otthonnak (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73.).10 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                           
9 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
10

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet VI. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Megyei Gyermekvédelmi Központ 

  
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

  
[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 
22.) Kgy., a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati, a 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati, a 
19/2010. (IX. 7.), a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati 
rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:   
     Megyei Gyermekvédelmi Központ 

2.1. Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
2.2. Intézményegységei, telephelyei: 
2.2.1. Otthont nyújtó ellátás1 
  2.2.1.1. ,,Margaréta” Gyermekotthon 2656 Szátok, Kossuth u. 106-108. (34 

férıhely) 
  2.2.1.2. ,,Százszorszép” Gyermekotthon: 
      2.2.1.2.1. 2656 Szátok, Kossuth u. 70.     (16 férıhely) 
      2.2.1.2.2. ,,Ipolyparti Fészek” Lakásotthon 2660 Balassagyarmat, Munkás út 2. 
          (12 férıhely) 
  2.2.1.3. ,,Fészek” Gyermekotthon 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 férıhely) 
  2.2.1.4. ,,Biztos Kiút” Gyermekotthon 

 2.2.1.4.1. ,,Napraforgó” Csoport 3162 Ságújfalu, Kossuth u. 16. (8 férıhely) 
      2.2.1.4.2. ,,Nefelejcs” Lakásotthon 3142 Mátraszele, Gáborvölgyi út 31. (9 
férıhely) 
  2.2.1.5. ,,Háromszínvirág” Gyermekotthon 3073 Tar, Szondi u. 140. 
      2.2.1.5.1. ,,Ábel” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Csokonai u. 7. (12 férıhely) 
      2.2.1.5.2. ,,Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátonyterenye, Határ u. 7. (12 
férıhely) 
      2.2.1.5.3. ,,Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi u. 140.  (12 férıhely) 
  2.2.1.6. Nevelıszülıi Hálózat (aktuális lakcímet és férıhelyszámot a mőködési 

engedély tartalmazza) 
  2.2.1.7. Külsı férıhelyek (aktuális lakcímet és férıhelyszámot a mőködési 

engedély tartalmazza). 
2.2.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) 

és annak Területi Irodája (2660 Balassagyarmat, Munkás út 2.). 
 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

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

 
 
 
 

                                                           
1 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. június 1. napjától. 



 

 

 

 

4. Az intézmény m őködési köre:   
A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást érintıen: Nógrád megye. A 
gyermekvédelmi szakellátáson belüli otthont nyújtó-, illetve utógondozói ellátást 
vonatkozásában – Salgótarján Megyei Jogú Város területének kivételével – 
Nógrád megye.2 

 
5. Az intézmény alaptevékenységei:  

5.1. Otthont nyújtó ellátás (Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása – szakágazat: 
879040)3 

 
5.1.1.  Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a 
nevelıszülıi hálózat és a külsı férıhelyek igénybevételével – biztosítja az 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett 
gyermekek teljes körő ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást 
igénylı gyermeket és a gyermek helyzetének rendezése érdekében 
kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. A gyámhivatal által elrendelt 
szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodik a fiatal felnıttek 
számára. Önálló életük megkezdéséhez szükséges személyre szóló 
tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elısegítése érdekében 
segítségnyújtást – utógondozást – biztosít. 

 
 5.1.2. Elısegíti a családi környezetbe történı visszahelyezést, a családi 

kapcsolatok ápolását, elıkészíti és segíti az örökbefogadást. 
 

 5.1.3    A(z)  
a) „Margaréta” Gyermekotthon 
b) „Biztos Kiút” Gyermekotthon ,,Nefelejcs” Lakásotthona 
c) ,,Háromszínvirág” Gyermekotthon 
d) ,,Százszorszép” Gyermekotthon ,,Ipolyparti Fészek” 

Lakásotthona  
intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett gyermekek teljes körő ellátását, a különleges 
szükségletőnek minısített ellátottak számára a testi, érzelmi, erkölcsi 
fejlıdést elısegítı, életkornak, egészségi állapotnak és egyéb 
szükségletnek megfelelı különleges ellátást. A szakmai egységek 
utógondozást biztosítanak a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 
gyermekeknek, továbbá utógondozói ellátást biztosítanak az utógondozói 
ellátásban részesülı fiatal felnıttek, szükség esetén átmeneti ellátást a 
fiatal felnıtt gyermekei számára.4 

 
5.1.4.  A „Biztos Kiút” Gyermekotthon ,,Napraforgó” csoportja biztosítja az 

átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés, vagy súlyos 
disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdı 
12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött 
fiúgyermek számára a speciális ellátást.5 

  
5.1.5.  A „Fészek” Gyermekotthon  

a) befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett 3-18 éves 
gyermekeket, fiatalokat, testvérpár esetén a 3 év alatti 
gyermekeket. 

                                                           
2
 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 

3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 

§ (1) bekezdését. 
4 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. június 1. napjától. 
5 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. június 1. napjától. 



 

 

 

 

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

 
5.1.6. 6 
 
5.1.7. A „Margaréta” Gyermekotthon biztosítja az átmeneti és tartós 

nevelésbe vett gyermekek és szükség esetén az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett gyermekek – 0-3 éves korú – gyermekvédelmi 
szakellátásba vett gyermeke számára is a teljeskörő ellátást. 

 
5.1.8. A „Százszorszép Gyermekotthon 2.2.1.2.1. szám alatti szakmai 

egységei biztosítják az enyhe fokban értelmi sérült és a középsúlyos 
értelmi fogyatékosak számára a különleges-, és utógondozói ellátást 
8+8 férıhelyen.78 

 
5.1.9. A nevelıszülıi hálózat – a mőködési engedély szerint – biztosítja az 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek teljes körő ellátását is. 
 

5.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat9 
 

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 szakértı 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 mőködtet, hivatásos gyámot, vagyonkezelı eseti 
gondnokokat foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti 
gondnok személyére,  

b)  nevelıszülıi hálózatot mőködtet, 
c)  javaslatot tesz az ideiglenes elhelyezést biztosító otthonok, 

nevelıszülık kijelölésére, 
d)  gyámi tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában, 
e)  család- és utógondozást biztosít, 
f)  külsı férıhelyet mőködtet. 
 

5.2.3. A nevelıszülıi hálózat mőködtetıje  
a) a nevelıszülıt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi, 
b) szakmai tanácsadást biztosít, 
c) folyamatosan segíti és ellenırzi a nevelıszülıt a nevelési díj és az 

ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában. 
 

                                                           
6
 Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010. szeptember 1. napjától. 

7
 Módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 

8 A. 5.1.8. pont utolsó mondata hatályát veszti a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében. 
Hatálytalan 2011. június 1. napjától 
9
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 

§ (1) bekezdését. 



 

 

 

 

5.2.4. Ellátja a gyermek örökbefogadásának szakmai elıkészítését, 
közremőködik az örökbefogadási eljárások lebonyolításában. Ennek 
érdekében:   
a) tájékoztatja és felkészíti az örökbe fogadni szándékozó 

személyeket, 
b) elkészítteti az örökbe fogadni szándékozók egészségügyi és 

pszichológiai alkalmasságának vizsgálatát. 
 

5.2.5. Szaktanácsadás keretében  
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 
kutatómunka gyakorlati alkalmazásának elısegítése. 

 
 

5.2.6. Nyilvántartást vezet 
a) a nevelıszülınél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekrıl, 

gondozási napjaikról, az üres férıhelyekrıl, 
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító 

nevelıszülıkrıl, gyermekotthonokról, 
c) az örökbe fogadhatónak nyilvánított, ill. örökbe fogadható 

gyermekekrıl, valamint az örökbe fogadásra váró szülıkrıl, 
d) a vagyonkezelı eseti gondnoki, az eseti gondnoki és hivatásos gyámi 

feladatokra kirendelhetı személyekrıl. 
 

5.2.7. Ügyeleti szolgálatot mőködtet. 
 

5.3 Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
meghatározása:10 

a) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
b) 879013 – Speciális gyermekotthoni ellátás 
c) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
d) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás 
e) 879016 – Nevelıszülınél elhelyezettek ellátása 
f) 889206 – Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
g) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
h) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
i) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás11

 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége :12 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.13 

 

                                                           
10

 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 
21. § (1) bekezdését. 
11 A g), h), i) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. 
napjától 
12

 Módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
13 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, 
az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv.14 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 

által megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
10..a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – 

nyilvános pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
idıre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, a kinevezés, a 
felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.15 

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

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

megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete az irányadó.  

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

jével alapított Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédı Intézetnek (Salgóbánya, 
Vár u. 4.), a Nógrád Megyei Tanács által 1957-ben alapított felsıpetényi Óvoda 
és Nevelıotthonnak (Felsıpetény Petıfi u. 37.), továbbá a Nógrád Megyei 
Tanács által 1977-ben alapított Ádám Zsigmond Nevelıotthonnak (Kisterenye, 
Makarenkó u. 24.), valamint a Nógrád Megye Közgyőlése 43/1993. (V. 27.) Kgy. 
számú határozatával 1993. szeptember 1-jével megszőnt horpácsi Nevelıotthon 
és Általános Iskolának.16 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

                                                           
14 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
15 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése. Hatályos2011. május 1. napjától. 
16

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet VII. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Sza kszolgálati Intézet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, 
valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1 .  Alapító szerv:    

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

2.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézet  

2.2. Rövidített neve: Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet   
2.3. Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1993. évi 
LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban – a megyei önkormányzat 
számára kötelezıen elıírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4.  Az intézmény m őködési köre:   

Nógrád megye 
 

5.  Az intézmény besorolása, típusa:  
Költségvetési szerv, többcélú közoktatási intézmény (intézményegységei: területi 
pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézményegység, tanulási képességet vizsgáló 
szakértıi és rehabilitációs bizottság).1 
 

6. Az intézet alaptevékenysége (feladatai):  
Pedagógiai szakmai szolgáltatás és szakszolgálat (Szakágazat: 856000) 
6.1.  Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a közoktatási intézmények és 

fenntartóik, valamint a pedagógusok, tanulók számára az igényeikhez 
alkalmazkodva. A gyógypedagógiai szakterületen az alaptevékenység csak a 
6.1.1. és 6.1.7 feladatok ellátására terjed ki. 
6.1.1.  Pedagógiai értékelés: a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelı- 

és oktatómunka eredményességének mérése, értékelése, a helyi, a 
térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezésének 
segítése. 

6.1.2. Szaktanácsadás, az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és 
terjesztése. 

6.1.3. Pedagógiai tájékoztatás: a szakmai információk, adatok és tanügyi 
dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, 

                                                           
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkrományzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

feldolgozása, és használatba adása, tájékoztatás nyújtása – kivéve a 
pedagógiai szakkönyvtár és tankönyvbemutató hely mőködtetését. 

6.1.4. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: iskolaszerkezeti tanácsadás, 
közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, 
taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, óvodai nevelési 
programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok, tantervek 
készítésének segítése. 

6.1.5. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 
segítése, szervezése2 

6.1.6. A pedagógiai intézmények, valamint a munkaerıpiac igényének 
megfelelıen iskolarendszeren kívüli felnıttoktatás végzése, tanfolyami 
rendszerő át- és továbbképzés keretében.  

6.1.7. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, 
összehangolása. 

6.1.8   A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat: a tanulók, a tanulóközösségek, 
a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges 
ismeretek nyújtásával, tanügy-igazgatási, közgazdasági, jogi stb. 
információk közvetítésével. 

6.1.9  A szakmai közélet fejlesztése érdekében konferenciák, megyei 
pedagógiai napok, pedagógus képzımővészeti kiállítások rendezése, 
pedagógiai pályázatok kiírása. 

6.1.10. Az intézeti saját, átvett, a megye intézményeiben létrehozott, a 
pedagógiai gyakorlatban jól hasznosítható munkák, kutatási, 
eredménymérési tanulmányok kiadása, terjesztése.3 

6.2.    Tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység. 
6.2.1.    A fogyatékosság szőrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, 

tanuló különleges gondozás keretében történı ellátására, az ellátás 
módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai 
szakszolgálatra. 

6.2.2.   A különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétének 
vizsgálata. 

6.3. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 
a) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
b) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
c) 855935 – Szakmai továbbképzések 
d) 581400 – Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
e) 749031 - Módszertani szakirányítás 
f) 823000 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
g) 581900 - Egyéb kiadói tevékenység 
h) 855931 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
i) 855932 - Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
j) 856000 - Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
k) 856099 - Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
l) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
m) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
                                                           
2
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

n) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás5 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  6 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:   
a)  Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.7 

 

9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, 
az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv.8 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 

11.     a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

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

 

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 az 1986. március 26-án, a Nógrád Megyei Tanács 
által alapított Nógrád Megyei Pedagógiai Intézetnek (3100 Salgótarján, Május 1. út 
77.).9 

 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                           
5 Az l), m), n) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
9
 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollég ium 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A 

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati, a 
27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) 
önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv :  

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

2.1.    Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, 
Csokonai út 21-29.) 

2.2.    Az intézmény tagintézményei, telephelyei: 
2.2.1.    Tagintézmény elnevezése: 

Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
Rövid név: BLSZSZK Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
Tagintézmény címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 

2.2.2.    Tagintézmény elnevezése: 
Hivatalos név: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy 
András Szakképzı Iskola és Kollégium 
Rövid név: BLSZSZK Fáy András Szakképzı Iskola és Kollégium 
Tagintézmény címe: 3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39. 
Telephelye (tanmőhely): 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1-3. 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

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 
kötelezıen elıírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m őködési köre : 

Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, 
vállalkozók megyén kívüli telephelyei.  
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Költségvetési szerv, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: 
összetett iskola és kollégium)1 
 

                                                           
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

 
 

6. Az intézmény alaptevékenysége:  
6.1.        Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 853200) 

6.1.1.    Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás  
a) érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 

elektronika, elektrotechnika, informatika, közlekedésgépész, 
környezetvédelmi, faipari, ruhaipari és belügyi rendészeti 
pályára elıkészítı irányultsággal; 

b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt 
szintő nyelvi érettségi vizsgára; 

c) pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon;2 
d) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés3 

6.1.2.    Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı oktatás:4 
a) OKJ szerinti szakképzés informatikai, környezetvédelem-

vízgazdálkodási, közlekedésgépészeti, könnyőipari, gépészeti, 
elektrotechnikai-elektronikai, faipari, építıipari, valamint egyéb 
szolgáltatások szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott 
szakképzési évfolyamon; 

b) 3 éves képzési idejő elırehozott szakiskolai szakképzés az OKJ-
ben meghatározott szakképesítések körében. 

6.1.3.   A többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő (testi-, 
érzékszervi-, enyhe értelmi- és beszédfogyatékos, a megismerı 
funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
visszavezethetı, vagy organikus okokra vissza nem vezethetı tartós 
és súlyos rendellenességével küzdı) tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása az általános mőveltséget megalapozó 
évfolyamokon, valamint szakmai vizsgára felkészítı szakképzése: 
OKJ szerinti szakképzés könnyőipari és gépészeti 
szakmacsoportokban a jegyzékben meghatározott szakképzési 
évfolyamon. 

6.1.4.    Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezı tanulók felzárkóztató 
oktatása szakképzést elıkészítı évfolyamon. 

6.1.5.      Gyakorlati képzés a tanmőhelyben. 
6.1.6.   Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-

Szakiskolai Programja 
6.1.7.  Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi 

közétkeztetés feladatát5. 
 

6.2.         Felnıtt- és egyéb oktatás6 
6.2.1.  Akkreditált iskolarendszerő felsıfokú villamosmérnök asszisztens 

szakképzés 2 évfolyamon (felsıfokú oktatás)7 

                                                           
2
 Módosította a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. július 1. napjától. 

3
 Beiktatta a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. július 1. napjától. 

4
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
5
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
6
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



 

 

 

 

6.2.2. Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő középfokú 
felnıttoktatás: érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 
évfolyamon, a nappali, az esti és a levelezı oktatás munkarendje 
szerint. 

6.2.3.    Szakmai vizsgára felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás: 
a)      felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon,  
b)     OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési        

évfolyamon. 
6.2.4.  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerı-piaci 

igényeknek megfelelı, illetve tanfolyami rendszerő át- és 
továbbképzés. 

 
6.3          Diákotthoni, kollégiumi ellátás8 

6.3.1. Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához 
azoknak  a tanulóknak (sajátos nevelési igényő tanulóknak is),  

a)  akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 
érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve 

b)  akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja 
biztosítani. 

 
6.3.2.  A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít.9 

 
6.3.3.    A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) 

pontja alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében 
kiadott, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi 
Program pedagógiai rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 
2005/2006. tanévtıl kezdıdıen felmenı rendszerben. A tanévenként 
felvehetı, a programba újonnan bekapcsolódó kollégiumi tagok 
létszáma 25 fı. 

 
6.3.4.     Az Oktatási és Kulturális Miniszter az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 

11. számában, 2007. május 14-én közleménye szerinti Halmozottan 
Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 
Programja szerinti ellátás a 2008/2009. tanévtıl kezdıdıen. A 
Tanévenként felvehetı, a programba újonnan bekapcsolódó 
kollégiumi tagok létszáma legfeljebb 25 fı. 

 
6.4.     Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehetı maximális 

tanulólétszám: 1850 fı. A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi 
elhelyezettek. A bentlakóként felvehetı maximális tanulólétszám és a 
férıhelyek száma: 272. 

 
6.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:10 

a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

                                                                                                                                                                                            
7
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
8
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
9
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

b) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

c) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési 
igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

d) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
e) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
f) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) 
g) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
h) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
i) 853131 – Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
j) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
k) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő 

szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
l) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

m) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

n) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

o) 869042 – Ifjúság-egészségügyi gondozás 
p) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
q) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti 

felnıttoktatás 
r) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati 

felnıttoktatás 
s) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
t) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
u) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
v) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
w) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
x) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás11 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  12 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:  

a)  Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b)  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.13 

 

                                                           
11 A v), w), x) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
12 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
13

 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 



 

 

 

 

9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.14 

 

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el. 

 
 

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – 
nyilvános pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke 
gyakorolja. 

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

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az 
irányadó, valamint Bátonyterenye Város Önkormányzatával kötött megállapodás az 
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti 
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

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

okirattal nem rendelkezı – 211. sz. Ipari Szakmunkásképzı Intézetnek (3104 
Salgótarján, Csokonai út 21-29); a Nógrád Megye Közgyőlése által, a 13/1992 (VI. 11.) 
Kgy. rendelettel alapított Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumnak (3100 Salgótarján, 
Kissomlyó út 2.), valamint a 24/1995. (XII. 21.) Kgy. rendelettel alapított Fáy András 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak (3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39.). 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

                                                           
14 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet IX. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
25/1995. (XII. 21.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Váci Mihály Gimnázium 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 11/2009. (III. 30.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 15/2010. (V. 3.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv :  
Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye : 

Váci Mihály Gimnázium (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.) 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) :  
Az 1990. évi LXV. törvény 70.§ (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 
86. § (3) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a megyei 
önkormányzat számára kötelezıen elıírt középiskolai feladatok ellátása, a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m őködési köre :  

Nógrád megye 
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Költségvetési szerv – gimnázium1 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

6.1.  Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó, valamint érettségi 
vizsgára és felsıfokú tanulmányok megkezdésére felkészítı iskolai oktatás 
(Általános középfokú oktatás – szakágazat: 853100) 
a) gimnáziumi nevelés – oktatás 4 évfolyamon, 
b) gimnáziumi nevelés – oktatás 6 évfolyamon, 
c) a többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő (testi-, 
érzékszervi-, és beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı vagy organikus okokra vissza nem 
vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı), és beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdı tanulók gimnáziumi nevelése, oktatása. 
d) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés.2 
Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi közétkeztetés 
feladatát.3 

                                                           
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos: 2010. december 1. napjától. 
2
 Beiktatta a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. július 1. napjától. 

3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 



 

 

 

 

6.2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja alapján 
az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos 
Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti, 
középiskolai tanulmányokra felkészítı nevelés, oktatás az elıkészítı 9. 
évfolyamon a 2005/2006. tanévtıl kezdıdıen. A felvehetı tanulók létszáma 
évente 25 fı. 

6.3. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 330 fı. 
6.4. Az intézmény laptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:4 

a) 853111 – Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
b) 853112 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
c) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
d) 852021 – Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
e) 852022 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
f) 855937 – M.n.s. egyéb felnıttoktatás5 
g) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
h) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
i) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
j) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
k) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás6 
 

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

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.8 

 
9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.9 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 

a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános 
pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 

                                                           
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
6 Az i), j), k) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
9 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



 

 

 

 

megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

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

 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Bátonyterenye Város Önkormányzatával kötött megállapodás az 
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti 
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 

 
14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselı-

testülete által 16/1994. (II. 24.) Öh. számú határozattal alapított Váci Mihály 
Gimnáziumnak (3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5.). 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének 
18/1992. (VI.11.) Kgy.  
rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 19/2010. (IX. 7.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: 

- Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.] 
- Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.] 
- Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady E. út 7.] 
- Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.] 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. 
évi CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára elıírt múzeumi 
feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet m őködési köre:   
Nógrád megye – a 18.2 pontban meghatározott eltérésekkel. 

5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  
a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 

könyvkiadás.1 
b)  Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:2 

ba) 910201 – Múzeumi győjteményi tevékenység 
bb) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bc) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
bd) 910204 – Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
be) 854221 – Alapképzés3 
bf) 854222 – Mesterképzés4 
bg) 854223 – Doktori képzés5 

                                                           
1
Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
2 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
3
Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
4
Beillesztette a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



 

 

 

 

bh) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése6 
bi)  890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
bj) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
bk) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás7

 

 
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége: 8 

A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);  
szervezeti és mőködési Szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.9 

 
8. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
rendelkezı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.10 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. 
c) Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen 

polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.11 
 

9. A Múzeumi Szervezet jogel ıdei:  
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 

-  az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati 
Múzeumnak; 

-  az 1959-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei 
Munkásmozgalmi Múzeumnak; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi 
Helytörténeti Győjteménynek; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti 
Kiállítóhelynek és Romkertnek; 

-  az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyőlése által – a 18/1992. (VI.11.) Kgy. 
rendelettel alapított – Nógrádi Múzeumoknak; 

-  a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által – a 19/2000. 
(XII.1.) Kgy. sz. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumnak (3100 
Salgótarján, Múzeum tér 2.).12 

                                                                                                                                                                                            
5
Beillesztette a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
6
 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 

7 A bi), bj), bk) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
8
 Módosította  a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 

9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
11

 A teljes 8. pontot módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
12

Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

 
 

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei 
II. 

Nógrádi Történeti Múzeum 
 

10. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Nógrádi Történeti Múzeum 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
11. Az intézmény feladatai:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL. 
törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára 
meghatározott feladatokat. 

 
12. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  

12.1. Győjtıkörök: történeti muzeológia, mőszaki-technikatörténet és 
mővészettörténet, numizmatika. 

12.2. Győjtıterület: Nógrád megye. 
 

13. Az intézményhez tartozó kiállítóhely, küls ı raktár:  
a) NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
b) Az intézmény telephelye (külsı raktára): a Nógrádi Történeti Múzeum 

raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 3893/A/13.) 
 

14. Az intézmény vezet ıje:  
Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje. Az igazgatót a közgyőlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter 
véleményének kikérésével - határozott idıtartamra bízza meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 
 

15. 13 
III. 

Palóc Múzeum 
 

16. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Palóc Múzeum 
2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 

17. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(területi múzeum)14 

 
 
 

18. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  

                                                           
13

 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
14 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

18.1. Győjtıköre: néprajz, elsı sorban a palóc néprajzi egység anyaga, valamint 
irodalomtörténet. 

18.2. Győjtıterülete: a néprajz tekintetében Nógrád megye, illetve 
jogszabályokban meghatározott módon és megállapodások alapján a palóc 
néprajzi egység területe; a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az 
egész ország. 

 
19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, telephe lyek, küls ı raktárak:  

19.1   Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
19.2   Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
19.3   Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
19.4   Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petıfi út 94.) 
19.5   Palóc Tájház (3176 Hollókı, Kossuth út 82.) 
19.6   Irodalomtörténeti győjtemény:. 
19.7   Az intézmény telephelye (külsı raktára): 

a) Néprajzi mőtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.); 
b) 15 
c) Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsıpetény, Petıfi S. út 36.). 

 
20. Az intézmény vezet ıje:  

Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje – nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével 
– meghatározott idıtartamra bíz meg. 

 
21. 16 

IV. 
Kubinyi Ferenc Múzeum 

 
22. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Kubinyi Ferenc Múzeum 
3170 Szécsény, Ady E. út 7. 

 
23. Az intézmény feladatai:  

Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(területi múzeum). 
 

24. Az intézmény vezet ıje:  
       Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 

szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével 
- meghatározott idıtartamra bíz meg. 

25. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  
25.1  Győjtıköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti 

muzeológiája a XIX. század közepéig terjedıen; 
25.2  Győjtıterülete: Nógrád megye 
 

26. 17 

                                                           
15 Hatályon kívül helyezte a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011. szeptember 16. 
napjától. 
16

 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
17

 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 



 

 

 

 

 
 

V. 
Pásztói Múzeum 

 
27. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Pásztói Múzeum 
3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
 

28. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum). 
 

29. Az intézmény vezet ıje:  
Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével 
- meghatározott idıtartamra bíz meg. 
 

30. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  
30.1. Győjtıköre: természettudomány; 
30.2. Győjtıterülete: Nógrád megye. 
 

31. Az intézményhez tartozó kiállítóhely:  
Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 
 

32. 18 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
 



 

 

 

 

 
A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/b. számú melléklete 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének 

18/1992. (VI.11.) Kgy.  
rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 19/2010. (IX. 7.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: 

- Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.] 
- Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.] 
- Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady E. út 7.] 
- Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.] 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. 
évi CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára elıírt múzeumi 
feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet m őködési köre:   
Nógrád megye – a 18.2 pontban meghatározott eltérésekkel. 

5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  
a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 

könyvkiadás.1 
b)  Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:2 

ba) 910201 – Múzeumi győjteményi tevékenység 
cc) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bc) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
bd) 910204 – Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
be) 854221 – Alapképzés3 
bf) 854222 – Mesterképzés4 

                                                           
1
Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
2 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
3
Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
4
Beillesztette a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



 

 

 

 

bg) 854223 – Doktori képzés5 
bh) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése6 
bi)  890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
bj)  890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
bk) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás7

 

 
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége: 8 

A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);  
szervezeti és mőködési Szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.9 

 
8. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
rendelkezı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.10 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. 
c) Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári 

jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.11 
 

9. A Múzeumi Szervezet jogel ıdei:  
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 

-  az 1891-ben, a Vármegyei Múzeumi Társulat által alapított társulati 
Múzeumnak; 

-  az 1959-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Nógrád Megyei 
Munkásmozgalmi Múzeumnak; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Szécsényi 
Helytörténeti Győjteménynek; 

-  az 1975-ben, a Nógrád Megyei Tanács által alapított Pásztói Helytörténeti 
Kiállítóhelynek és Romkertnek; 

-  az 1992-ben, a Nógrád Megye Közgyőlése által – a 18/1992. (VI.11.) Kgy. 
rendelettel alapított – Nógrádi Múzeumoknak; 

-  a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által – a 19/2000. 
(XII.1.) Kgy. sz. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumnak (3100 
Salgótarján, Múzeum tér 2.).12 

                                                           
5
Beillesztette a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
6
 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 

7 A bi), bj), bk) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
8
 Módosította  a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 

9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
11

 A teljes 8. pontot módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 
12

Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

 
 
 

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei 
II. 

Nógrádi Történeti Múzeum 
 

10. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Nógrádi Történeti Múzeum 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

 
11. Az intézmény feladatai:  

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL. 
törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei múzeum számára 
meghatározott feladatokat. 

 
12. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  

12.1. Győjtıkörök: történeti muzeológia, mőszaki-technikatörténet és 
mővészettörténet, numizmatika. 

12.2. Győjtıterület: Nógrád megye. 
 

13. Az intézményhez tartozó kiállítóhely, küls ı raktár:  
a) NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
b) Az intézmény telephelye (külsı raktára): a Nógrádi Történeti Múzeum 

raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 3893/A/13.) 
 

14. Az intézmény vezet ıje:  
Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje. Az igazgatót a közgyőlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter 
véleményének kikérésével - határozott idıtartamra bízza meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 
 

15. 13 
III. 

Palóc Múzeum 
 

16. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Palóc Múzeum 
2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 

17. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(területi múzeum)14 
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 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
14 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

18. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  
18.1. Győjtıköre: néprajz, elsı sorban a palóc néprajzi egység anyaga, 

valamint irodalomtörténet. 
18.2. Győjtıterülete: a néprajz tekintetében Nógrád megye, illetve 

jogszabályokban meghatározott módon és megállapodások alapján a 
palóc néprajzi egység területe; a Madách- és Mikszáth emlékek 
tekintetében az egész ország. 

 
19. Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, telephe lyek, küls ı raktárak:  

19.1   Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
19.2   Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
19.3   Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
19.4   Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petıfi út 94.) 
19.5   Palóc Tájház (3176 Hollókı, Kossuth út 82.) 
19.6   Irodalomtörténeti győjtemény:. 
19.7   Az intézmény telephelye (külsı raktára): 

d) Néprajzi mőtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.); 
e) 15 
f) 16 

 
20. Az intézmény vezet ıje:  

Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje – nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével 
– meghatározott idıtartamra bíz meg. 

 
21. 17 

IV. 
Kubinyi Ferenc Múzeum 

 
22. Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Kubinyi Ferenc Múzeum 
3170 Szécsény, Ady E. út 7. 

 
23. Az intézmény feladatai:  

Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(területi múzeum). 
 

24. Az intézmény vezet ıje:  
       Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 

szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével 
- meghatározott idıtartamra bíz meg. 

25. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  
25.1  Győjtıköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti 

muzeológiája a XIX. század közepéig terjedıen; 
25.2  Győjtıterülete: Nógrád megye 
 

                                                           
15 Hatályon kívül helyezte a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011. szeptember 16. 
napjától. 
16 Hatályon kívül helyezte a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011. október 15. napjától. 
17

 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 



 

 

 

 

26. 18 
 

 
V. 

Pásztói Múzeum 
 

27. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Pásztói Múzeum 
3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
 

28. Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum). 
 

29. Az intézmény vezet ıje:  
Az intézményt egyszemélyes felelıs igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi 
szervezet vezetıje - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével 
- meghatározott idıtartamra bíz meg. 
 

30. Az intézmény gy őjtıköre, gy őjtıterülete:  
30.1. Győjtıköre: természettudomány; 
30.2. Győjtıterülete: Nógrád megye. 
 

31. Az intézményhez tartozó kiállítóhely:  
Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 
 

32. 19 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
19

 Hatályon kívül helyezte a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010. október 1. napjától. 
 



 

 

 

 

 
A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XI. számú melléklete 

 
Nógrád Megye Közgy őlésének 

17/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 
 

Nógrád Megyei Levéltár 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 19/2010. (IX. 7.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, intézményegy sége, telephelyei:  

2.1. Székhelye: Nógrád Megyei Levéltár, 3100 Salgótarján, Bem út 18. 
 

2.2. Intézményegysége: Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Levéltára, 2660 
Balassagyarmat, Hétvezér út 26. 

 
2.3. Telephelyek: 

a) Nógrád Megyei Levéltár bátonyterenyei részlege, 3070 Bátonyterenye, Bolyoki u. 8, 
b) Nógrád Megyei Levéltár salgótarjáni raktára (Pártarchívum), 3100 Salgótarján, 

Május 1. út 41. 
 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az 1997. évi CXL. 
törvénnyel módosított 1995. évi LXVI. törvényben – a megyei önkormányzat számára 
kötelezıen – elıírt levéltári feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m őködési köre, gy őjtıköre:   

a) Nógrád megye, 
b) az egész ország. 

 
5. A levéltár alaptevékenysége (feladatai):     

Könyvtári, levéltári tevékenység (Szakágazat: 910100) 
A történeti értékő irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári győjtemények 
felkutatása, győjtése, megırzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése, 
kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat mőködtetése. 

 
5.1. A Nógrád Megyei Levéltár illetékes a megye területén mőködött és mőködı  

a) megyei szintő államigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek, 
b) megyei szintő gazdasági szervek, 
c) megyei szintő intézmények és intézetek, valamint 
d) megyei szintő egyesületek, testületek  
levéltári anyagának átvételére.  
 



 

 

 

 

 
5.2.   A Nógrád Megyei Levéltár illetékes 

a) a megye területén mőködı vagy mőködött megyei, városi, járási és 
községi önkormányzatok, valamint ezek irányítása alatt mőködı szervek, 
intézetek és intézmények, továbbá 

b) az 5. 1. bekezdés b) - d) pontjában felsorolt szervek irányítása alatt 
mőködı egyéb szervek levéltári anyagának átvételére. 

5.3.   A Nógrád Megyei Levéltár győjti 
a) az illetékességi területén élt vagy ott jelentıs szerepet játszott, illetıleg más, a 

területtel kapcsolatos jelentıs személyek, családok levéltári anyagát;  
b) az illetékességi területén keletkezett, vagy arra vonatkozó egyes történeti 

értékő iratokat, kép- és hangfelvételeket. 
5.4.  A levéltári anyag védelme és használatának elısegítése érdekében a Nógrád 

Megyei Levéltár 
a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári 

anyagát; 
b) közremőködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési 

szabályzatainak véleményezésében;          
c) ellenırzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és 

irattári selejtezését; 
d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelıinek szakmai 

továbbképzésében; 
e) átveszi, illetıleg győjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az 

illetékességi, illetıleg győjtıkörébe tartozó levéltári anyagot; 
f) gondoskodik az ırizetében lévı levéltári anyag biztonságos ırzésérıl, 

szakszerő kezelésérıl, restaurálásáról, biztonsági célú lemásolásáról, illetve 
hang- és egyéb elektronikus rögzítéssel, valamint fototechnikai úton elıállított 
levéltári anyagnak a szükségeshez képest rendszeres felújításáról. 

g) elısegíti az ırizetében lévı levéltári anyag használatát az anyag tudományos 
igényő rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése 
és azok közzététele útján; 

h) nyilvántartja az ırizetében lévı levéltári anyagot meghatározott nyilvántartások 
készítése és folyamatos vezetése útján; 

i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak - elsısorban a 
történettudománynak - a levéltári anyag védelmét és használatát elısegítı 
ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi1; 

j) felvilágosítást ad az ırizetében lévı levéltári anyagról, de a 
tájékoztatás érdekében kutatást csak irányító szerveik utasítására végez; 

k) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az ırizetében lévı levéltári 
anyagból; 

l) biztosítja az ırizetében lévı levéltári anyagban való kutatás feltételeit; 
m) közmővelıdési munkát végez, illetıleg azt az ırizetében lévı levéltári anyag 

felhasználásával támogatja; 
n) reprodukciót készít az ırizetében lévı levéltári anyagról, vagy ilyennek 

készítését engedélyezi; 
o) kölcsönzi az ırizetében lévı levéltári anyagot; 
p) filmcserét és kiadványcserét folytat; 

                                                           
1
Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



 

 

 

 

q) közremőködik a személyi tulajdonban lévı történeti értékő levéltári anyag 
felderítésében, védetté nyilvánításában, és az ágazati miniszter kijelölése 
alapján szakfelügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett; 

r) ellátja az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó, de általa a levéltárra 
átruházott egyes igazgatási feladatokat;                      

s) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
5.5. Az 1991. évi IL. törvény 53. §-ában foglaltak alapján átveszi a csıdeljárás során 

felszámolásra kerülı gazdasági egységek maradandó értékő iratait. 
5.6. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:2 

a) 910131 – Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
b) 910132 – Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és 

információközvetítı tevékenység 
c) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése3 
d) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
e) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
f) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás4

 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 5 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:   
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.6 

 
8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv.7 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés - 

nyilvános pályázat útján - meghatározott idıtartamra bíz meg.  Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, 
vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása 
tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a közgyőlés 
elnöke gyakorolja. 

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

 

                                                           
2 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
3
 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 

4 A d), e), f) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
5
 Módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 

6
 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 

7 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



 

 

 

 

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

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Vármegye Nemesi Közgyőlés által 1794-ben 

alapított Törvényhatósági Levéltárnak, illetve a 2045/1967. (VIII. 8.) számú határozattal a 
Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága hatáskörébe utalt Nógrád Megyei 
Levéltárnak (3100 Salgótarján, Bem út 6.).8 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                           
8
Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 4. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XII. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
16/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közm ővelıdési Intézet 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

  
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 19/2010. (IX. 7.) 
önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:   

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

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmővelıdési Intézet  
3100 Salgótarján, Kassai sor 2. 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1997. évi CXL. törvény 
64.§, 66.§, 84-85.§-ában, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (2) bekezdés c) 
pontjában kötelezıen elıírt megyei könyvtári, közmővelıdési és pedagógiai tájékoztatási 
feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m őködési köre:  

Nógrád megye  
 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

5.1. Könyvtári, levéltári tevékenység (szakágazat: 910100) 1 
 

5.1.1.     A Balassi Bálint Megyei Könyvtár ellátja az 1997. évi CXL. törvényben 
elıírt nyilvános könyvtári alapfeladatokat a megye egész területére 
vonatkozóan. 

5.1.2.      A települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat nyújt. 
   Könyvtári ellátórendszert mőködtet, betölti a rendszer központi 

könyvtári feladatát. 
5.1.3.    Végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez 

tartozó lakosainak könyvtári ellátását. 
5.1.4.    Salgótarján Megyei Jogú Város lakosai részére az önkormányzattal 

kötött megállapodás alapján nyilvános városi könyvtári ellátást végez. 
5.1.5.   Nevelı, illetıleg önmővelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységet 

végez az általános és a szakmai mőveltség növelése céljából.  
5.1.6.   Kiadja a Palócföld c. folyóiratot, illetve könyvkiadói tevékenységet 

folytat2. 
                                                           
1
Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
2
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



 

 

 

 

5.1.7.  Szervezi a megyében mőködı nyilvános könyvtárak statisztikai 
adatszolgáltatását. 

5.1.8.   Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, a 
nyilvános könyvtári ellátást végzı intézmények, valamint a 
munkaerıpiac igényeinek megfelelıen iskolarendszeren kívüli 
felnıttoktatást végez tanfolyami rendszerő át- és továbbképzés 
keretében. 

5.1.9.  Ellátja a köteles-példányokkal és a könyvtárközi dokumentum-
ellátással kapcsolatos feladatokat. 

5.1.10.    Szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését. 
5.1.11.   Pedagógiai szakkönyvtári feladatokat lát el és tankönyvbemutató 

helyet mőködtet3. 
 

5.2.      Egyéb oktatás; kulturális képzés4 
5.2.1.      Közmővelıdési szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenységet 

folytat a helyi közmővelıdési intézmények, helyi és kisebbségi 
önkormányzatok, egyesületek, közösségek és a mővelıdési 
életben aktívan részt vevı polgárok számára. 

5.2.2.      Szaktanácsadói tevékenységet végez a közmővelıdési intézmények 
munkatársai, intézmény nélküli mővelıdésszervezık és helyi 
önkormányzatok részére, mindenekelıtt az alábbi szakterületeken: 
a) elısegíti a területén mőködı települési önkormányzatok, 

nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye 
területén mőködı közmővelıdési szervezetek mővelıdési 
céljainak megvalósulását, 

b) együttmőködik a Magyar Mővelıdési Intézettel, az országos 
szakmai   érdek-képviseleti szervezetekkel. 

c) közmővelıdési tevékenységgel összefüggı elemzéseket és 
fejlesztı programokat készít és hasznosít, 

d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei 
közmővelıdési rendezvényeinek szervezésében, gondozza a 
kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi 
kulturális kapcsolatokat, 

e) győjti és összesíti a közmővelıdési információkat, megyei 
adattárat kezel, 

f) elısegíti a megye környezeti, mővészeti, közmővelıdési 
értékeinek, sajátosságainak bemutatását, 

g) végzi a közmővelıdési tevékenységek szervezıinek, 
vezetıinek szakmai képzését és továbbképzését, 

5.2.3.      Megbízás alapján elıkészíti és megszervezi a megyei önkormányzat 
programjait, rendezvényeit. 

5.2.4.   Közremőködik a megyei közgyőlés (illetve annak bizottságai) 
szakirányú döntéseinek elıkészítésében. 

 
 
 
 

                                                           
3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 
4
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) 

bekezdését. 



 

 

 

 

5.3. Az intézmény alaptevékenységéhez kacsolódó szakfeladatok meghatározása:5 
a) 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
b) 910122 – Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
c) 910123 – Könyvtári szolgáltatások 
d) 581400 – Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
e) 581100 – Könyvkiadás 
f) 910501 – Közmővelıdési tevékenység és támogatásuk 
g) 855200 – Kulturális képzés6 
h) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése7 
i) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
j) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
k) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás8 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 9 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
7. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:   

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.10 

 
8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.11 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. A könyvtár városi feladatainak költségvetési 
fedezetét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, a két önkormányzat 
által kötött megállapodás szerint.  

 
10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a Közgyőlés 

nyilvános pályázat útján – Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának véleményét kikérve – határozott idıre bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke 
gyakorolja. 

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

 

                                                           
5 Módosította a 27/2010.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
6
 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 

7
 Beillesztette a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától. 

8 Az i), j), k) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
9
 Módosította a 19/2010. (IX. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. október 1. napjától.  

10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
11

 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



 

 

 

 

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

 
12. Az intézmény jogi személy. 

 
13. Az intézmény általános jogutódja az 1949. májusában a Vallási és Közoktatási 

Minisztérium és Salgótarján megyei város által alapított Körzeti Könyvtárnak, illetve 
2.042-13/1952. (V. 14.) MT számú határozat alapján a Nógrád Megyei Tanács által 
1952. augusztus 30-án alapított Megyei Könyvtárnak (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.).  
A közmővelıdési feladatok tekintetében jogutódja a Nógrád Megyei Tanács 
19/1989.(IV.27.) Th. számú határozatával alapított Nógrád Megyei Közmővelıdési 
Központnak, illetve a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közmővelıdési Szakmai Szolgáltató 
és Szakszolgálati Intézetnek.12 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                           
12

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XIII. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének 
39/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított  

 
Lipthay Béla Mez ıgazdasági Szakképz ı Iskola és Kollégium 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A 

 
[A 11/2009. (III. 30.) Kgy., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 15/2010. (V. 
3.) önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 

1. Alapító szerv :  
 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei : 
2.1.  Az intézmény neve: Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 
2.2.  Az intézmény székhelye: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 11. 
2.3.  Az intézmény telephelyei: 

3170 Szécsény, Kossuth L. út 4. – Iskolaépület 
3170 Szécsény, Kossuth L. út 18. – Tankonyha 
3170 Szécsény, Rimóci út – Tanmőhely 
3170 Szécsény, Külterület (013, 015, 016 hrsz-ú Tangazdaság; 1989, 1990, 1991, 
0339, 0340, 0341, 0374, szántók, árkok) 
3170 Szécsény, Rákóczi út 90. – Mosoda és Tanszálló 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 
 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 kötelezıen 
elıírt – közoktatási és szakképzési feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m őködési köre : 
 Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, vállalkozók 

megyén kívüli telephelyei.  
  

5. Az intézmény besorolása, típusa:  
Költségvetési szerv, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: 
összetett iskola, kollégium)1 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége:  

6.1. Szakmai középfokú oktatás (Szakágazat: 853200) 
6.1.1. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás  

a) érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 
mezıgazdasági és agrárinformatikus irányultsággal; 

b) intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintő 
nyelvi érettségi vizsgára; 

c) felzárkóztató oktatás a szakképzés megkezdéséhez; 

                                                           
1
 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

d) pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon; 
e) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés.2 

6.1.2. Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı szakképzés3 
a) OKJ szerinti szakképzés informatikai, mezıgazdasági, élelmiszeripari, 

valamint vendéglátás-idegenforgalom (falusi vendéglátó, szakács) 
szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési 
évfolyamon 

b)  3 éves képzési idejő elırehozott szakiskolai szakképzés az OKJ-ben 
meghatározott szakképesítések körében. 

6.1.3. Gyakorlati képzés az iskolai tanmőhelyben, az iskolai tangazdaságban, és 
a vállalkozások gazdaságaiban.4 

6.2. Felnıtt- és egyéb oktatás5 
6.2.1. Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő középfokú 

felnıttoktatás: érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás 4 
évfolyamon, a nappali és az esti oktatás munkarendje szerint. 

6.2.2. Szakmai vizsgára felkészítı iskolarendszerő felnıttoktatás 
a) felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon; 
b) OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési 

évfolyamon. 
6.2.3. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerıpiaci 

igényeknek megfelelı, illetve tanfolyami rendszerő át- és továbbképzések. 
6.2.4. Alaptevékenységéhez kapcsolódva ellátja az iskolai intézményi 

közétkeztetés feladatát6. 
6.2.5. A többi tanulóval együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő (testi-, 

érzékszervi-, enyhe értelmi- és beszédfogyatékos, a megismerı funkció 
vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı, vagy 
organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı) tanulók nevelése, oktatása. 

6.3. Diákotthoni, kollégiumi ellátás7 
6.3.1. Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı 

tanulók kollégiumi elhelyezése maximum 80 férıhelyen. 
6.3.2. Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt8. 
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 

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetıségük, illetve 
b) akiknek a tanuláshoz megfelelı feltételeket a szülı nem tudja 

biztosítani. 
 

                                                           
2
 Beiktatta a 15/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. július 1. napjától. 

3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
4
 Számozását módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a 

rendelet 21. § (1) bekezdését. 
5
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
6
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
7
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
8
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 



 

 

 

 

6.4. Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehetı maximális 
tanulólétszám: 480 fı. 

 
6.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:9 

a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
b) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 
c) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos nevelési 

igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
d) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
e) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
f) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
g) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam) 
h) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
i) 853131 – Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) 
j) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai 

oktatása (9–10. évfolyam) 
k) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő 

szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
l) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére 

felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

m) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

n) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére 
felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési 
évfolyamokon 

o) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati 
felnıttoktatás  

p) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
q) 855943 – Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintő OKJ-s képzés 
r) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
s) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti 

felnıttoktatás 
t) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
u) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
v) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
w) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
x) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás10 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 11 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve : 

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 

                                                           
9 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
10 A v), w), x) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
11 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

 

b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.12 

 
9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.13 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 

11.  a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – 
nyilvános pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi 
megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat 
a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

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

 
12. Az intézmény vagyonának és a vagyon feletti rendelkezés jogára Szécsény Város 

Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanokat illetıen Szécsény Város Önkormányzatának, 
a többi ingatlan vagyont és az ingatlanon felüli vagyont illetıen a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlésének a vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete az irányadók.  
Az ingatlan vagyont a két önkormányzat között megkötött megállapodás, az ingóvagyont az 
intézmény mindenkori leltára tartalmazza. 

 
13. Az intézmény jogi személy. 

 
14. Az intézmény általános jogutódja a Szécsény Város Önkormányzata Képviselıtestülete 

75/1997.(V. 20.) sz. határozattal alapított Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı 
Iskolának (Szécsény, Haynald L. u. 11.). 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

                                                           
12 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
13 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



 

 

 

 

 
A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének 

 
45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú M ővészetoktatási Intézmény 
A L A P Í T Ó   O K I R A T A 

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 21/2010. (IX. 3.) 
önkormányzati, t a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 
12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv : 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, szervezeti e gységei (telephelyei) : 

Hivatalos neve: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
Rövidített neve: Rózsavölgyi Márk AMI 
Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

 
2.1   Kihelyezett osztályai:1 

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
a) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

    Kiss Árpád Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.) 
 

b) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
  Szabó Lırinc Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5.) 

 
c) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

   Dózsa György Általános Iskola (2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 
17.) 

 
d) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

    Balassi Bálint Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 17.) 
 

e) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
 Szent-Györgyi Albert Gimnázium (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 

50.) 
 

f) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
    4. számú óvoda (Cseperedı) (2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 1.) 
 

g) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  
    5. számú óvoda (Játékvár) (2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12.) 

 
h) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

    3. számú óvoda (Gézengúz) (2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 19.) 

                                                           
1 Módosította a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 1. napjától 



 

 

 

 

 
i) Balassagyarmati kihelyezett osztálya  

 Mikszáth K. Mővelıdési Központ (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 
50.) 

 
j) Diósjenıi kihelyezett osztálya (2643 Diósjenı, Kossuth út 21.) 

 
k) Érsekvadkerti kihelyezett osztálya (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149.) 

 
l) Magyarnándori kihelyezett osztálya (2694 Magyarnándor, Iskola út 1.)2 

 
m) Nógrádi kihelyezett osztálya  (2642 Nógrád, Vasút sor 9.) 

 
n) Rétsági kihelyezett osztálya  (2651 Rétság, Rákóczi út 32.)3 

 
o) Romhányi kihelyezett osztálya (2654 Romhány, Köztársaság tér 1.) 

 
p) Szurdokpüspöki kihelyezett osztálya 

        Szurdokpüspöki Általános Iskola (3064 Szurdokpüspöki, Árpád út 2.)  
 

q) Szügyi kihelyezett osztálya  (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.) 
 

r) Nézsai kihelyezett osztálya  (2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99.) 
 

s) Berceli kihelyezett osztálya  (2687 Bercel, Széchenyi út 3.) 
 

2.2.  Tagintézményei: 
2.2.1.   Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szécsényi  

Tagintézménye (3170 Szécsény, Ady Endre út 12.) 
2.2.2.  Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Rajeczky 

Benjamin Tagintézménye (3060 Pásztó, Fı út 54/A.) 
 

2.3   A 2.2.1. szerinti tagintézmény kihelyezett osztálya: 
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szécsényi 
Tagintézménye kihelyezett osztálya 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3170 Szécsény, Magyar út 15.) 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata) : 

Az 1993. évi LXXIX. törvény 31.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 86.§ (3) bekezdés e) 
pontjában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt, - a megyei önkormányzat számára 
kötelezıen elıírt – alapfokú mővészetoktatási feladatok ellátása, a hatályos 
jogszabályok szerint. 
 

4. Az intézmény m őködési köre : 
Nógrád megye 

 
 

                                                           
2 Nógrád Megye Önkormányzata, valamint Magyarnándor Község Önkormányzata megállapodása alapján a 2011/2012. tanévben 
szünetel a feladatellátás. 
3
 Módosította a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §  (1) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 



 

 

 

 

5. Az intézmény típusa, besorolása :4 
Alapfokú mővészetoktatási intézmény, költségvetési szerv. 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége : 

6.1 Alapfokú mővészetoktatási (szakágazat: 852020) tevékenységet folytat 12 
évfolyamon.5 

6.2 Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít 
fel. 

6.3 Tevékenységét az „Alapfokú mővészetoktatás követelményei és tantervi programja” 
szerint készült pedagógiai programja alapján végzi a következı mővészeti ágak 
tanszakain és feladatellátási helyeken:6 

 
6.3.1. Zenemővészeti ág  

 
6.3.1.1. 2011. szeptember 1-jétıl kifutó rendszerben: furulya, fuvola, oboa, 

klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, gitár, zongora, 
orgona, hegedő, gordonka, magánének, szintetizátor, számítógépes 
zene, kamarazene, szolfézs, harmonika, népi hegedő, népi furulya, 
népi ének, jazz-basszusgitár tanszak. 7 
 

6.3.1.2.  2011. szeptember 1-jétıl felmenı rendszerben: 
Klasszikus zene: fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyős, vonós, 
vokális, zeneismeret, kamarazene tanszak. 
Népzene: vonós és tekerı, fúvós, vokális, zeneismeret, kamarazene 
tanszak 
Jazz-zene: pengetıs tanszak 
Elektroakusztikus zene: billentyős tanszak 
 

6.3.1.3.  A 6.3.1.1. és a 6.3.1.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenı, Kossuth út 21. 
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149. 
2694 Magyarnándor, Iskola út 1.8 
2642 Nógrád, Vasút sor 9. 
2651 Rétság, Rákóczi út 32. 
2654 Romhány, Köztársaság tér 1. 
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 
3170 Szécsény, Magyar út 15. 

                                                           
4
 Módosította a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §  (5) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 

5
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
6 A teljes 6.3. pontot módosította a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. szeptember 1. 
napjától. 
7
 A teljes 6.3.1. pontot módosította a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. 

napjától. 
8 Nógrád Megye Önkormányzata, valamint Magyarnándor Község Önkormányzata megállapodása alapján a 2011/2012. tanévben 
szünetel a feladatellátás. 



 

 

 

 

3060 Pásztó, Fı út 54/A. 
2687 Bercel, Széchenyi út 3. 
2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99. 

 
6.3.2 Táncmővészeti ág 
 

6.3.2.1. 2011. szeptember 1-jétıl kifutó rendszerben: modern-kortárs tánc 
tanszak 

 
6.3.2.2. 2011. szeptember 1-jétıl felmenı rendszerben: modern tánc tanszak 

 
6.3.2.3. A 6.3.2.1. és a 6.3.2.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7. 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50. 
2660 Balassagyarmat, Nyírjesi út 12. 

 
6.3.3 Képzı- és iparmővészeti ág 
 

6.3.3.1. 2011. szeptember 1-jétıl kifutó rendszerben: grafika, festészet tanszak 
 
6.3.3.2. 2011. szeptember 1-jétıl felmenı rendszerben: képzımővészeti, fém- 

és zománcmővészeti, grafika- és festészet tanszak 
 

6.3.3.3. A 6.3.3.1. és a 6.3.3.2. pontra vonatkozó feladatellátási helyek: 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 
2643 Diósjenı, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
3060 Pásztó, Fı út 54/A. 

 
6.3.4 Színmővészet-bábmővészet ág; színjáték tanszak 

Feladatellátási helyek: 
2643 Diósjenı, Kossuth út 21. 
3170 Szécsény, Ady Endre út 12. 
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17. 

 
6.4 .9 
 
6.5. Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 1400 fı. 
 
6.6. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:10 

a) 852031 – Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
b) 852032 – Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, 

táncmővészeti, szín-és bábmővészeti ágban 
c) 900400 – Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése11 
d) 855931 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás12 
e) 855935 – Szakmai továbbképzések13 

                                                           
9
 Hatályon kívül helyezte a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010. szeptember 3. napjától. 

10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 17. §(1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
11

 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
12

 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
13

 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 



 

 

 

 

f) 855937 – Máshová nem sorolt egyéb felnıtt oktatás14 
g) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása15 
h) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység16 
i) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
j) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
k) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás17

 

 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége :18 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve : 
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.19 

 
9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.20 

 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – 

nyilvános pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi 
megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a 
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a közgyőlés elnöke gyakorolja. 

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

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete, valamint Balassagyarmat, Pásztó, és Szécsény városok önkormányzataival 
kötött megállapodások az irányadóak. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és 
az egyes városi önkormányzatok közötti megállapodások, az ingó vagyont az intézmény 
mindenkori leltára tartalmazza. 
 

13. Az intézmény jogi személy. 
 

                                                           
14

 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
15

 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
16

 Beillesztette a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
17 Az i), j), k) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 17. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
18

 Módosította a 21/2010. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. § () bekezdése. Hatályos 2010. szeptember 3. napjától. 
19 Módosította a 27/2010. XII. 1.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
20 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



 

 

 

 

14. Az intézmény általános jogutóda  
a) az 1963-1968. között mőködı Salgótarjáni Állami Zeneiskola Balassagyarmati 

Fiókjának, a Balassagyarmat Város Tanácsa által 1968-ban alapított Állami 
Zeneiskolának, az 1973-ban alapított Rózsavölgyi Márk Állami Zeneiskolának, az 
1994-ben Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Rózsavölgyi Márk 
Zeneiskolának (2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.);21 

b) a Pásztói Városi Tanács által 1988-ban, illetve Pásztó Város Képviselı-testülete 
által 1992-ben alapított Rajeczky Benjamin Mővészeti Iskolának; 

c) Szécsény Város Önkormányzati Képviselı-testülete által 1998-ban alapított 
Mővelıdési és Mővészetoktatási Központnak. 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k.                                                                                        
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                           
21

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 16. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XV. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének 
14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendeletével alapított  

 
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépi skola és Kollégium 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy, a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, 
valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv:  Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:   

 
2.1.   Az intézmény elnevezése, székhelye:  

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (3060 
Pásztó, Rákóczi út 1.) 

 
2.2.   Az intézmény telephelyei:  

2.2.1. Magyar-francia kéttannyelvő tagozat (3060 Pásztó, Fı út 58.) 
2.2.2. Tittel Pál Középiskolai Kollégium (3060 Pásztó, Rákóczi út 5.) 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

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 
kötelezıen elıírt – közoktatási, szakképzési és kollégiumi feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 

 
4. Az intézmény m őködési köre:  

Országos beiskolázású intézmény 
 

5. Az intézmény besorolása, típusa:   
Közös igazgatású közoktatási költségvetési szerv (intézményegységei: összetett iskola, 
kéttannyelvő gimnáziumi tagozat, kollégium)1 

 
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  

6.1.   Az intézményben általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és 
felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra 
felkészítı nevelés és oktatás folyik (Szakágazat: Általános középfokú oktatás – 
853100), továbbá biztosítja a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához, a 
szabad iskolaválasztáshoz való jogok érvényesítéséhez azoknak a nem pásztói 
lakhelyő diákoknak, akik Pásztón középfokú képesítést nyújtó szakoktatásban, 
képzésben vesznek részt:2 

                                                           
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
2
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 



 

 

 

 

6.1.1. öt évfolyamos, magyar tanítási nyelvő általános gimnáziumi tantervő 
oktatás, az elsı évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további 
évfolyamokon emelt szintő idegen nyelvoktatással.  

6.1.2.  öt évfolyamos, magyar-francia két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás (a 
66.259/1991. és a 286/1993. sz. MKM közleményekkel módosított 
29.207/1987. sz. egyedi engedély alapján).  

6.1.3.  öt évfolyamos magyar tanítási nyelvő szakközépiskolai oktatás az elsı 
évfolyamon intenzív nyelvi felkészítéssel, a további évfolyamokon emelt 
szintő idegen nyelvoktatással. 

6.1.4.   két évfolyamos gazdasági informatikus szakképzés 
6.1.5.  egy évfolyamos középszintő postai ügyintézı szakképzés, 
6.1.6.  iskolarendszerő általános gimnáziumi tantervő felnıtt oktatás, 
6.1.7.  a középfokú képzésben és a szakképzésben résztvevı tanulók kollégiumi 

ellátása, a lakhatás feltételeinek biztosítása, étkeztetés nyújtása3,  
6.1.8. a közoktatási törvényben meghatározott kollégiumi foglalkozások 

szervezése, a kollégiumba felvett tanulók tanulmányi munkájának 
segítése, 

6.1.9.  a középfokú képzésben és az általános iskolai oktatásban résztvevı 
tanulók étkeztetése4 

6.1.10. sajátos nevelési igényő (testi-, érzékszervi- és beszédfogyatékos, a 
megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra 
visszavezethetı, vagy organikus okokra vissza nem vezethetı tartós és 
súlyos rendellenességével küzdı) gyermekek integrált oktatása, 
szakvélemény alapján történı gyógypedagógiai ellátás. 

6.1.11. Referencia intézményi feladatok ellátása. 
6.1.12. Pedagógiai szakmai szolgáltatás. 
6.1.13. Máshová nem sorolható egyéb felnıttoktatás. 
6.1.14. Munkahelyi étkeztetés. 
6.1.15. Oktatást kiegészítı tevékenységek és ezek komplex támogatása.5 
 

6.2.     Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám: 570 fı 
6.3.  Kollégiumi férıhelyek száma (felvehetı tanulólétszám): 120 fı 
6.4.  Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:6 

a) 853111 – Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam) 
b) 853112 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi 

oktatása (9–12/13. évfolyam) 
c) 853113 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók (két tanítási nyelvő 

oktatás, nevelés) nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9–12/13. 
évfolyam) 

d) 853114 – Gimnáziumi felnıttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
e) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) 
f) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 

                                                           
3
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
4
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
5 A 6.1.11.-6.1.15. pontokat beillesztette a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 
1. napjától. 
6 Módosított a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

g) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 

h) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

i) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részvevı tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése 

j) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési 
igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

k) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
l) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
m) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
n) 890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
o) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  7 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:   

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.8 

 
 

9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.9 

 
 
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 
 
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – 

nyilvános pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke 
gyakorolja. 

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

 
 
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei 

Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

                                                           
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 
9 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától 



 

 

 

 

rendelete, valamint Pásztó város önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. 
Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti 
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.  

 
 
13. Az intézmény jogi személy. 
 
14. Az intézmény általános jogutódja Pásztó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 

123/2002. /VII.30./, 154/2000. /VIII.1./ számú, a 112/2003. /V.26./ számú, a 192/2003. 
/IX.18./ számú, a 113/2004. /VI.24./ számú, valamint a 204/2005. /IX.22./ számú 
határozatában szereplı (a 2. pont szerinti székhellyel rendelkezı) intézményeknek.10 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

                                                           
10 Módosította a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XVI. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének 
41/2007. (XII. 27.) Kgy. rendeletével alapított 

 
„Baglyask ı” Id ısek Otthona 

 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 
9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 
16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  

2.1    Székhelye: „Baglyaskı” Idısek Otthona 
 3102 Salgótarján, Petıfi út 92-94.  
 Férıhelyszáma: 140 (idısek otthont nyújtó ellátása) 

       10 (idısek átmeneti elhelyezése) 
2.2    Intézmény telephelye: 

  3100 Salgótarján, Füleki út 52.  
  Férıhelyszáma: 74 (idısek otthont nyújtó ellátása) 

 
3. Az intézmény m őködési köre :  

Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 68. § (1) bek., 
a 80. § (3) bekezdés a) pontja és a hatályos végrehajtási rendeletekben elıírt 
szakosított ellátások biztosítása.  

5. Az intézmény formája, típusa :  
5.1  Formája: Ápolás-gondozást, és átmeneti elhelyezést nyújtó tartós bentlakásos 

intézmény. 
5.2    Típusa: 

a) Idısek otthont nyújtó ellátása, 
b) Idısek átmeneti elhelyezése. 

5.3    Költségvetési szerv.1 
 

6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai) :  
6.1 Idısek otthont nyújtó ellátása (szakágazat: idısek, fogyatékosok bentlakásos 

ellátása – 873000):2 
6.1.1  A jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı, de 

rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára. 

                                                           
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
2
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 



 

 

 

 

6.1.2  Felvehetı az idısek otthonába az a 18. évét betöltött, jogszabályban 
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezı személy is, aki 
betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 

6.2. Szükség szerint biztosít intenzív gondozást (demens ellátást). 
6.3    Idısek átmeneti elhelyezése 

6.3.1  Ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi idıtartamra teljes körő ellátást biztosít 
azon idıskorúaknak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, 
akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idılegesen 
nem képesek gondoskodni. 

6.3.2  Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlı esetben az intézmény 
orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel 
meghosszabbítható. 

 
6.4  Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelı környezetet, 

elhelyezést, élelmezést, (szükség szerinti) ruházatot. 
6.5  Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükrıl, szakorvosi ellátásukról, kórházi 

beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
ellátásukat.  

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

6.7  Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:3 
a) 873011 – Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
b) 873012 – Idıskorúak átmeneti ellátása 
c) 873013 – Demens betegek bentlakásos ellátása 
d) 562917 - Munkahelyi étkeztetés 
e) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
f) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 
g) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás4 

 
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  5 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve :  
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti 
és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá. 
 

Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az 
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv.6  
 

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el. 

 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – 

                                                           
3 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
4 Az e), f), g) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
5 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
6 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



 

 

 

 

nyilvános pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
idıre bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, a kinevezés, a 
felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.7 

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

 
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a felügyeleti szervnek a 

megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete 
az irányadó. 

 

12. Az intézmény jogi személy. 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                                                                                                                                                            
7 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XVII. számú melléklete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének  
19/2000. (XII. 1.) Kgy. 

rendelete 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy őlésének Hivatala 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 
1.) önkormányzati, valamint a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) 
önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. A költségvetési szerv neve: 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Hivatala 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 

3. A költségvetési szerv jogállása, besorolása: 
Önálló jogi személy, költségvetési szerv1 
 

4. aaa  a) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott k özfeladata: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § és 75. §-
ában meghatározott feladatok (szakágazat: 841105 – helyi 
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége).2 

 b) A költségvetési szerv egyéb tevékenysége: 
Az 1991. évi XX. törvény 66.§-ában, valamint az 1990. évi XLV. törvény 
70.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a megyei idegenforgalmi 
értékek feltárásáról, a megyei idegenforgalmi célkitőzések 
meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevık tevékenységének 
összehangolásáról szóló, a megyei önkormányzat számára kötelezıen 
elıírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

 c) A költségvetési szerv alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat:3 
ca) 4 
cb) 422100 – Folyadék szállítására szolgáló közmő építése  
cc) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
cd) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
ce) 841112 – Önkormányzati jogalkotás 
cf) 841114 – Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
cg) 841115 – Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
ch) 841116 – Országos, települési és területi kisebbségi 

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
ci) 841117 – Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó 

                                                           
1 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
2
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 

§ (1) bekezdését. 
3
 A teljes c) pontot módosította a 17/2009. (VI. 5.) Kgy. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 

4
 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 

a rendelet 21. § (1) bekezdését. 



 

 

 

 

tevékenységek 
cj) 841118 – Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
ck) 841125 – Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége  
cl) 841126 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége  
cm) 841191 – Nemzeti ünnepek programjai 
cn) 841192 – Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
co) 5 
cp) 842155 – Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi 

kapcsolatai 
cq) 6 
cr) 890214 – A fiatalok társadalmi részvételét segítı programok, 

támogatások 
cs) 890216 – Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és 

programok, valamint támogatásuk 
ct) 890301 – Civil szervezetek mőködési támogatása 
cu) 890302 – Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
cv) 890509 – Egyéb máshová nem sorolható közösségi, társadalmi 

tevékenységek támogatása 
cw) 931901 – Sportszövetségek és szabályozó testületek 

mőködésének támogatása 
cx) 861001 – Fekvıbetegek aktív ellátás 
cy) 873011 – Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
cz) 872001 – Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
caa) 873021 – Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása 
cbb) 852012 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
ccc) 852022 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
cdd) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
cee) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés 

megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti 
oktatása a szakképzési évfolyamokon 

cff) 852031 – Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 
cgg) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9–12/13. évfolyam) 
chh) 853131 – Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. 

évfolyam) 
cii) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 

számára 
cjj) 853111 – Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9–12/13. 

évfolyam) 
ckk) 879012 – Gyermekotthoni ellátás 
cll) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
cmm) 910201 – Múzeumi győjteményi tevékenység 
cnn) 910131 – Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 

                                                                                                                                                                                     
5
 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 

a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
6
 Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. március 1. napjától, illetve lásd 

a rendelet 21. § (1) bekezdését. 
7
 Módosította a 25/2009. (XII. 4) Kgy. rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 

8 A cpp), cqq), crr) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 
1. napjától. 



 

 

 

 

coo) 910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása7
 

cpp) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
cqq) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú   

közfoglalkoztatása 
crr) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás8

 

 

 

   
5. A költségvetési szerv illetékessége: 

Nógrád megye 
 

6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 9 
Teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági 
szervezettel rendelkezı költségvetési szerv. 

 
7. A költségvetési szerv irányító (felügyeleti) sze rve: 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

8. Az alapító szerv neve: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

9. A költségvetési szerv vezet ıjének kinevezési rendje, foglalkoztatottjainak 
jogviszonya: 
a) A szerv vezetıjét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése nevezi ki pályázat 

útján, határozatlan idıre. A szerv vezetıjének elnevezése: megyei fıjegyzı. 
b) A költségvetési szerv és foglalkoztatottjai fıként közszolgálati, kivételesen polgári 

jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és m értéke:  10 
Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

11. A költségvetési szerv létrejöttének id ıpontja: 
1990. december 19. 
 

12. Jogel ıd költségvetési szerv: 
Nógrád Megyei Tanács VB. Szakigazgatási Szerve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 

36.)11 
 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

                                                           
9 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 17. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 
10 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
11 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XVIII. számú melléklete 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

 
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Gyermekotthon 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 10/2009. (III. 30.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. 
(II.22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, 
valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv : 

Nógrád Megye Közgyőlése 
 
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézmény ei, telephelyei : 

2.1. Elnevezése:   
 Hivatalos név: Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és Gyermekotthon 
Rövid név: Nógrádi EGYMI és Gyermekotthon 
Székhelye: 3060 Pásztó, Fı út 138. 

2.2. Intézményegységei, telephelyei: 
2.2.1. Intézményegység elnevezése: Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, 
 Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon 
 Rövid név: Vadvirág Óvoda, Iskola és Diáko. 
 Intézményegység címe: 3060 Pásztó, Fı út 138.1 
2.2.2. Intézményegység elnevezése: Pásztói Gyermekotthon 
 Intézményegység címe: 3060 Pásztó, Fı út 138. 

 2.2.3.Intézményegység elnevezése: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
  Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézet 

  Telephelyei:  
  2.2.3.1 2 
  2.2.3.2 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2. 

 2.2.3.3 3060 Pásztó, Fı út 138. 
 2.2.4.  Intézményegység elnevezése: Nevelési Tanácsadó 

Telephelyei:  
2.2.4.1 3060 Pásztó, Fı út 138. 
2.2.4.2 2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.3 

 
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  

Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 33. 
§ (12) bekezdésben, a 86. § (3) bekezdés f) pontjában, a 87. § (1) bekezdésének e), 
f), g) h) pontjában, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában foglalt – a 
megyei önkormányzat számára kötelezıen elıírt – feladatok ellátása, a hatályos 
jogszabályok szerint. 
 

4. Az intézmény m őködési köre:  

                                                           
1 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
2
 Hatályát vesztette 2010. augusztus 20-án a 10/2009. (III. 30.) Kgy rendelet 2. §-a alapján. 

3
 Módosított a 10/2009. (III. 30.) Kgy. rendelet 2. §-a.Hatályos 2010 augusztus 21. napjától. 



 

 

 

a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 
tekintetében: Nógrád megye.  

b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében: 
ba)   korai fejlesztés és gondozás, valamint fejlesztı felkészítés Salgótarján 

Megyei Jogú Város kivételével valamennyi Nógrád megyei településen; 
bb)  logopédiai szolgáltatás Balassagyarmat kistérség minden településén, 

valamint Bárna községben; 
bc)   gyógytestnevelés és a hozzá kapcsolódó utazó szakember ellátás 

Salgótarján kistérség minden településén Salgótarján megyei jogú város 
kivételével; 

bd) nevelési tanácsadás Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény, 
Rétság kistérség minden településén, valamint Bárna községben; 

be) továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás Bátonyterenye, Pásztó, 
Szécsény, Rétság és - Salgótarján Megyei Jogú Város kivételével - 
Salgótarján kistérség valamennyi településén; 

bf)    a 6.3.7.1. és a 6.3.7.2. pontban foglalt ellátás Salgótarján Megyei Jogú 
Város kivételével valamennyi Nógrád megyei településen. 

 
c)  A különleges gyermekotthon tekintetében – Salgótarján Megyei Jogú Város 

illetékességi területét kivéve – Nógrád megye. 
 

5. Az intézmény típusa, besorolása:  
Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény.4 
 
6. Az intézmény alaptevékenysége: 

6.1. Alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás kivételével) – 852010 5 
6.1.1. Sajátos nevelési igényő értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek 

egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes 
korcsoportban (Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı 
Speciális Szakiskola és Diákotthon, Pásztó) 

  Az óvodába felvehetı maximális gyermeklétszám: 9 fı.  
 

6.1.2.  
 6.1.2.1. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, 

nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Vadvirág Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon, 
Pásztó). 

 
 6.1.2.2.6 
 

 6.1.2.3. Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai 
oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon (Vadvirág 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és 
Diákotthon, Pásztó).  

 

  6.1.2.4. Az iskolába felvehetı maximális tanulólétszám:  
Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola 
és Diákotthon, Pásztó: 135 fı;7                                                             
                 

                                                           
4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
5
 Módosította a 3/2010. (II.22) Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § 

(1) bekezdését. 
6 Hatályon kívül helyezte a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011. július 1. napjától. 
7 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (1) b) pontja, Hatályos 2011. július 1. napjától.  



 

 

 

6.1.3. Autista gyermekek fejlesztése csoportban (Vadvirág Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon, Pásztó).  

 A felvehetı maximális tanulólétszám: 19 fı. 
 
 

6.2.  Szakmai középfokú oktatás8 
 Középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok számára készségfejlesztı speciális 

szakiskola mőködtetése 2 általánosan képzı és 2 szakképzési évfolyamon 
(Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és 
Diákotthon, Pásztó).  
A felvehetı maximális tanulólétszám 24 fı. 
 

6.3. Egyéb oktatás9 
6.3.1. Korai fejlesztés és gondozás. 
6.3.2. Fejlesztı felkészítés. 
6.3.3. Logopédiai szolgáltatás. 
6.3.4. Gyógytestnevelés.  
6.3.5. Nevelési tanácsadás. 
6.3.6. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 
6.3.7. Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges 

utazó szakember hálózat mőködtetésérıl: 
 6.3.7.1. Fejlesztı felkészítés, 
 6.3.7.2. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható 

gyermekek, tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása, 
 6.3.7.3. Gyógytestnevelés. 
6.3.8. Az intézmény a 4. pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok 

és társulásaik részére – közoktatási megállapodás alapján – elláthat a 4. 
pontban nem szereplı szakszolgálati feladatot. 

 
6.4. Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a sajátos nevelési igényő 

gyermekek, tanulók ellátása és a pedagógiai szakszolgálatok területén10 
 6.4.1. Szaktanácsadás, 
 6.4.2. Pedagógiai tájékoztatás, 
 6.4.3. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, 

6.4.4. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének 
segítése, szervezése11, 

 6.4.5. Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat. 
6.4.6. Iskolarendszeren kívüli felnıttoktatás.  

 6.4.7. Utazó gyógypedagógus hálózat mőködtetése a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelt (integrált) sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók 
ellátásához a szolgáltatást igénybe vevıvel kötött külön megállapodás alapján. 
12 

 
 
 
 

                                                           
8
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 

§ (1) bekezdését. 
9
 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 

§ (1) bekezdését. 
10

 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
11

 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
12 A 6.4.6. és 6.4.7. pontokat beillesztette a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. 
december 1. napjától. 



 

 

 

6.5. Diákotthoni ellátás13 
Sajátos nevelési igényő óvodás gyermekek és tanulók diákotthoni ellátása 
(Vadvirág Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és 
Diákotthon, Pásztó).  
A felvehetı maximális tanulólétszám és a férıhelyek száma: 96. 

 
 

6.6. Egyéb bentlakásos ellátás14 
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás 
biztosítása az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek számára. A 
férıhelyek száma: 
Pásztói Gyermekotthon: 20  
a) Gondoskodás teljes körő ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és 

egészségügyi ellátás, lakhatás). 
b) A különleges ellátás kiterjed a fogyatékossága miatt különleges ellátást 

igénylı gyermek gondozására, habilitációjára, rehabilitációjára. 
c) Családi környezetbe történı visszahelyezés elıkészítése, családi 

kapcsolatok ápolása, az örökbefogadás elısegítése. 
 d) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása. 
 e) Azon átmeneti vagy tartós nevelésbıl kikerült fiatal felnıtt lakhatásának és 

további ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal 
elrendelte. 

 
6.7. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
meghatározása:15 

a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára16 

b) 562912 – Óvodai intézményi étkeztetés 
c) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés 
d) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése 
e) 851012 – Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása17 
f) 852012 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 

rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
g) 852022 – Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 

rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)18 
h) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
i) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés 

megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti 
oktatása a szakképzési évfolyamokon 

j) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati 
oktatása a szakképzési évfolyamokon 

k) 855912 – Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
l) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı sajátos 

nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése19 

                                                           
13

 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
14

 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
15 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
16

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
17

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
18

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 



 

 

 

m)879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás 
n) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
o) 856012 – Korai fejlesztés, gondozás 
p) 856013 – Fejlesztı felkészítés 
q) 856020 – Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
r) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás20 
s) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
t) 856000 – Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
u) 856099 – Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
v) 855935 – Szakmai továbbképzések 
w) 855931 - Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
x) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
y) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
z) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás21 
 

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  22 
    Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  
 
8. Az intézmény fenntartója, irányító (felügyeleti)  szerve:    

a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 

szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottság 
hagyja jóvá.23            

                                                                                            
9.   Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, 

az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv.24 

 
10.  Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el.        
                                                                          
11.  a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a Közgyőlés – 

nyilvános pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, 
vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása tekintetében a Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a 
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen 
polgári jogi jogviszonyban állnak egymással. 

 
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. 
 

                                                                                                                                                                                     
19

 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
20

 Beillesztette a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. január 1. napjától. 
21 Az x), y), z) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. 
napjától. 
22 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától 
23 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
24 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos 2011. november 1. napjától. 



 

 

 

14. Az intézmény általános jogutódja: a Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. 
határozatával 1982. szeptember 1-jén alapított Kisegítı Iskola és Nevelıotthonnak 
(3060 Pásztó, Szabadság út 150.); a Balassagyarmat Város Önkormányzata 
64/1994. (IV.14.) számú határozatával  alapított Általános Iskolának (2660 
Balassagyarmat, Ady Endre út 1.); a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
47/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított balassagyarmati Óvoda, Általános 
Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatnak (2660 Balassagyarmat Patvarci út 2.); az 
Oktatásügyi Minisztérium által 1958-ban Szátokon alapított Gyógypedagógiai Nevelı 
Intézetnek, melynek fenntartója 1955. január 1. óta a Nógrád Megyei Tanács volt; az 
Oktatásügyi Minisztérium által 1954-ben Cserhátsurányban alapított 
Gyógypedagógiai Nevelı Intézetnek (Cserhátsurány, Bocskai út 1.), melynek 
fenntartója 1955. január 1-tıl a Nógrád Megyei Tanács, 1992. június 11. óta Nógrád 
Megye Önkormányzata volt; a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 9/1999. 
(VI.11.) Kgy. rendeletével alapított szátoki Százszorszép Általános Iskola, 
Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonnak (2656 
Szátok, Kossuth út 106-108).25 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 
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 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XIX. számú melléklete 

 
Nógrád Megye Közgy őlésének 

7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

[A 19/2009. (VII. 3.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 14/2010. (V. 
3.) önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, 
a 23/2011. (VIII. 23.) önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati 
rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv :  

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

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

 
3. Az intézmény m őködési köre : 

Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési 
helye. 

 
4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban megha tározott közfeladata):  

A közgyőlés, annak szervei gazdasági, mőszaki és szolgáltatási szükségleteinek 
kielégítése, a használatában lévı önkormányzati vagyon üzemeltetése. 
A közgyőlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti 
hasznosítása. 

 
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): 1 

5.1. A megyeháza és egyéb – a közgyőlés által átadott – ingatlanok üzemeltetése, 
mőködtetése, fenntartása, bérbeadása, kezelése, valamint felújítása 
(Építményüzemeltetés – szakágazat: 811000). Az ingóságok beszerzése, 
javítása, karbantartása, pótlása. 

5.2. Saját szervezete, illetve a közgyőlés által meghatározott feladatokkal 
összefüggı pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti 
tevékenységek ellátása (nyomdai, stúdió, küldemény-felvételi és kézbesítési 
tevékenység). 

5.3. Konyhát üzemeltet, élelmezési feladatot lát el:2 
5.3.1.         székhelyén, 
5.3.2.        a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban 

(Salgótarján), 
5.3.3.        a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

Lorántffy Zsuzsanna tagintézményében (Salgótarján), 
5.3.4.        a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy 

András Szakképzı Iskola és Kollégium tagintézményében 
(Bátonyterenye), 

                                                           
1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
2 A teljes 5.3. pontot módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos 2011. december 1. napjától. 



 

 

 

5.3.5.       a „Baglyaskı” Idısek Otthonában (Salgótarján), 
5.3.6.      az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben 

(Ludányhalászi), 
5.3.7.       a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat), 
5.3.8.       a Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégiumban 

(Szécsény), 
5.3.9.       az Ezüstfenyı Idısek Otthonában (Bátonyterenye), 
5.3.10. a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye), 
5.3.11. a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani 

Intézmény és Gyermekotthonban (Pásztó), 
5.3.12. a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban 

(Bercel), 
5.3.13. a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 

Otthonban (Diósjenı, Kastély), 
5.3.14. a Szent Lázár Megyei Kórházban (Salgótarján), 
5.3.15. a Madách Imre Kollégiumban (Balassagyarmat). 

5.4. Szállásférıhelyek mőködtetése 
5.4.1. Kemping 
5.4.2. Turista szálló 
5.4.3. Üdülık [Balatonföldvár, Berekfürdı] 

5.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
meghatározása:34 

a) 552001 – Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 
b) 553000 – Kempingszolgáltatás 
c) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 
d) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
e) 562919 – Egyéb étkeztetés 
f) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
g) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
h) 561000 – Éttermi, mozgó vendéglátás 
i) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
j) 890442 – Bérpóló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása 
k) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás 
 

6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége :5 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Gazdasági Bizottsága hagyja 

jóvá.6 
 

8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.7 

 
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 

megállapított költségvetésbıl látja el. 
 

                                                           
3 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
4 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
5 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti. Az igazgató felett 
a munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke 
gyakorolja. Az igazgatót a közgyőlés nyilvános pályázat útján, a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott idıre bízza meg.8 

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

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

megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete az irányadó. 

 
12. Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja 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 Szervezetének (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).9  

 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

                                                           
8 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
9 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet XX. számú melléklete 
 
 

Nógrád Megye Közgy őlésének 
24/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított 

Szent Lázár Megyei Kórház 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
[A 17/2009. (VI. 5. ) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy. a 27/2010. (XII. 
1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 16/2011. (VI. 29.) 
önkormányzati, valamint a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 
 
1. Alapító szerv :  

Nógrád Megye Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:  
2.1.     Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház, 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.  
2.2.     Az intézmény telephelye:267 

Egészségház (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.) 
 

3. Az intézmény m őködési köre :  
Nógrád megye 
 

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontjában elıírt alapellátást meghaladó 
egészségügyi szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) 
bekezdésben elıírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.  
 

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):  
a) Fekvıbeteg-ellátás (szakágazat: 861000)268 
b) Járóbeteg-ellátás  
c) Fogorvosi szakellátás  
d) Egyéb humán egészségügyi ellátás 
e) Könyvtári, levéltári tevékenység 
f) Betegszállítás  
5.1 A kórház megelızı, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási 
területén 

a) az egészségbiztosítási pénztárral megkötött finanszírozási szerzıdésben 
rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvıbeteg ellátást biztosít, valamint 
járóbeteg és fogászati szakellátást végez;269 

b) Egészségügyi Szőrı- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat 
mőködtet, 

c) A mőködési engedélyben meghatározott területen végzi a megye 
lakosságának tüdıszőrését és kiegészítı szőrését, 

d) A mőködési engedélyben meghatározott területen közremőködik a TBC-s 
betegek környezete fokozott védelmének megteremtésében, 

e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdıbetegek 
felkutatásáról, kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, 
ambuláns gyógyításáról, gondozásáról. 

                                                           
267 Módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 20. §-a. Hatályos 2011. szeptember 16. napjától. 
268 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. 
§ (1) bekezdését. 
269 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 



 

 

 

f) A szécsényi kistérség körzetében járóbeteg szakellátásokat biztosít. 
5.2  A kórház a fekvıbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat 

biztosít. 
5.3  Az egészségbiztosítási pénztárral kötött finanszírozási szerzıdésben foglaltak 

szerinti kapacitás mértékéig betegszállítási tevékenységet folytat. 
5.4   A kórház nyilvános szakkönyvtárat mőködtet. 
5.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 
meghatározása:270 

a) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

b) 861001 – Fekvıbetegek aktív ellátása271 
c) 861002 – Fekvıbetegek krónikus ellátása272 
d) 862211 – Járóbetegek gyógyító szakellátása 
e) 862212 – Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
f) 862213 – Járóbetegek gyógyító gondozása 
g) 862231 – Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
h) 862232 – Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
i) 862240 – Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
j) 862303 – Fogorvosi szakellátás 
k) 869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
l) 869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
m) 869035 – Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történı 

halottszállítás 
n) 869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás 
o) 869039 – Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítı egészségügyi 

szolgáltatás 
p) 869041 – Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
q) 562917 – Munkahelyi étkeztetés 
r) 813000 – Zöldterület-kezelés 
s) 910123 – Könyvtári szolgáltatások 
t) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás 
u) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 

közfoglalkoztatása 
v) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás273 

 
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:  274 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve :  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); 
szervezeti és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá.275  
 

8. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.276 

 

                                                           
270 A teljes 5.5. pontot módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. 
napjától. 
271 Módosította a 16/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
272 Módosította a 16/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. július 1. napjától. 
273 A t), u), v) pontokat beillesztette a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától. 
274 A teljes pontot módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. 
napjától. 
275 Módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 
276 Módosította a 27/2010. (XII. 1. ) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától. 



 

 

 

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által 
megállapított költségvetésbıl látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap 
támogatást biztosít. 

 
 
10.  a) Az intézményt egyszemélyi felelıs fıigazgató vezeti, akit a Közgyőlés 

– nyilvános pályázat útján – a vonatkozó jogszabályok alapján 
meghatározott idıtartamra bíz meg. A fıigazgató felett a munkáltatói 
jogkört, a vezetıi megbízás, a felmentés, vezetıi megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a 
Közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke 
gyakorolja. 

 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. §-
ában meghatározott jogviszonyokban állhatnak egymással. 

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

megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelete az irányadó.  

 
12 Az intézmény jogi személy. 
 
13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kıszénbánya RT. 

Bányapénztára által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a 
Rimamurányi - Salgótarjáni Vasmő RT. Társpénztára által alapított Acélgyári 
Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács VB. által 1951-ben Megyei Kórházi 
rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-tıl a jelenlegi 
székhelyén mőködı Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád 
Megyei Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és 
Tüdıbeteg Gyógyintézetének, amely 1992-tıl Megyei Tüdıgyógyintézetként (2673 
Nógrádgárdony, Kórház út 1.) mőködött.277 

 
 
Salgótarján, 2011. szeptember 15. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei fıjegyzı 

 

 

 

                                                           
277 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától. 
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