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55/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: A  Nógrád  megyei  aljegyző
ideiglenes megbízásáról

H A T Á R O Z A T A  

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  2005. május  27-től  -  az aljegyzői  állás
pályázat  útján  történő  betöltéséig  -  megbízza  dr.  Nagy  Zsuzsannát (3070
Bátonyterenye, Ózdi út 54.) a közgyűlés hivatala Önkormányzati, Jogi és Közszolgálati
Főosztályának főosztályvezető-helyettesét az aljegyzői feladatok ellátásával.

A testület dr. Nagy Zsuzsanna illetményét havi bruttó 450.000 forintban állapítja meg. A
közgyűlés  utasítja  a  főjegyzőt,  hogy  a  megbízással  összefüggő  munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: dr. Barta László főjegyző

2. A  testület  utasítja  a  főjegyzőt,  hogy  az  aljegyzői  munkakör  betöltésére  vonatkozó
pályázati kiírást terjessze a közgyűlés júniusi ülése elé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Barta László főjegyző

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

56/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: A Nógrád Megyei Levéltár magasabb
vezetői  beosztású  igazgatóhelyette-
sének  megbízásához  szükséges
fenntartói egyetértésről

H A T Á R O Z A T A  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy dr. Hausel Sándor 2005.
május 27-étől öt év határozott időtartamra a Nógrád Megyei Levéltárnál igazgatóhelyettesi
(magasabb vezetői), megbízásban részesüljön. A Testület utasítja a Nógrád Megyei Levéltár
igazgatóját,  hogy e  döntés  következtében szükségessé váló  munkáltatói  intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2005. május 30.
Felelős: Tyekvicska Árpád igazgató

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2005. (VI. 03.) Kgy. 

rendelete
egyes rendeletek módosításáról

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

I. fejezet
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.)

Kgy. rendelet (a továbbiakban: SzMSz) módosítása

1. §
Az SzMSz 7.§-a helyébe az alábbi 7.§ lép:

„7.§

(1) A közgyűlés szabadon vállalhat közfeladatot, ha:
a) az a kötelezően előírt feladat ellátását nem veszélyezteti,
b) az ellátáshoz szükséges feltételek biztosítottak, vagy azokat megteremti,
c) azt a törvény nem utalja kizárólagosan más szerv feladat- és hatáskörébe,
d) annak gyakorlása nem sérti a települési önkormányzatok érdekeit.

      (2) A megyei önkormányzat önként vállalt feladatait a 3. sz. függelék tartalmazza.”

2.§

Az SzMSz 45.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

„(2) A megyei közlöny a közgyűlés rendeleteit és határozatait tartalmazza – ide nem értve
az  önkormányzati  hatósági  ügyben,  zárt  ülésen  hozott  határozatokat  -,  a  közlönyben
szükség szerint megjelennek a közérdekű és hivatalos közlemények.”

3. §

Az SzMSz 1/b. melléklete kiegészül az alábbi 9. ponttal, egyúttal az eddigi 9-14. pontok 10-
15. pontokra számozódnak át:

„9. A bizottság a megyei közgyűlés javaslattevő, véleményező, döntés előkészítő szerve a
kéményseprőipari közszolgáltatást érintő feladatok tekintetében.”

4.§

Az  SzMSz  1/e.  mellékletének  12.  pontja  hatályát  veszti,  egyúttal  a  többi  pont
értelemszerűen átszámozódik.

5. §
(1) Az SzMSz 1/i. mellékletének 7. pontja helyébe az alábbi 7. pont lép:

„7. Véleményezi a közgyűlés hivatalának szervezeti felépítésére, valamint a hivatali
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 teljesítménykövetelmények alapját képező célokra vonatkozó javaslatot.”

(2) Az SzMSz 1/i. melléklete kiegészül az alábbi 8. ponttal, egyúttal az eddigi 8-19. pontok
9-20. pontokra számozódnak át:

„8. Véleményezi a főjegyző és az aljegyző kinevezésével, vezetői megbízásának
visszavonásával,  felmentésével,  összeférhetetlensége  megállapításával,  valamint
fegyelmi felelősségre vonásával kapcsolatos előterjesztéseket.”

6.§
Az SzMSz 76.§ (2) bekezdésében a 3.sz. függelék megnevezése „ kötelezően ellátandó,
valamint önként vállalt feladatok és hatáskörök jegyzéke”.

7.§
Az SzmSz 3. sz függeléke kiegészül e rendelet 1. sz. mellékletével.

II. fejezet
Egyes alapító okiratok módosítása

 
8.§

Reménysugár Otthon alapító okiratának módosítása

A közgyűlés - a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt  –  25/1992.  (VI.  11.)  Kgy.  rendeletének  melléklete  helyébe jelen  rendelet  2.  sz.
melléklete lép. 

9. §
 Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása

A közgyűlés - a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt  –  24/1995.  (XII.  21.)  Kgy.  rendeletének melléklete  helyébe  jelen  rendelet  3.  sz.
melléklete lép. 

10.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 23/2003. (XII.  05.) Kgy.
rendelet 11. § és 13.§-a hatályát veszti.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke
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1. sz. melléklet
Nógrád Megye Önkormányzata önként vállalt feladatai

A feladat megnevezése
A feladatot
megállapító
jogszabály

A feladat gyakorlója

Jelképek  megalkotása,  megyei
kitüntetések  alapítása  és
adományozása

1990. évi LXV. törvény
1.  §  (6)  bekezdés  a)
pont
14/1991.(XI.14.) Kgy.r. 

megyei közgyűlés
megyei közgyűlés elnöke
Egészségügyi Bizottság
Közoktatási, Művelődési
és Műemlékvédelmi
Bizottság
Szociális Bizottság

Csatlakozás  területi  és  országos
érdekképviseleti  szervekhez,
együttműködés  külföldi
önkormányzatokkal,  belépés
nemzetközi  önkormányzati
szervezetbe
- Megyei  Önkormányzatok

Országos Szövetsége
- Európai Régiók Gyűlése
- Besztercebánya Megyei

Önkormányzat –Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat –
Kassa Megyei Önkormányzat
Együttműködési Megállapodás

- Neogradiensis Eurorégió
-  Ipoly Eurorégió
- Örebro megye
- Bajor Ifjúsági Kör
- Westseland megye
- Vladimir megye
- Besztercebánya megye
- Calabria régió

1990. évi LXV. törvény
1.  §  (6)  bekezdés  c)
pont

megyei közgyűlés

Közalapítvány  létrehozása,
csatlakozás  más  által  létrehozott
közalapítványhoz, alapítványhoz
- Nógrád Sportjáért Alapítvány
- Nógrádi Mecénás Alapítvány
- Nógrád  Megyei  Közoktatási

Közalapítvány
- Nógrád  Ifjúságáért  Gyermek-és

Ifjúsági Alapítvány
- Közbiztonsági  és  Vagyonvédelmi

Alapítvány
- Nógrád Megyei Regionális

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

1990. évi LXV. törvény
88. § (1) a.)

megyei közgyűlés
Közoktatási, Művelődési
és Műemlékvédelmi
Bizottság
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Közművelődési, tudományos,
művészeti  és idegenforgalmi
tevékenység támogatása
- Megyei rendezvények támogatása
- Irodalmi rendezvények támogatása

a  Nógrádi  Mecénás Alapítványon
keresztül

1991.  évi  XX.  törvény
121. §

megyei közgyűlés
megyei közgyűlés elnöke
Közoktatási és
Művelődési és
Műemlékvédelmi
Bizottság



A feladat megnevezése A feladatot megállapító
jogszabály A feladat gyakorlója

Segítségnyújtás  a  nemzeti  és  etnikai
kisebbségek  jogainak  érvényesítéséhez,
tevékenységük támogatása
- Cigány  Kisebbségi  Konzultációs

Tanács  működtetése
- Kisebbségi  rendezvények,  feladatok

támogatás

1990. évi LXV. törvény 1.
§ (4) bekezdés

megyei közgyűlés
Romaügyi  és  Kisebbségi
Tanácsnok 

Pályázat  kiírása  közép  és  felsőoktatási
intézményekben  tanuló  Nógrád  megyei
fiatalok támogatására

1990. évi LXV. törvény 1.
§ (4) bekezdés
51/2005.  (IV.21.)  kgy.
határozat

Ösztöndíj kuratórium

Művészi  alkotó  munka  feltételeinek
javítása  és  a  művészeti  értékek
létrehozásának, megőrzésének segítése
- megyét  reprezentáló  művészeti

kiadványok kiadásának támogatása

1991. évi XX. törvény 121.
§

megyei közgyűlés
megyei közgyűlés elnöke
Közoktatási,  Művelődési  és
Műemlékvédelmi Bizottság

Részvétel  a  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj
pályázat működtetésében

12/2001.  (IV.  28.)  OM
rendelet 1.§ (1) bekezdés

megyei közgyűlés
Közoktatási,  Művelődési és
Műemlékvédelmi  Bizottság

Ifjúsági  közösségek tevékenységének
támogatása
- Nógrád  Megyei  Ifjúsági  Tanács

működtetése
- platform  táborok,  ifjúsági

csereprogramok szervezése
- ifjusági  programok,  rendezvények

támogatása 

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

megyei közgyűlés
megyei közgyűlés elnöke
Ifjúsági,  Sport  és
Civilügyi Tanácsnok 

Az  ifjúság  erkölcsi,  fizikai
nevelésében,  a  személyiség
formálásában jelentő szerepet betöltő
sporttevékenység támogatása
- diáksport  rendezvények

támogatása 

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

megyei közgyűlés
Ifjúsági,  Sport  és
Civilügyi Tanácsnok 

A  megyében  működő  társadalmi  és
civil  szervezetekkel  való
együttműködés,  működési  feltételeik
biztosításának segítése
- bizottsági  keret  terhére  pályázat

kiírása

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

megyei közgyűlés
Közoktatás , Művelődési
és Műemlékvédelmi
Bizottság 

Nemzetközi és regionális kapcsolatok
alakítása
- Európai Uniós tagsággal

kapcsolatos megyei önkormányzati
koordinációs feladatok ellátása

- Nógrád Megyei Európai
Információs Pont működtetéséhez
való hozzájárulás

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

megyei közgyűlés
Területfejlesztési  és  EU
integrációs Bizottság

Települési  önkormányzatok
munkájának szakmai segítése
- információszolgáltatás a  pályázati

lehetőségekről

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

megyei közgyűlés
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A feladat megnevezése
A feladatot
megállapító
jogszabály

A feladat gyakorlója

Csatlakozás  társulásokhoz,
egyesületekhez
- „Palóc Út” Tematikus Turisztikai Út

Közhasznú  Egyesület 
- Észak-magyarországi

Idegenforgalmi és
Gazdaságfejlesztési Kht. 

- Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Rt.

1990. évi LXV. törvény
1.  §  (6)  bekezdés  c)
pont

megyei közgyűlés

Szociális  és  egészségügyi  gondok
mérséklésére irányuló tevékenységek
támogatása
- Nógrád Megyei  Idősügyi  Tanács

működtetése
- Nógrád  Megyei  Esélyegyenlőségi

Koordinációs Iroda működtetése

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

1138/2002.  (VIII.  9.)
Korm. határozat

megyei közgyűlés

A  területfejlesztés,  a  megye
társadalmi,  gazdasági  folyamatainak
menedzselése,  gazdaságélénkítés,  a
gazdaság  számára  információ
biztosítása és szakmai koordináció
- kis-  és  középvállalkozások

támogatása

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

megyei közgyűlés
megyei közgyűlés elnöke

Megyei  környezet-,  természet-  és
műemlékvédelemmel  kapcsolatos
feladatok ellátása érdekében 
- kapcsolattartás  és koordináció  az

érintett  hatóságokkal  és  szakmai
szervezetekkel

- közreműködés a  megye területén
lévő  műemléki  és  építészeti
értékek  felkutatásában,
feltárásában

- műemléki  védelemre  érdemes
építészeti  értékek  védettségének
kezdeményezése

- Virágos Nógrádért pályázat 

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

megyei közgyűlés
Idegenforgalmi,
Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi
Bizottság



A megye helyzetéből adódó turisztikai
lehetőségek  feltárása  és  a
turizmusfejlesztési  programok
koordinálása
- turisztikai  marketingtevékenység

végzése
- a  Megyei  Tourinform  Iroda

működtetése
- a  megyét  reprezentáló

ismeretterjesztő  kiadványok
megjelentetése

- turisztikai  és  utazási  kiállításokon
való részvétel 

1990. évi LXV. törvény
1. § (4) bekezdés

megyei közgyűlés
Idegenforgalmi,
Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi
Bizottság

2. sz. melléklet
Nógrád Megye Közgyűlésének

25/1992. (VI. 11.) Kgy.
rendelete

Reménysugár Otthon

A L A P Í T Ó  O K I R A T A

(A 10/2005. (VI. 03.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)

1. Alapító szerv: 
   Nógrád Megye Közgyűlése

2. Az intézmény elnevezése, székhelye:
    Reménysugár Otthon
    2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.

3. Az intézmény működési területe: 
    Nógrád megye

4. Az intézmény alapításának célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontja, az 1993. évi III. törvény 88. § (1) bek,
valamint  az  1997.  évi  XXXI.  törvény  95.  §  (1)  bek.  és  a  hatályos  végrehajtási
rendeletekben  meghatározott  szakosított  szociális  és  gyermekvédelmi ellátások
biztosítása.

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):   
    Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31)

    5.1. Gyermekotthoni feladatok ellátása 24 férőhelyen:
          

    5.1.1. Az intézmény gyermekotthoni részlege három csoportban otthont nyújtó ellátás
keretében  biztosítja  az  ideiglenes  hatállyal  elhelyezett,  az  átmeneti  és  tartós
nevelésbe vett 6 éven aluli gyermekek teljes körű ellátását 

5.1.1.1 A gyermekotthon két csoportban biztosítja a kora miatt sajátos szükséglettel bíró
három  év  alatti  gyermekek  számára  az  állapotukhoz  és  korukhoz  igazodó
különleges ellátást.

5.1.1.2 A különleges ellátást nem igénylő gyermekek csoportjában legfeljebb 4 fogyatékos,
illetve tartósan beteg gyermek helyezhető el.
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     5.1.2. Biztosítja a fogyatékos és a részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermekek
korai  fejlesztését,  gondozását,  a  képzési  kötelezett  gyermekek  gondozását,
fejlesztő felkészítését.

       5.1.3.  Előkészíti  a  családi környezetbe történő visszahelyezést, ápolja a  családi
kapcsolatokat, segíti az örökbefogadást és az utógondozást. 

       5.1.4. Befogadja a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylő első
életévét be nem töltött gyermeket.

5.1.5.  Átmeneti  gondozást  biztosít  szabad  férőhelyei  terhére  azon  települési
önkormányzatok számára – 0-6 éves korosztály tekintetében -, amelyek a megyei
önkormányzattal a feladat ellátása érdekében megállapodást kötöttek.

5.1.6.  Átmeneti  gondozásra  befogadhatja  a  3  éven aluli,  egészségügyi  okok  miatt
ellátást igénylő gyermeket – amennyiben rendelkezik az ellátásukhoz szükséges
feltételekkel. 

       5.1.7. Az intézmény befogadja a rendőrség által bekísért 6 éven aluli gyermekeket,
éjszakai  bentlakást  és  átmeneti  gondozást  biztosít  azon 0-6  éves gyermekek
számára,  akik  lakóhelyükről  felügyelet  nélkül  távoztak  el,  illetve  ellátásuk,
felügyeletük, törvényes képviseletük átmenetileg nem biztosított.

  5.2.  Az intézmény 10 férőhelyen befogadja gyermekével együtt  az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, átmeneti  és tartós  nevelésbe vett  gyermeket,  valamint az  utógondozói
ellátásban részesülő fiatal  felnőttet  és  gyermekét.  A  települési  önkormányzatokkal
kötött megállapodás alapján befogadja gyermekükkel az otthontalanná vált szülőket és
a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat.

 5.3. Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 90 férőhelyen:
 
            5.3.1.  Az intézmény az 1-35 év közötti  súlyos értelmi fogyatékosok, illetve

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

            5.3.2  Biztosítja az életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő környezetet,
elhelyezést, élelmezést, ruházatot. 

            5.3.3.  Gondoskodik a rendszeres egészségügyi ellátásról, amely magába foglalja az
orvosi  ellátást,  a  gyógyszer,  gyógyászati  segédeszköz ellátást,  továbbá a
kötelező és szükséges védőoltás elvégzését.

    5.3.4  A fogyatékos gyermekek esetében az ápolás, gondozás mellett biztosítja a
korai  fejlesztést  és  gondozást,  a  fejlesztő  felkészítést,  valamint az  iskolai
tanulmányok folytatásának segítését.

           5.3.5.    A nagykorú fogyatékosok számára biztosítja -  a fogyatékosságának
megfelelő  -  szinten  tartó,  képességfejlesztő,  munkajellegű  foglalkoztatást,
továbbá sport- és szabadidős tevékenység végzését.

6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 



7. Az intézmény felügyeleti szerve: 
Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése;  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  a

közgyűlés szociális bizottsága hagyja jóvá.

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

9.  Az  intézmény  alaptevékenységét  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  által
megállapított költségvetésből látja el.

10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat
útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg.  Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.

11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  rendelete  az
irányadó. 

12. Az intézmény jogi személy.

13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács V.B. által, 1974-ben alapított
Nógrád Megyei Tanács Csecsemőotthonának.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

3. sz. melléklet

Nógrád Megye Közgyűlésének
24/1995. (XII. 21.) Kgy.

rendelete
Fáy András Szakközépiskola,

Szakiskola és Kollégium

A L A P Í T Ó  O K I R A T A

(A 10/2005. (VI. 03.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)

1.   Alapító szerv  : 
Nógrád Megye Közgyűlése

2.   Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye  :
2.1 Székhelye:   Fáy  András  Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  (3070

Bátonyterenye, Ózdi u. 39.)

2.2 Telephelye  : 3070  Bátonyterenye, Orgona út 1-3. 
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3.   Az alapítás célja  : 
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény
86.  §  (3)  és  a  88.  §  (4)  bekezdésében foglalt  -  a  megyei  önkormányzat  számára
kötelezően előírt - közoktatási és szakképzési feladatok ellátása a hatályos jogszabályok
szerint. 

4. Az intézmény működési területe:
Nógrád  megye,  illetve  a  beiskolázott  tanulók  gyakorlati  oktatását  végző  üzemek,
vállalkozók megyén kívüli telephelyei.

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

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

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

környezetvédelmi,  faipari,  ruhaipari  és  belügyi  rendészeti  pályára
előkészítő irányultsággal;

- intenzív nyelvi felkészítés a 9.  évfolyamon, felkészítés emelt  szintű
nyelvi érettségi vizsgára;

- pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon.

6.1.2 Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő szakképzés: OKJ szerinti
szakképzés környezetvédelem-vízgazdálkodás, könnyűipari, gépészeti, faipari,
valamint egyéb szolgáltatások szakmacsoportban szakképzés a jegyzékben
meghatározott szakképzési évfolyamon.

6.1.3 Sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű,  szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása 2 évfolyamon.

6.1.4 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő
szakképzése:  OKJ  szerinti  szakképzés  könnyűipari  és  gépészeti
szakmacsoportokban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon 

6.1.5 Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók felzárkóztató oktatása
szakképzést előkészítő évfolyamon

6.1.6 Gyakorlati képzés a tanműhelyben 

6.2. Felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 80.42)

6.2.1 Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás:
érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, a nappali és a
levelező oktatás munkarendje szerint.

6.2.2 Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás
- felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon,
- OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott
szakképzési
  évfolyamon.



6.2.3 Iskolarendszeren  kívüli  szakmai  oktatás,  vizsgáztatás:  munkaerőpiaci
igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzések.  

6.3 Diákotthoni, kollégiumi ellátás (TEÁOR 55.23)

6.3.1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi elhelyezése
maximum 62 férőhelyen.

6.3.2 Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt.

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

érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük,
b) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani.

6.4.  Az  intézménybe  (összetett  iskolai  intézményegység)  felvehető  maximális
tanulólétszám: 800 fő.

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

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

b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá.

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

10.  Az intézmény alaptevékenységét a  Nógrád  Megyei Önkormányzat  Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.

11.  Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat
útján - meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

12.  Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezési jogára:
az ingatlan vagyont illetően Bátonyterenye Város Önkormányzatának, az ingatlanon
felüli  vagyont  illetően  Nógrád  Megye  Önkormányzatának  a  vagyonról   és  a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletei az irányadók. 

Az  ingatlanvagyont  a  két  önkormányzat  között  megkötött  megállapodás,  az  ingó-
vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.

13. Az intézmény jogi személy.

14. Az intézmény általános jogutódja a Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő
Testülete által 16/1994. (II. 24.) Öh. sz. határozattal alapított 209. sz. Fáy András Ipari
Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet és Kollégiumnak.
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Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2005. (VI. 03.) Kgy. 

rendelete
egyes rendeletek módosításáról 

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

1.§
A Nógrád Megyei Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet alapító

okiratának módosítása

A közgyűlés – a 3/2005. (II.  25.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 14/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú
melléklete lép. 

2.§
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapító okiratának módosítása

A közgyűlés – a 23/2003. (XII.05.)  Kgy. rendelettel módosított  és egységes szerkezetbe
foglalt  –  18/1992.  (VI.11.)  Kgy.  rendeletének  melléklete  helyébe e  rendelet  2.  számú
melléklete lép.

3.§
A Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet megszüntető okiratának

elfogadása

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az e rendelet 3.  számú mellékletét képező
okirat  szerint,  2005. július 1.  napjától  megszünteti  a  Nógrád Megyei Közművelődési és
Turisztikai Intézetet.

4.§
Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 3/2005. (II. 25.) Kgy.
rendelet 2-3.§-a, valamint a 23/2003. (XII.05.) Kgy. rendelet 8. §-a és a Nógrád Megyei
Közművelődési Központ  alapításáról  szóló 15/1992.  (VI.  11.)  Kgy.  rendelet  hatályát
veszti.

(2) Ahol  jogszabály Nógrád  Megyei Közművelődési  és  Turisztikai  Intézetet  említ,  ott  e
rendelet  hatálybalépésétől  Nógrád  Megyei  Pedagógiai-,  Közművelődési  Szakmai
Szolgáltató és Szakszolgálati Intézetet kell érteni.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke
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A 11/2005.(VI. 03.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete

Nógrád Megyei Pedagógiai–, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati
Intézet

A L A P Í T Ó  O K I R A T A

1. Alapító szerv:  
    Nógrád Megye Közgyűlése

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
2.1.  Elnevezése:  Nógrád Megyei Pedagógiai–, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és

Szakszolgálati Intézet 
       Rövidített neve : Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet  
       Székhelye :   3100 Salgótarján, Május 1. út 77.

   2.2.  Telephelyei: 
            2.2.1.  3100 Salgótarján, Május 1. út 81-83.      
2       2.2.2. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
                       3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
            2.2.3. Közművelődési Intézet
                       3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

3. Az alapítás célja:
    Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1993. évi

LXXIX. törvény 87. § (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban és a 1997. évi CXL. 84-85.§-
ában foglalt - a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt - feladatok ellátása, a
hatályos jogszabályok szerint.

4. Az intézmény működési területe: 
    Nógrád megye

5. Az intézmény típusa:
Többcélú, általános művelődési központ (intézményegységei: területi pedagógiai-
szakmai szolgáltatást ellátó intézményegység, tanulási képességet vizsgáló szakértői és
rehabilitációs bizottság, illetve közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást
ellátó intézményegység).

6. Az intézet alaptevékenysége (feladatai):
Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
6.1.  Pedagógiai  szakmai  szolgáltatások  nyújtása  a  közoktatási  intézmények  és

fenntartóik,  valamint  a  pedagógusok,  tanulók  számára  az  igényeikhez
alkalmazkodva.
6.1.1. Pedagógiai értékelés:  a nevelési-oktatási intézményben végzett  nevelő- 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.) gyűjtése,
feldolgozása, és használatba adása, tájékoztatás nyújtása.

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,
szervezése.

6.1.6. A pedagógiai intézmények, valamint a munkaerőpiac igényének megfelelően
iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás végzése, tanfolyami rendszerű 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
napokat, pedagógus képzőművészeti 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.

6.2.  Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység 
   a) a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló

különleges  gondozás  keretében  történő  ellátására,  az  ellátás  módjára,
formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra,

   b) a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétének vizsgálata.

  Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás (TEÁOR 92.34)

  6.3.  Közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenységet folytat  a helyi
közművelődési  intézmények,  helyi  és  kisebbségi  önkormányzatok,  egyesületek,
közösségek és a művelődési életben aktívan részt vevő polgárok számára.
6.3.1.  Szaktanácsadói  tevékenységet  végez  a  közművelődési  intézmények

munkatársai, intézmény nélküli művelődésszervezők és helyi önkormányzatok
részére, mindenekelőtt az alábbi szakterületeken:

a) elősegíti a területén működő települési önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi
önkormányzatok és a megye területén működő közművelődési szervezetek művelődési
céljainak megvalósulását,

b) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és fejlesztő programokat készít
és hasznosít,

c) részt  vesz a  térség  nemzetközi, országos,  megyei  közművelődési  rendezvényeinek
szervezésében, gondozza a  kistérségi,  megyei,  regionális,  országos  és  nemzetközi
kulturális kapcsolatokat,

d) gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, megyei adattárat kezel,
e) elősegíti  a  megye környezeti, művészeti, közművelődési értékeinek,  sajátosságainak

bemutatását,
f) végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzését és

továbbképzését,
g) együttműködik a Magyar Művelődési Intézettel, az országos szakmai érdek-képviseleti

szervezetekkel.

6.3.2.  Megbízás  alapján  előkészíti  és  megszervezi  a  megyei  önkormányzat
programjait, rendezvényeit.

6.3.3.  Közreműködik  a  megyei  közgyűlés (illetve  annak  bizottságai)  szakirányú
döntéseinek előkészítésében.
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7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
    Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: 
a) Nógrád Megye Önkormányzata,
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a

közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá.

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

10.  Az intézmény alaptevékenységét a  Nógrád Megyei  Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.

11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat
útján -  meghatározott  időtartamra bíz meg.  Az igazgató felett  a munkáltatói jogkört
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  a  fegyelmi  büntetés  kiszabása
tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat  a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja.

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

13. Az intézmény jogi személy.

14. Az intézmény általános jogutódja az 1986. március 26-án, a Nógrád Megyei Tanács
által alapított Nógrád Megyei Pedagógiai Intézetnek, illetve a 19/1989.(IV.27.) Th.számú
határozatával alapított Nógrád Megyei Közművelődési Központnak.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

A 11/2005. (VI. 03.) Kgy. rendelet 2. sz. melléklete

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet

A L A P Í T Ó  O K I R A T A 

1.      Alapító szerv:  
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

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 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, az 1991. évi XX.

törvény 108. § (2)-(3) bekezdésében, valamint az 1997. évi CXL. törvény 45.§-ában a
megyei  önkormányzat  számára  előírt  múzeumi  feladatok  ellátása  a  hatályos
jogszabályok szerint.

4. A Múzeumi Szervezet működési területe:   
Nógrád megye - a 12.2 és 18.2 pontokban meghatározott eltérésekkel.

5.      A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladatai):  
5.1 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme (TEÁOR 92.52)
5.2 Megyei Tourinform Iroda működtetése (TEÁOR 63.30)

6.      A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége:  
A Múzeumi Szervezet és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak. 

7.      A Múzeumi Szervezet felügyeleti szerve:  
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  a  Közgyűlés  Közoktatási,  Művelődési  és
Műemlékvédelmi Bizottsága hagyja jóvá. 

8. A Múzeumi Szervezet jogi személyisége, gazdálkodása:  
A Múzeumi Szervezet  önálló  jogi  személy. Alaptevékenységét  a  Nógrád  Megyei
Önkormányzat  Közgyűlése  által  megállapított  költségvetésből  látja  el.  Pénzügyi-
gazdasági feladatait önálló gazdálkodási jogkörrel a Nógrádi Történeti Múzeum látja
el.  További  intézményei  szakmailag  önálló,  részjogkörű  költségvetési  egységek,
amelyek - a kiemelt előirányzatokon belül - a szakmai feladatok előirányzatai feletti
rendelkezési jogosultsággal bírnak. 

9. A Múzeumi Szervezet jogelődei:  
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda:

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

- az  1951-ben,  a  Nógrád  Megyei  Tanács  által  alapított  Nógrád  Megyei
Munkásmozgalmi Múzeumnak;

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

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

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

- a 2000-ben, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által – a 19/2000.
(XII.1.) Kgy. sz. rendelettel - alapított Nógrád Megyei Múzeumnak.

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei

II.
Nógrádi Történeti Múzeum

10. Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Nógrádi Történeti Múzeum
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
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11.      Az intézmény feladatai:  
11.1 Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 1997. évi CXL.

törvény 45.§ (4)  bekezdésének a)-g)  pontjaiban –  a  megyei  múzeum számára
meghatározott feladatokat.

11.2 Az 1991. évi XX. törvény 66.§-ában, valamint az 1990. évi XLV. törvény 70.§ (1)
bekezdés c) pontjában a megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok
ellátása a hatályos jogszabályok szerint.

11.2.1. Nógrádi Történeti Múzeum ügyfélforgalmat is ellátó Megyei Tourinform Irodát
működtet  a  Magyar  Turizmus  Rt.-vel  kötött  névhasználati  szerződésnek,
valamint  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  kötött
megállapodásnak  megfelelően.  Az  Iroda  ellátja  a  Magyar  Turizmus  Rt.
Névhasználati  kézikönyvében  meghatározott  információs,  marketing  és
koordinációs feladatokat, összehangolja az országos, megyei, helyi turisztikai
érdekeket,  a  megyei  szervezetek  munkáját,  támogatja  propaganda-
tevékenységüket.

11.2.2.  Az  Iroda  végzi  a  megyei  idegenforgalmi  értékek  feltárásával,  a  megyei
idegenforgalmi célkitűzések meghatározásával, a teljesítésükben részt vevők
tevékenységének összehangolásával összefüggő feladatokat, így különösen:
- turisztikai értékek feltárása, bemutatása, propagálása,
- területi,  országos és helyi turisztikai  érdekek, valamint  a megyében

érdekeltszervezetek  munkájának  összehangolása,
propagandatevékenységük támogatása,

- a  területi  promóciós  anyagok  kivitelezésének,  terjesztésének
szervezése,

- rendezvények szervezésében és propagálásában való részvétel,
- a  megye  és  Salgótarján  idegenforgalmának  elemzése,  javaslatok

készítése  a  turizmus  továbbfejlesztésének feladataira,  a  turisztikai
érdekek  településfejlesztési  és  területrendezési  tervekben  történő
érvényesítésére.

12.      Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete:  
12.1Gyűjtőkörök:  irodalomtörténet,  történeti  muzeológia,  műszaki-technikatörténet  és

művészettörténet, numizmatika
12.2Gyűjtőterület: a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország, a többi

gyűjtőkör tekintetében Nógrád megye.

13.      Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak:  
- Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.)
- Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.)
- NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.)

Az intézmény telephelye (külső raktára):
- A Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17.,

hrsz: 3893/A/13.)

14.      Az intézmény vezetője:  
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi
szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés - nyilvános pályázat útján, a miniszter
véleményének kikérésével - meghatározott időtartamra bízza meg. Az igazgató felett
a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
az  összeférhetetlenség  megállapítása,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  a  fegyelmi



büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja.

15.      Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény önállóan gazdálkodó az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező  költségvetési  szerv.  Saját  pénzügyi-
gazdasági feladatai mellett ellátja a Múzeumi Szervezet további intézményeinek –
mint  szakmailag  önálló,  részjogkörű  költségvetési  egységeknek  –  a  pénzügyi-
gazdasági feladatait is.

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 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat
(tematikus múzeum)

18.      Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete:  
18.1 Gyűtjőköre: néprajz, első sorban a palóc néprajzi egység anyaga
18.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye, illetve jogszabályokban meghatározott módon és
megállapodások alapján a palóc néprajzi egység területe

19.      Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak:  
- Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.)
- Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.)
- Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.)

Az intézmény telephelye (külső raktára):
- Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.)
- Néprajzi  műtárgyraktár  II.  (2673  Csitár-Nógrádgárdony,  volt  iskolaépület,

hrsz.: 526)
- Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.)

20.      Az intézmény vezetője:  
Az  intézményt  egyszemélyes  felelős  igazgató  vezeti,  akit  a  megyei  múzeumi
szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével -
meghatározott időtartamra bíz meg.

21.      Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon
belül  -  a  szakmai feladatok  előirányzatai  felett  önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági  feladatait  a  Nógrádi  Történeti  Múzeum,  mint  önállóan  gazdálkodó
költségvetési szerv látja el. 

IV.
Kubinyi Ferenc Múzeum

22.      Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Kubinyi Ferenc Múzeum
3170 Szécsény, Ady E. út 7.
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23.      Az intézmény feladatai:  
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 46.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat
(területi múzeum).

24. Az intézmény vezetője:  
       Az intézményt egyszemélyes felelős igazgató vezeti, akit a megyei múzeumi

szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével -
meghatározott időtartamra bíz meg.

25. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete:  
25.1 Gyűtjőköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti muzeológiája
a XIX. század közepéig terjedően;
25.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye

26.      Az intézményhez tartozó kiállítóhely:  
- Kőrösi Csoma Sándor Emlékhely (3170 Szécsény, Ady E. út 7.)

27.      Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon
belül  -  a  szakmai feladatok  előirányzatai  felett  önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági  feladatait  a  Nógrádi  Történeti  Múzeum,  mint  önállóan  gazdálkodó
költségvetési szerv látja el. 

V.
Pásztói Múzeum

28.      Az intézmény elnevezése, székhelye:  
Pásztói Múzeum
3060 Pásztó, Múzeum tér 1.

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

30.      Az intézmény vezetője:  
Az  intézményt  egyszemélyes  felelős  igazgató  vezeti,  akit  a  megyei  múzeumi
szervezet vezetője - nyilvános pályázat útján, a miniszter véleményének kikérésével -
meghatározott időtartamra bíz meg.

31. Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete:  
31.1 Gyűtjőköre: természettudomány;
31.2 Gyűjtőterülete: Nógrád megye.

32.      Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek:  
- Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér)
- Csohány Kálmán Galéria (3060 Pásztó, Múzeum tér)

33.      Az intézmény gazdálkodása:  
Az intézmény részjogkörű költségvetési egység, amely - a kiemelt előirányzatokon
belül  -  a  szakmai feladatok  előirányzatai  felett  önállóan rendelkezik. A pénzügyi-
gazdasági  feladatait  a  Nógrádi  Történeti  Múzeum,  mint  önállóan  gazdálkodó
költségvetési szerv látja el. 

Salgótarján, 2005. május 26.



Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

11/2005.(VI. 03.) Kgy. rendelet 3. számú melléklete

Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T A

1. A költségvetési szerv neve: Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet

2. A költségvetési szerv székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

3. Felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

4.  Megszüntető szerv neve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

5. Jogutódja: 
a) a közművelődési feladatok tekintetében: a Nógrád Megyei Pedagógiai-,

Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet
b) a  turisztikai  feladatok  vonatkozásában:  a  Nógrád  Megyei  Múzeumi  Szervezet

(Nógrádi Történeti Múzeum)

6. A  költségvetési  szerv  megszüntetésére  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi
XXXVIII. törvény 90.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2005. (VI. 03.) Kgy. 

rendelete
egyes rendeletek módosításáról  

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

1. §
A Százszorszép Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Szátok) 

alapító okiratának módosítása

A közgyűlés – a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt –
11/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
lép. 

2. §
A Százszorszép Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Szátok) 

megszüntető okiratának elfogadása

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az e rendelet 2. számú mellékletét képező okirat szerint
2005. július 1. napjától megszünteti a szátoki Százszorszép Általános Iskola, Diákotthon és
Gyermekotthont.

3. §
Az Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon

(Cserhátsurány) alapító okiratának módosítása

A közgyűlés – a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt –
9/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

4. §
Az Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 

(Pásztó) alapító okiratának módosítása

A közgyűlés – a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt –
10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 

5. §
Az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat) alapító okiratának

módosítása

A közgyűlés – a 23/2003. (XII. 05.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt –
47/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 

6. §

E rendelet - 1. §-a kivételével - 2005. július 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 23/2003. (XII. 05.)
Kgy. rendelet 1., 2., 3. és 19. §-ai  hatályukat vesztik. E rendelet 1. §-a 2005. június 1-jén  lép hatályba,
és hatályát veszti 2005. június 30-án.

Salgótarján, 2005. május 26. 

Dóra Ottó dr. Barta László
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke



1. számú melléklet

Százszorszép Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

A L A P Í T Ó  O K I R A T A

(A 12/2005. (VI. 03.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)

1. Alapító szerv: 
    Nógrád Megye Közgyűlése

2. Az intézmény elnevezése, székhelye,  telephelye:
2.1. Székhelye: Százszorszép Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

                            2656 Szátok, Kossuth út 106-108. 
    2.2. Telephelye: Gyermekotthon  (2656 Szátok, Kossuth út 70.)

3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1)
bekezdésének e) pontjában, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában foglalt – a
megyei önkormányzat számára kötelezően előírt – feladatok ellátása, a hatályos
jogszabályok szerint.

4. Az intézmény működési területe: 
    Nógrád megye

5. Az intézmény típusa:
    Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: gyógypedagógiai
    nevelési-oktatási intézményegység és különleges gyermekotthon).

6. Az intézmény alaptevékenysége:

6.1 Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10.)
Sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók általános iskolai nevelése,
oktatása (napköziotthonos ellátása) 8 évfolyamon. A felvehető maximális
tanulólétszám: 64 fő.

6.2 Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23.)
Az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető maximális tanulólétszám és a
férőhelyek száma: 18.

6.3 Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31.)
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett enyhe értelmi fogyatékos gyermekek
számára három csoportban 30 férőhelyen. 

a) Gondoskodás  teljes  körű  ellátásukról  (étkeztetés,  ruházat,  mentálhigiénés  és
egészségügyi ellátás, lakhatás).

b) A sajátos  nevelési igényű,  a  fogyatékosság  mellett  beilleszkedési, magatartási  vagy
tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás biztosítása.

c) A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó
oktatásra,  szakképzésre,  foglalkoztatásra,  valamint  ápolására,  szocializációjára  és
reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is.
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d) Családi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése, családi kapcsolatok ápolása,
az örökbefogadás elősegítése.

e) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása.

f) Azon átmeneti  vagy tartós  nevelésből kikerült  fiatal  felnőtt  lakhatásának  és  további
ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte.

g) Külső férőhely működtetése azon utógondozotti ellátottak  részére, akik alkalmasak az
önálló életvitelre.

6.4 Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
Sajátos nevelési igényű beszédhibás tanulók logopédiai korrekciója. 

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

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

b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá.

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

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.

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

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

13. Az intézmény jogi személy.

14. Az intézmény általános jogutódja a Művelődésügyi Minisztérium által 1958. október 1-jén
alapított Gyógypedagógiai Intézetnek, melynek fenntartója 1959. január 1. óta a Nógrád
Megyei Tanács volt.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László  sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke



2. számú melléklet

Százszorszép Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T A

7. A  költségvetési  szerv  neve:  Százszorszép  Általános  Iskola,  Diákotthon  és
Gyermekotthon

8. A költségvetési szerv székhelye: 2656 Szátok, Kossuth út 106-108. 

9. Felügyeleti szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

10.  Megszüntető szerv neve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

11. Jogutódja:  a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott  cserhátsurányi Általános
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. 

12. A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 90.§ (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk.
A Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

3. számú melléklet

Általános Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 

Diákotthon és Gyermekotthon

A L A P Í T Ó  O K I R A T A

(A 12/2005. (VI. 03.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)

1. Alapító szerv: 
   Nógrád Megye Közgyűlése

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézménye,telephelye:
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
2.1. Székhelye: 2076 Cserhátsurány, Bocskai út 1.
2.2.  Tagintézménye,  telephelye: Százszorszép  Általános  Iskola,  Diákotthon  és
Gyermekotthon (2656 Szátok, Kossuth út 106-108.)

    2.3. Telephelye  :   Gyermekotthon  (2656 Szátok, Kossuth út 70.)

3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1)
bekezdésének e) pontjában, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában foglalt - a
megyei önkormányzat számára kötelezően előírt - feladatok ellátása, a hatályos
jogszabályok szerint. 
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4. Az intézmény működési területe: 
   Nógrád megye

5. Az intézmény típusa:
Többcélú,  közös  igazgatású közoktatási  intézmény (intézményegységei:  enyhe
értelmi  fogyatékosok  általános  iskolája,  középsúlyos  értelmi  fogyatékosok
általános  iskolája  és  készségfejlesztő  speciális  szakiskolája,  diákotthon,
különleges gyermekotthon).

6.  Az intézmény alapfeladatai:
6.1. Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10.)

a) Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése 
(napköziotthonos ellátása) 1-8. évfolyamon.
b) Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése (napközi otthonos 
ellátása) 5-8. évfolyamon.
c) Az alapfokú oktatásban a felvehető maximális tanulólétszám: 60 fő.

6. 2. Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23.)
Az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető maximális tanulólétszám és a
férőhelyek száma: 18.

6. 3. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)

 Az intézmény beszédhibás tanulóinak logopédiai korrekciója. 

6.4. Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 80.22.)
Középsúlyos  értelmi  fogyatékos  fiatalok számára  készségfejlesztő  speciális
szakiskola  működtetése  2  általánosan képző  és  2  szakképzési   évfolyamon az
életkezdéshez  való  felkészülésre,  a  munkába  állást  lehetővé  tevő  egyszerű
betanulást  igénylő  munkafolyamatok  elsajátítására.  A  felvehető  maximális
tanulólétszám 20 fő.

6.5. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31.)
Otthont  nyújtó  gyermekvédelmi  szakellátás  biztosítása  az  ideiglenes  hatállyal
elhelyezett,  az  átmeneti  és  tartós  nevelésbe  vett,  tankötelezettségüket  az
intézményben teljesítő gyermekek számára négy csoportban 52 férőhelyen.
a)  Gondoskodás  teljes  körű  ellátásuktól  (étkeztetés,  ruházat,  mentálhigiénés és

egészségügyi ellátás, lakhatás).
b) A sajátos nevelési igényű, a fogyatékosság mellett  beilleszkedési, magatartási

vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás biztosítása.
c)  A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez

igazodó  oktatásra,  szakképzésre,  foglalkoztatásra,  valamint  ápolására,
szocializációjára  és  reszocializációjára,  továbbá  habilitációs  és  rehabilitációs
kezelésére is.

d)  Családi  környezetbe  történő  visszahelyezés előkészítése,  családi  kapcsolatok
ápolása, az örökbefogadás elősegítése.

e) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása.
f) Azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatásának és további

ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal elrendelte.
g) Külső férőhely működtetése azon utógondozotti ellátottak részére, akik alkalmasak
az önálló életvitelre.

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



8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve: 
a) Nógrád Megye Önkormányzata,
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a

közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 

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

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el. 

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

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

13. Az intézmény jogi személy.

14. Az intézmény általános jogutódja az Oktatásügyi Minisztérium által 1954-ben alapított
Gyógypedagógiai Nevelő Intézetnek, melynek fenntartója 1955. január 1. óta a Nógrád
Megyei Tanács volt.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László  sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

4. számú melléklet

Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon

A L A P Í T Ó  O K I R A T A

(A 12/2005. (VI. 03.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)

1. Alapító szerv: 
Nógrád Megye Közgyűlése

14. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye  :
2.1 Székhelye  : Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és

Gyermekotthon (3060 Pásztó, Fő út 138.)

2.2 Telephelye:   Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgát (3060 Pásztó, Múzeum tér
4.)

3. Az alapítás célja: 
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Az 1990. évi LXV. Törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 87. §
(1) bekezdésének e), f), g) h) pontjában, a 86.§ (3) bekezdés f) pontjában, valamint az
1997.  évi  XXXI.  törvény  95.  §-ában  foglalt  –  a  megyei  önkormányzat  számára
kötelezően előírt – feladatok ellátása, a hatályos jogszabályok szerint.

4. Az intézmény működési területe: 
A gyógypedagógiai nevelés-oktatás és a különleges gyermekotthon tekintetében: Nógrád
megye.
A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében: Pásztó, Bátonyterenye, Salgótarján
statisztikai      körzete, Salgótarján megyei jogú város kivételével.

5. Az intézmény típusa:
Többcélú,  közös  igazgatású  közoktatási  intézmény  (intézményegységei:
gyógypedagógiai  nevelési- oktatási  intézményegység, nevelési tanácsadó,  egységes
pedagógiai szakszolgálat és különleges gyermekotthon).

 
6. Az intézmény alaptevékenysége:

6.1. Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10.)
6.1.1. Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek

egész napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes
korcsoportban.

6.1.2. a) Enyhe értelmi fogyatékos  tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napköziotthonos ellátása) 8 évfolyamon. 
b) Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása,
nevelése (napköziotthonos ellátása) 8 évfolyamon. 
c) Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 132 fő.

6.1.3. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettségét
fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermek fejlődését biztosító
fejlesztő felkészítése.

6.1.4. Korai fejlesztés és gondozás.

6.2. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
6.2.1. Autista gyermekek fejlesztése csoportban. A felvehető maximális

tanulólétszám: 19 fő.
6.2.2. Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-

kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.
6.2.3. A mozgássérült, sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója.     
6.2.4. Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel,

magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása,
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a
szülő bevonásával.

6.2.5. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos
adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata,
ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. 

6.2.6. Az intézmény gondoskodik a 6.1.3. és a 6.1.4. pontokban megjelölt, valamint
a gyógytestnevelési feladatok ellátásához szükséges utazó szakember-
hálózat működtetéséről. 

6.3. Diákotthoni ellátás (TEÁOR 55.23)



Az óvodás gyermekek és az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető
maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: 100.

6.4. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31.)     
Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az
intézményben teljesítő gyermekek számára ( 15 férőhelyen ). 
a) Gondoskodás teljes körű ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és

egészségügyi ellátás, lakhatás).
b) A sajátos nevelési igényű, a fogyatékosság mellett  beilleszkedési, magatartási

vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás biztosítása.
c)  A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez

igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására,
szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs
kezelésére is.

d) Családi környezetbe történő visszahelyezés előkészítése, családi kapcsolatok
ápolása, az örökbefogadás elősegítése.

e) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása.
f) Azon átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatásának és

további ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal
elrendelte.

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

8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:  

a) Nógrád Megye Önkormányzata,

b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 

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

10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.

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

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

13. Az intézmény jogi személy.
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14. Az intézmény általános jogutódja a  Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával
1982. szeptember 1-jén alapított Kisegítő Iskola és Nevelőotthonnak.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke



5. számú melléklet

Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
A L A P Í T Ó  O K I R A T A

(A 12/2005. (VI. 03.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege)

1.      Alapító szerv:   
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:  
2.1. Székhelye:  Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
                          2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
2.2. Telephelyei: 

             2.2.1. Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat 
 2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27.

       2.2.2.  Óvoda
                  2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44.
       2.2.3.  Beszédjavító Intézet

                       2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula út 1.

3.      Az alapítás célja:  
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, az 1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1)
bekezdésének e),  f),  g)  h)  pontjában és a 86. § (3) bekezdésének f)  pontjában – a
megyei  önkormányzat  számára  kötelezően  előírt  –  feladatok  ellátása,  a  hatályos
jogszabályok szerint.

4. Az intézmény működési területe: 
Balassagyarmat, Rétság és Szécsény statisztikai körzete.

5. Az intézmény típusa:
    Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (intézményegységei: gyógypedagógiai

nevelési-oktatási intézményegység, nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai
szakszolgálat). 

6. Az intézmény alaptevékenysége:
6. 1. Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10.)

6.1.1. Sajátos nevelési igényű, 3. életévét betöltött kisgyermekek gyógypedagógiai
óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban.

6.1.2. Sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók általános iskolai
oktatása, nevelése (napköziotthonos ellátása) 8 évfolyamon. Felvehető
maximális tanulólétszám: 112 fő.

6.1.3. Korai fejlesztés és gondozás.
6.1.4. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettséget

fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermekek fejlődését biztosító
fejlesztő felkészítés.

6.2. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)

6.2.1.Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-
kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. 
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6.2.2.Balassagyarmati és Balassagyarmat környéki, iskolaorvosi vagy szakorvosi
szűrővizsgálat által gyógytestnevelésre utalt gyermekek speciális egészségügyi
célú testnevelési foglalkoztatása.

6.2.3.Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel,
magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása,
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a
szülő bevonásával.

6.2.4.Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos adottságainak,
tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek
eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.

6.2.5.Az intézmény gondoskodik a 6.1.3., 6.1.4. és 6.2.1. pontokban megjelölt,
valamint a gyógytestnevelési feladatok ellátásához szükséges utazó
szakember-hálózat működtetéséről.

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

8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:  

a) Nógrád Megye Önkormányzata,

b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá. 

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

10. Az  intézmény alaptevékenységét  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.

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

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti  rendelkezés jogára:  az ingatlan vagyont
illetően Balassagyarmat Város Önkormányzatának, az ingatlanon felüli vagyont illetően a
Nógrád  Megyei  önkormányzat  Közgyűlésének  a  vagyonról  és  a  vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendeletei az irányadók. Az ingatlanvagyont a két önkormányzat között
megkötött megállapodás, az ingóvagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.

13. Az intézmény jogi személy.

14. Az  intézmény általános jogutódja  a  Balassagyarmat  Város  Önkormányzata  64/1994
(IV.14.) számú határozatával  alapított Általános Iskolának.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2005. (VI. 03.) Kgy. 

rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata

2005. évi költségvetésének módosításáról
(II. számú módosítás)

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

1. §

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

„(1) Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének

kiadási főösszegét   13.494.459 E Ft-ban
bevételi főösszegét  12.997.799 E Ft-ban
hiányának összegét  496.660 E Ft-ban

 
állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe
lépő e  rendelet  1.  számú melléklete,  ezen belül  működési  mérlegét  a  Kvr.  1/1.  sz.
melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2.
sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

(1)  Az 1.  §  (1)  bekezdésében megállapított  bevételi  főösszeg költségvetési  címenkénti,
kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1.,  1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei
helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

(2)  Az  1.  §  (1)  bekezdésében  megállapított  kiadási  főösszeg  címenkénti,  kiemelt
előirányzatok szerinti megoszlását  a Kvr.  1.,  1/1.,  1/2.,  3/b.,  3/d.,  4.,6. sz. melléklete
helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d.,  4., 6. sz. mellékletei tartalmazzák. 

(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2005. évi alkalmazotti
létszámkeret-előirányzatát, ebből kiemelten az ágazati szakmai és pedagógus
létszámokat, a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete
tartalmazza.

3. §

(1) A Kvr. 6.§ (2) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (2) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a III/4. sorszám alatti

Díjak,  szakértői  díjak,  rendezvények,  III/7.  Megyei  kiemelt  rendezvények,  V/2.
Kiadvány,  marketing  tevékenység,  VII/3.  Sport  támogatása,  VII/6.  Kisebbségi
feladatok,  VII/9.  Ifjúsági  programok támogatása, VII/12. Civil ügyek koordinálása
sorszám alatt elkülönített  keretekből  történő támogatások biztosítására,  kiadások
felhasználására,  melyekről  az  éves  költségvetési  beszámolóval  egyidejűleg
tájékoztatja a testületet.
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(3)  A  közgyűlés  egyszeri  hozzájárulást,  támogatást  engedélyez  gazdálkodó  szervek,
vállalkozások,  társadalmi  szervezetek,  egyházak,  önkormányzatok  és  intézményei
részére utólagos számadási kötelezettség előírása mellett az (1), (2) bekezdésben jelzett
keretek terhére. A támogatás kiutalására csak írásbeli szerződés alapján kerülhet sor,
melyben meg kell  határozni a támogatással való elszámolás feltételeit  és módját.  Az
elszámolási  kötelezettség  nem  teljesítése  esetén  a  további  támogatást  fel  kell
függeszteni.

(4) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott keretből alapítvány részére történő támogatás
átadására csak a közgyűlés hozzájáruló döntését követően kerülhet  sor. A közgyűlés
által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kötelesek
számadást  adni  a  közgyűlés  által  részükre  2005.  évben  nyújtott  pénzeszközök
felhasználásról.”

4. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

MELLÉKLET



54/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: Jelentés  az  elmúlt  közgyűlésen
hozott határozatok végrehajtásáról, a
két  ülés  között  történt  főbb
eseményekről,  átruházott
hatáskörben hozott döntésekről és a
közgyűlés  ülésére  készült
előterjesztésekhez  kapcsolódó
bizottsági  véleményekről,
javaslatokról

H A T Á R O Z A T A  

1. A közgyűlés az elmúlt ülésén hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt
főbb eseményekről szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.

2. A testület a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott - jogerőre emelkedett -
önkormányzati hatósági döntéseiről szóló beszámolóját a csatolt 1. sz. melléklet szerint
tudomásul veszi.

3. A  közgyűlés  a  közoktatási,  művelődési  és  műemlékvédelmi  bizottság  átruházott
hatáskörben hozott döntését a 2. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 

4. A testület a közbeszerzési bíráló bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a 3.
sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 

5. A  közgyűlés  a  szociális  bizottság  átruházott  hatáskörben  hozott  döntését  a  4.  sz.
melléklet szerint tudomásul veszi. 

6. A  testület  a  közoktatási,  művelődési  és  műemlékvédelmi  bizottság  átruházott
hatáskörben hozott döntéseit az 5-9. sz. mellékletek szerint tudomásul veszi. 

7. A  közgyűlés  az  idegenforgalmi,  mezőgazdasági  és  környezetvédelmi  bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntését a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 

8. A testület a közbeszerzési bíráló bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a 11.
sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 

9. A közgyűlés az ügyrendi és jogi bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a 12.
sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 

10. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzatának 2005.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2005. (II. 17.) Kgy. határozatának IV.2.d)
pontjának határidejét a következők szerint módosítja: „Határidő: 2005. május 31.”

11. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2004. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 38/2005. (IV. 21.) Kgy. határozat határidejét a
következők szerint módosítja: „Határidő: 2005. június 30.”

12. a) A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. a) pontjában
a diósjenői célgazdaság bérlőjeként kijelölt 2 D + P Idegenforgalmi és Vállalkozói Kft.
elállt a bérleti szerződés megkötésétől. 

b.) A közgyűlés a Diósjenő külterület 0141 és 0143 hrsz-ú ingatlanok és azok tartozékai
bérleti  hasznosítására pályázat  kiírásáról dönt.  A  pályázat  keretfeltételeit  az alábbiak
szerint határozza meg: 
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 a pályázati felhívás nyilvános közzététele a megyei napilapban és az Interneten; 
 a pályázati felhívás közzététele legkésőbb 2005. június 8-ig;
 a pályázat benyújtásának határideje: 2005. július 6. 10:00 óra;  
 meghirdetésre kerülő irányár 900 ezer Ft/év;
 a bérleti jogviszony időtartama 5 év;
 a bérleti díj negyedévente előre történő megfizetése;
 minimum  15  fő  gondozott  foglalkoztatási  jogviszony  keretében  történő

alkalmazása,  továbbá  minimum  15  fő  gondozott  terápiás  foglalkoztatásának
biztosítása;


 kiíró kötelezettséget vállal a bérleti díj bevételének 50 %-áig bérlő által végzett

értéknövelő beruházás – díjfizetésbe beszámítolással történő – finanszírozására;
 ajánlati kötöttség 90 nap; 
 a pályázat érvényességének feltételei:  az ajánlott  bérleti díj meghatározása,  a

foglalkoztatási  jogviszony  keretében  alkalmazandó  létszám  és  a  terápiás
foglalkoztatás  létszámának  meghatározása,  nyilatkozat  az  ajánlati  kötöttség
elfogadásáról,  a  pályázat  benyújtásának  határnapjáig  az  irányár  20  %-ának
megfelelő  mértékű  bánatpénz  megfizetése.  Az  összeg  a  nyertes  pályázó
esetében a bérleti díjba beszámít, a pályázattól visszalépő a bánatpénzt elveszíti,
a többi pályázó esetében a bánatpénz visszajár. 

 kiíró a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján,  azaz a bontás
időpontjában  az  érvényes  pályázatot  benyújtók  körében  versenytárgyalást
szervez. 

 a  pályázat elbírálása során előnyt  élvez a  magasabb bérleti  díjat  megajánló,
azonos  értékű  ajánlat  esetén  a  több  gondozott  foglalkoztatását  vállaló
ajánlattevő. 

 a pályázat elbírálása a közgyűlés szeptemberi ülésén történik.
 jogfenntartás a pályázat eredménytelennek minősítésére. 

c.)  A  közgyűlés  utasítja  elnökét,  hogy  intézkedjen  a  pályázati  kiírás  elkészítésére,
közzétételére,  a  pályázat  bontásának  megszervezésére.  A  pályázók  ajánlatának
értékelését  végeztesse  el,  és  a  pályázat  elbírálásáról  szóló  javaslatát  terjessze  a
közgyűlés elé. A közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a pályázók részére
biztosítsa  a  helyszínen  a  bérlet  tárgya  megismerésének  lehetőségét,  továbbá  a
kapcsolódó gondozotti foglalkoztatás feltételeiről a pályázókat részletesen tájékoztassa.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

                     az intézmény igazgatója 

13. A közgyűlés a 124/2004. (XII.  16.)  Kgy. határozattal megállapított, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése 2005. évi üléstervét az alábbiak szerint módosítja: 

 A május 26-ai napirendjéről leveszi:  
„14.  b)  Beszámoló  a  Megyei  Tüdőgyógyintézet  középtávú  szakmai-fejlesztési
programjának a teljesítéséről. Javaslat a további feladatokra
Előterjesztő: dr. Póczi Magdolna igazgató
Az előterjesztést megtárgyalja: egészségügyi bizottság;

17.  Tájékoztató  a  Megyei  Gyermekvédelmi  Központ  tevékenységéről,  javaslat  a
további feladatokra
Előterjesztő: Fekete Zsolt igazgató
Az előterjesztést megtárgyalja: szociális bizottság”



 a június 23-ai napirendjéről leveszi:  

„3.  Javaslat  a  Nógrád  megye  közoktatási,  feladatellátási,  intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálatára, módosítására
Előterjesztő: Kovács Gábor tanácsnok
Az  előterjesztést  megtárgyalja:  közoktatási,  művelődési  és  műemlékvédelmi
bizottság” 

Utasítja  a  közoktatási,  művelődés és  műemlékvédelmi bizottság  elnökét,  hogy  a
Nógrád  megye  közoktatási,  feladatellátási,  intézményhálózat-működtetési  és
fejlesztési tervének felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó javaslatát legkésőbb a
testület decemberi ülésére terjessze be. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős:   Kovács Gábor, tanácsnok

 a szeptember 29-ei napirendjére felveszi: 
„14.  b)  Beszámoló  a  Megyei  Tüdőgyógyintézet  középtávú  szakmai-fejlesztési
programjának a teljesítéséről. Javaslat a további feladatokra
Előterjesztő: dr. Póczi Magdolna igazgató
Az előterjesztést megtárgyalja: egészségügyi bizottság”;

 a november 24-ei napirendjére felveszi: 
„8.  Tájékoztató  a  Megyei  Gyermekvédelmi  Központ  tevékenységéről,  javaslat  a
további feladatokra
Előterjesztő: Fekete Zsolt igazgató
Az előterjesztést megtárgyalja: szociális bizottság”

14. a) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. számú mellékletének III/12. sorában
lévő Elnöki keret terhére a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium vegyes karának
külföldi  utaztatásához a Pro Stúdió BBG Alapítvány részére 60.000,- Ft  támogatásról
dönt.

b) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. számú mellékletének III/12. sorában
lévő Elnöki keret  terhére a Magyar Ápolási Egyesület  Nógrád Megyei Alapszervezete
részére  szakdolgozók konferenciájához a Pásztói Kórházért Alapítvány részére 30.000,-
Ft támogatásról dönt.

c) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. számú mellékletének III/12. sorában
lévő Elnöki keret  terhére a Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor alkotásait bemutató
katalógus  megjelentetéséhez a  Ceredi  Segítő  Kezek  Alapítvány  részére 80.000,-  Ft
támogatásáról dönt. 

d) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. számú mellékletének III/12. sorában
lévő Elnöki keret  terhére kóbor ebek ideiglenes befogadó helyének működéséhez  a
Gazdikereső Közhasznú Alapítvány  részére 50.000,- Ft támogatásról dönt.

e) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. számú mellékletének III/29. sorában
lévő Nógrád Táncegyüttes támogatása keret terhére a Salgótarjáni Néptáncművészetért
Közalapítvány részére 800.000,- Ft  támogatásról dönt.

A  közgyűlés utasítja  elnökét  a  további intézkedések  megtételére,  a  megállapodások
megkötésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
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15. A közgyűlés a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 1.) Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése
alapján előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a ludányhalászi IPOLYPART Ápoló Gondozó
Otthon és Rehabilitációs Intézet maximum három éves időtartamra ingyenes használati
jogot  biztosítson  a  létrehozandó  "NEFELEJCS"  közhasznú  alapítvány  számára.
Hozzájárul,  hogy  az  alapítvány  székhelyeként  a  ludányhalászi  IPOLYPART  Ápoló
Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet székhelye (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út
71-73.) kerüljön bejegyzésre. 

Felhatalmazza  az  intézmény  igazgatóját  a  használatra  vonatkozó  megállapodás
megkötésére. 

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke



1. sz. melléklet

Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre
emelkedett hatósági döntéseiről

2005. április hónapban
Sor-
szá
m

Határozat
száma

A személyi térítési díj
fizetésére kötelezett neve

Ellátó intézmény

1. 74-2/2005. Jeziorszki Győző Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon, Bercel

2. 224/2005. Dévai Istvánné Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye

3. 261/2005. Andó József Ezüstfenyő Idősek Otthona
Mizserfai telephelye

4. 296/2005. Petrezsely János Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

5. 306-2/2005. Tomecskó József Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Int. és
Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő

6. 348/2005. Takács Piroska Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

7. 351/2005. Csonka Ilona Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

8. 352/2005. Bangó Gézáné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

9. 393/2005. Pozsár Istvánné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

10. 395/2005. Pincze Mária Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

11. 399/2005. Rácz Vilmos Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

12. 401/2005. Harangozó Gábor Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

13. 407/2005. Farkas Andrásné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

14. 410-2/2005. Bajnok Gyula Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

15. 416/2005. Dobrovolni József Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

16. 417/2005. Steiner Gyuláné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

17. 418/2005. Steiner Dóra Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

18. 419/2005. Molnár János Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

19. 420/2005. Jakab Éva Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
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20. 423/2005. Tóth Lászlóné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

21. 442-2/2005. Deák Nikolett Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Int. és
Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő

22. 504-2/2005. Tábori Miklós Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

23. 505/2005. Porubszki Margit Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

24. 506/2005. Rácz Éva Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

25. 507/2005. Toldi Mária Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

26. 508/2005. Molnárné Mitasz Magdolna Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

27. 510/2005. Horti Erzsébet Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

28. 511/2005. Jambrich Pál Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

29. 534/2005. Kiss Eszter Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

30. 535/2005. Csósza István Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

31. 536/2005. Csomor János Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

32. 537/2005. Tóth Sándor Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

33. 538/2005. Bárány Bertalan Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

34. 539/2005. Mede Józsefné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

35. 540/2005. Rácz Jenő Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

36. 541/2005. Doman Pál Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

37. 542/2005. Sas Mihályné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

38. 543/2003. Kovács Anna Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

39. 544/2005. Pólya Ernő Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

40. 545/2005. Jardek István Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

41. 546/2005. Koruhely Margit Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

42. 547/2005. Balla Mihályné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

43. 548/2005. Imre József Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi



44. 549/2005. Balatoni Zita Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

45. 550/2005. Koplányi József Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

46. 551/2005. Haga Béla Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

47. 552/2005. Romasz Nándor Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

48. 553/2005. Tőkei János Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

49. 554/2005. Radics József Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

50. 555/2005. Balázs Pál Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

51. 556/2005. Galambosi János Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

52. 557/2005. Sárközi József Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon, Bercel

53. 558/2005. Petró Attila Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon, Bercel

54. 559/2005. Tóth Sándor László Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon, Bercel

55. 560/2005. Füleki József Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon, Bercel

56. 562/2005. Varga Magdolna Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon, Bercel

57. 563/2005. Gulyás Katalin Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon, Bercel

58. 564/2005. Bangó Jenő Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye

59. 566/2005. Albertusz Etelka Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai telephelye

60. 587/2005. P. Szabó Zsuzsanna Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

61. 588/2005. Zábrádi József Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

62. 589/2005. Peresi Józsefné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

63. 590/2005. Toncsev József Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

64. 591/2005. Nagy Istvánné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

65. 592/2005. Percze Elemérné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

66. 593/2005. Botos Ádám Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

67. 594/2005. Juhász Erzsébet Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

68. 595-2/2005. Nagy János Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

44



69. 598/2005. Zsivor Evelin Reménysugár Otthon
Balassagyarmat

70. 599/2005. Balázs Elemér Reménysugár Otthon
Balassagyarmat

71. 600/2005. Agócs Gergely Reménysugár Otthon
Balassagyarmat

72. 602/2005. Baranyi Attila Reménysugár Otthon
Balassagyarmat

73. 603/2005. Botos Elvira Reménysugár Otthon
Balassagyarmat

74. 604/2005. Balázs Renátó Reménysugár Otthon
Balassagyarmat

75. 605/2005. Győri Léna Reménysugár Otthon
Balassagyarmat

76. 606/2005. Bari Erzsébet Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye

77. 615/2005. Bangó János Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

78. 616/2005. Cserháti Gyöngyi Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

79. 631/2005. Buris Katalin Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Int. és
Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő

80. 680/2005. Kovács Istvánné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

81. 681/2005. Nagy Lajosné Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

82. 682/2005. Csömör Richárd Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

83. 683/2005. Gembiczki Sándor Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

84. 698-2/2005. Csonka Ernő Megyei Gyermekvédelmi Központ
Salgótarján

85. 725/2005. Barátosi Sándor Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

86. 726/2005. Bugárszki Árpád Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján

16/2005. (IV. 21.) Műv. Biz.                      Tárgy:  szakvélemény  kiadása  a
balassagyarmati  óvodai  hálózat
átszervezéséről

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy:
a)  Balassagyarmat  Város  Önkormányzatának  az  óvodai  hálózat  átszervezésére
vonatkozó  döntési  elképzelése  összhangban  van  a  Nógrád  megyei  közoktatási
feladatellátási, intézményhálózat-működtetési tervvel,
b) az önkormányzat a szolgáltatásról továbbra is az eddigi színvonalon gondoskodik
oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, szülőnek nem jelent aránytalan
terhet.

Indokolás:

A tervezett intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata:

A  tervezett  átszervezés  a  megyei  fejlesztési  terv  alábbi  részeivel  áll  közvetlen
összhangban:
 a  fő  célkitűzések  között  szerepel  az  erőforrásokkal  való  gazdálkodás  hatékonyabbá

tétele (4. fejezet bevezető rész),
 az  óvodai  ellátásban,  nevelésben  cél  a  3-7  éves  korú  gyermek számára  az  óvodai

nevelés lehetőségének megteremtése, valamennyi gyermek számára egy évig óvodai
nevelésben (iskola-előkészítésben) való részvétel biztosítása, lehetőleg a lakóhelyen; a
szülői igények alapján a nemzetiségi kultúra megalapozásának elősegítése (4.1. pont
első és ötödik bekezdése),

 a fejlesztési célok megvalósítására irányuló feladatok között szerepel a jelenlegi óvodai
hálózat  megtartása  {5.1.a)  pont};  az  óvodák  szakmai  autonómiájának  megtartása
{5.1.c)}; a cigány gyermekek iskolai életmódra történő felkészítésének megszervezése
{5.1. h)}.

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

A feladatról történő további gondoskodás vizsgálata:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 22. pontja szerint a
megfelelő színvonalon való további gondoskodás akkor valósul meg,  ha az új feltételek
között  folyó  óvodai  nevelés,  iskolai  oktatás,  kollégiumi  nevelés  személyi  és  tárgyi
feltételei  megfelelnek  a  szabványoknak,  a  közoktatási  törvény  1.  és  3.  számú
mellékletében  meghatározott  előírásoknak,  s  továbbra  is  biztosítottak  a  meglévő
pedagógiai szolgáltatások.
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Balassagyarmaton  a  feladatellátás  továbbra  is  a  jelenleg  meglévő  intézmények
épületeiben,  telephelyein  valósulna  meg,  sem épületet,  sem munkaerőt  nem terveznek
elvonni. A tárgyi feltételekre nézve igaz, hogy még nem teljesen felelnek meg a kötelező
(minimális)  eszköz-  és  felszerelés  jegyzékben foglaltaknak,  azonban  az  önkormányzat
rendelkezik  az  OKÉV 35064-3/2004.  sz.  engedélyével arra,  hogy e  kötelezettségének
legkésőbb 2008. augusztus 31-éig tegyen eleget. 
A  csoportok  száma,  és  a  rendszerben  meglévő  férőhelyek  száma  csökken,  melyet az
igények nagy mértékű  csökkenése  indokol.  Ezzel  együtt is  a  2005.  szeptember  1-jén
várható mintegy 500 gyermek rendelkezésére 560 férőhely áll.

Megállapítható tehát, hogy a feladatról történő további gondoskodás az eddigi színvonalon
történik.

A gyerekekre, szülőkre háruló teher vizsgálata:

Az ellátó  telephelyek száma nem változik.  Az óvodai csoportok számának csökkenése
igazodik a csökkenő szülői igényekhez. A rendszerben meglévő férőhelyszám csökkenése
mellett  a  jelenlegi  óvodás  gyermekek  számára  biztosítják  annak  lehetőségét,  hogy
továbbra is az eddig igénybe vett óvodába járjanak. Minthogy az alapítandó intézmény
felvételi körzete Balassagyarmat város egész területe, az újonnan jelentkező gyermekek
esetében lehetőség van a szülői igényekhez igazodó rugalmasan igazodó elhelyezésre. 

2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
88. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003.  (XII. 29.)  Kgy. rendelet  1./e  melléklet  6.  pontja,  a  82/2001.  (XI.  29.)  Kgy.
határozattal  elfogadott  Nógrád  megyei  közoktatási  feladatellátási,  intézményhálózat-
működtetési és fejlesztési terv, Petránné Képes Gizella közoktatási szakérő 2005. április
15-én  készült  szakértői  véleménye (I.  számú melléklet),  valamint  a  képviselő-testületi
határozat-tervezet (II. számú melléklet) és az óvodai jelentkezésekről készült kimutatás
(III. számú melléklet) alapján döntött.

3. A  Bizottság  utasítja  elnökét,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  Balassagyarmat
alpolgármesterét.

      
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. április 30.

Salgótarján, 2005. április 21.
Kovács Gáborsk.
a bizottság elnöke

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



3. sz. melléklet
Közbeszerzési Bíráló Bizottság 6/2005. (V. 11.) B.B. számú határozata

a Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró üzemén belül beszerzésre
kerülő orvos-technikai berendezések és eszközök szállítására és szerelésére irányuló 

nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közbeszerzési Bíráló Bizottsága a Szent
Lázár  Megyei  Kórház  rekonstrukciója  záró  ütemén  belül  beszerzésre  kerülő  orvos-
technikai  berendezések  és  eszközök  szállítására  és  szerelésére  a  mellékelt  ajánlati
felhívás és dokumentáció alapján – a jelen ülés jegyzőkönyvében rögzített módosítások
átvezetésével – nyílt közbeszerzési eljárást indít.
A  bizottság utasítja  elnökét  és  a főjegyzőt,  hogy  az ajánlati  felhívást –  a  lebonyolító
ÉPBER Rt.  közreműködésével –  a  Közbeszerzési  Értesítő  Szerkesztőségének  küldje
meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Molnár Katalin tanácsnok

dr. Barta László főjegyző

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

dr. Barta László főjegyző

Salgótarján, 2005. május 11.

Molnár Katalin sk.
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – a közlöny útján
2. ÉPBER Rt. – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4.
3. ECON-TRUST Kft. – 1054 Budapest, Kálmán Imre út 1.
4. Irattár
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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 



1./ Az  ajánlattétel  nyelve: magyar.  Az  ajánlathoz  és  az  eljáráshoz  kapcsolódó  összes
nyilatkozatokat, levelezést és egyéb iratokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Az eredetileg
idegen  nyelven  készült  dokumentumokat  (hatósági  igazolások,  bizonyítványok,
termékismertetők  stb.)  az  Országos  Fordító  és  Fordítást  Hitelesítő  Iroda (1062 Budapest,
Bajza  u.  52.;  honlap:  www.offi.hu)  magyar  nyelvű  fordításával  ellátva  kell  az  ajánlathoz
csatolni.

2./  A közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt
alvállalkozók  igazolásait,  nyilatkozatait  az  ajánlattevő  azonos  tartalmú  igazolásaival,
nyilatkozataival együtt, azokat követően kell elhelyezni az ajánlatban.

3./ Az ajánlatot egy eredeti és három darab, az eredetiről készült – az ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult  képviselője  által  cégszerűen  „az  eredetivel  mindenben  egyező”-nek  minősített  –
másolati  példányban kell benyújtani. A példányokat egyenként kell összefűzni,  valamennyi
oldalát (az üres oldalakat is) oldalszámozni és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátni.

4./ Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy
csatolni  kell  a  cégjegyzésre  jogosult  személytől  származó  teljes  bizonyító  erejű,
magánokiratba foglalt meghatalmazást.

5./ Az Ajánlattételi dokumentációban elhelyezett dokumentumokat értelemszerűen
kitöltve kell a megadott formátumban az ajánlathoz csatolni. A megajánlott
tételcsoportoknak megfelelő számú, kitöltött szerződéstervezetet kell az ajánlathoz
csatolni.

6./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Értesítő 2004. augusztus 30-ai számában megjelent tájékoztatójára a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63.  § (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról,
nyilatkozatokról,  nyilvántartásokról  és  adatokról  a  magyarországi  letelepedésű
ajánlattevők és alvállalkozók vonatkozásában.

7./  Ajánlatkérő  az  ajánlattételi  dokumentációban  kiadja  az  orvos-technikai
berendezések  és  eszközök  tételcsoportonkénti  árazatlan  jegyzékét.  A  Kbt.  88.  §  (1)
bekezdésének  f)  pontja  alapján  érvénytelennek  minősül  az  az  ajánlat,  amely  nem
tartalmazza a megajánlott tételcsoport teljes körűen beárazott jegyzékét, illetve nem a
tételcsoport egészére vonatkozik.   Továbbá az az ajánlat is érvénytelen, amely nem az
ajánlattételi  dokumentációban  meghatározott  „sorrendnek”  megfelelően  került
összeállításra. Ajánlatkérő a berendezések és eszközök nagy száma és specifikációjának
bonyolultsága  miatt  ezen  előírás  betartását  elengedhetetlennek  minősíti  az  ajánlatok
minél gyorsabb és szakszerűbb elbírálása érdekében. 

8./  Az  orvos-technikai  berendezések  elhelyezéséhez  és  üzembe  helyezéséhez  szükséges
orvostechnológiai  dokumentációt  Ajánlattevőnek  el  kell  készítenie,  annak  költségét  az
ajánlatban – tételcsoportonként – külön soron kell  bemutatnia.  Ajánlatkérő megrendelésére
jelen  rekonstrukciós  építési  feladatok  engedélyezési  tervét,  valamint  a  tender
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tervdokumentációt a RI-ZA-LIT Rimely-Zajácz Építész Stúdió Kft. (1221. Budapest, Lomnici
u. 28/a) készítette. Ajánlatkérő javasolja az orvostechnológiai dokumentáció elkészítésébe a
fenti tervező cég bevonását. 

9./ Az ajánlat postai úton, vagy személyesen nyújtható be. Az ajánlat postai úton kifejezetten a
3100. Salgótarján, Rákóczi út 36. I. em. 142. szobába történő kézbesítéssel nyújtható be. Erre
azért van szükség, mert a 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36. alatt több intézmény működik és a
küldemények  a  központi  postázóba  érkeznek.  Így  nem  biztosítható,  hogy  az  ajánlat  az
ajánlattételi határidő lejárta előtt ne kerüljön felbontásra, illetve jogosulatlan felhasználóhoz.
A  postán  feladott  ajánlatot  az  ajánlatkérő  csak  akkor  tekinti  benyújtottnak,  ha  annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.  



II. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMA
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Tartalomjegyzék

okumentum
Megn
evezé
s

oldal-
szám

1. számú dokumentum Felolvasólap
2. számú dokumentum Igazolás az ajánlati biztosítékról
3. számú dokumentum Együttműködési megállapodás (közös ajánlattételre)
4. számú dokumentum Főösszesítő
5. számú dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) bekezdésére
6. számú dokumentum Meghatalmazás ajánlattevő nevében ajánlat benyújtására
7. számú dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdésére
8. számú dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjára
9. számú dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontjára
10. számú dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjára
11. számú dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdésére
12. számú dokumentum Nyilatkozat a Kbt. 96. § (2) bekezdésére
13. számú dokumentum Számlavezető bankok nyilatkozata 
14. számú dokumentum Nyilatkozat a számlavezető bankokról 
15. számú dokumentum Beszámoló (2002., 2003. évi)
16. számú dokumentum Cégkivonat
17. számú dokumentum Aláírási címpéldány
18. számú dokumentum Referenciák és referenciaigazolások (2002., 2003., 2004.

évi)
19. számú dokumentum Meghatalmazás az adott termék forgalmazására

20. számú dokumentum Termékleírás, műszaki leírás, képes ismertető,
bizonylatok, tanúsítványok



1. számú dokumentum

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………
……

Ajánlattevő székhelye/címe: ……………………………………………………………
……

I.  tételcsoportra vonatkozó ajánlattétel esetén:

- Szállítási szerződés ajánlati ára:
nettó: ……………………….. Ft
ÁFA: ……………………….. Ft
bruttó: ……………………….. Ft

- Szállítási szerződés teljesítése: 2005. ……………hó ………..nap

- Vállalt késedelmi kötbér mértéke: ……………………………Ft/nap,

- Üzembe helyezést követően vállalt jótállás
időtartama ……………………… … . hónap,

- Jóteljesítési biztosíték: ……………………………… %,

II. tételcsoportra vonatkozó ajánlattétel esetén:

- Szállítási szerződés ajánlati ára:
nettó: ……………………….. Ft
ÁFA: ……………………….. Ft
bruttó: ……………………….. Ft

- Szállítási szerződés teljesítése: 2006. ……………hó ………..nap

- Vállalt késedelmi kötbér mértéke: ……………………………Ft/nap,

- Üzembe helyezést követően vállalt jótállás
időtartama ……………………… … . hónap,

- Jóteljesítési biztosíték: ……………………………… %,
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III. tételcsoportra vonatkozó ajánlattétel esetén:

- Szállítási szerződés ajánlati ára:
nettó: ……………………….. Ft
ÁFA: ……………………….. Ft
bruttó: ……………………….. Ft

- Szállítási szerződés teljesítése: 2006. ……………hó ………..nap

- Vállalt késedelmi kötbér mértéke: ……………………………Ft/nap,

- Üzembe helyezést követően vállalt jótállás
időtartama ……………………… … . hónap,

- Jóteljesítési biztosíték: ……………………………… %,

IV.  tételcsoportra vonatkozó ajánlattétel esetén:

- Szállítási szerződés ajánlati ára:
nettó: ……………………….. Ft
ÁFA: ……………………….. Ft
bruttó: ……………………….. Ft

- Szállítási szerződés teljesítése: 2006. ……………hó ………..nap

- Vállalt késedelmi kötbér mértéke: ……………………………Ft/nap,

- Üzembe helyezést követően vállalt jótállás
Időtartama ……………………… … . hónap,

- Jóteljesítési biztosíték: ……………………………… %,

Az ajánlat ………. számozott oldalt tartalmaz. 

Dátum

-------------------------------------
 Cégszerű aláírás



2. számú dokumentum

IGAZOLÁS

az ajánlati biztosítékról
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3. számú dokumentum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Nógrád Megye Önkormányzata (3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.) ajánlati felhívást tett
közzé a „Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül az orvos-
technikai berendezések és eszközök szállítása, szerelése” tárgyában.

A(z)…………………………………………………………... (cégnév, székhely), valamint
a(z)…………………………………………………………………... (cégnév, székhely)
a Kbt. 52. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot.

A Kbt. 70.§-ának (1) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen
nyilatkozatunkkal elfogadjuk.

Ennek  megfelelően  a  szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk - ………………………Ft, azaz: ………………….…………………….forint
összegű ellenértékért teljesítjük.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 337.§-ában és 338.§-ában
foglaltak az irányadóak. 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a
(z) ………………………………………… (cégnév, székhely) ………………….…… (név)
……………… (beosztás) teljes jogkörrel jogosult.

Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses
feladataink teljesítésekor, mint közös ajánlattevőket, egyetemleges felelősség terhel.

A teljesítés igazolás alapján kiállított számla(k) ellenértékét kérjük a ……………………….
(pénzintézet megnevezése) által vezetett …………………………… számú számlára utalni
szíveskedjenek. 

…………………………2005.  ……………….hó ………….nap

……………………………………….. ..……………………………………….
     (Cégszerű aláírás a kötelezettség-      (Cégszerű aláírás a kötelezettség-  
vállalásra jogosult/jogosultak részéről) vállalásra jogosult/jogosultak részéről)



4. számú dokumentum

Főösszesítő

I.  tételcsoport – Rendelőintézet-1: 

S.Sz Megnevezés Db
Egységár

(Ft)
Bruttó ár

(Ft)
ÁLTALÁNOS ORVOSI MOBILIÁK 

R1 Belgyógyászati vizsgálóasztal 21
R2 Belgyógyászati vizsgálópamlag 4
R3 Vérvételi dönthető szék 5
R4 Vizsgálólámpa, gördíthető állványos 28
R5 Rozsdamentes kötözőkocsi/műszerkocsi 21
R6 Rozsdamentes táltartóállvány 2 részes 12
R7 Műszerelő asztal 1

SEBÉSZET-PROKTOLÓGIA- TRAUMATOLÓGIA
R11 Általános sebészeti műtőasztal 3
R12 Műtőlámpa mennyezeti 3
R13 Sebészeti diatermiás készülék 300W 2
R15 Akasztós önasszisztens 1
R17 Rektoszkóp 1
R18 Ligátor szett 1
R19 Ultrahangos proktoszkóp 1
R20 Gipszelőkocsi 1
R21 Oszcillációs gipszfűrész 1

Betegszállító kocsi 20
ORR FÜL GÉGÉSZET

R31 Orr-fül gégészeti vizsgálószék 1
R32 Vizsgáló mikroszkóp 1

Fejlámpa Heine fényforrással 1
Nagyfrekvenciás vágó 50W 1

Flexibilis bronchofiberoskóp felnőtt
1

Flexibilis bronchofiberoskóp gyermek 1
Idegentest fogó 2

BŐRGYÓGYÁSZAT 
R41 Kombinált bel és nőgyógyászati

vizsgálóasztal
4

R42 Sötétlátóteres mikroszkóp 1
R44 Softlézer készülék 1

46

Dermatoszkóp szett tölthető nyéllel 1

R47 Videodermatoszkóp 1
R48 Fényterápiás kabin 1
R49 Végtagi fényterápiás készülék 1
R50

Bioptron/EVOLITE lámpa
1
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R51 Dermo jet 1
WOOD lámpa 1

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
R61 Digitális csecsemőmérleg 1
R62 Hitelesített magasságmérő 1
R63 Automata vérnyomásmérő 1

UROLÓGIA
R71 Urológiai vizsgálóasztal 1
R72 Manipulációs cisztoszkóp 2
R73 Uroflowméter 1

NŐGYÓGYÁSZAT
R81 Nőgyógyászati vizsgálóasztal 2
R82 Kolposzkóp 2

CTG N-400 Magzati interfece+kábel 1
LOOP kacs konizátor 2
Nagyfrekvenciás vágó 300W 1

SZEMÉSZET
R91 Komputeres látótérvizsgáló 1

94

Fotóréslámpa applanációs tonométerrel 1

R95 Kerato-refraktométer 1
FOGÁSZAT

R101
Fogászati kezelőegység (+kompresszor +
elszívó + vízlágyító + csírátlanító)

2

R102 Panoráma röntgen 1
R103 Automata röntgen film előhívó 1
R104 Intraorális röntgen 1
R105 Röntgen digitalizáló rendszer 1

Szgép összeállítás + programok 2
R106 Felsővilágító nappali fényes lámpa 2
R108

Gyorsautokláv S 22,6 literes
2

IDEG SZAKRENDELŐ
Szemtükör 1

Reflexkalapács 1
Vércukormérő 1
Sebészeti és nőgyógyászati kéziműszerek 1
3 csatornás EKG 1
Visustábla 1
Fogászati kéziműszerek dentoalveorális 1

Összesen: X

Tervezés: X

Mindösszesen: X



Főösszesítő

II. tételcsoport – Rendelőintézet-2:

S.Sz Megnevezés Db
Egységár

(Ft)
Bruttó ár

(Ft)
Térdmozgató készülék 1
Sebészeti képerősítő 1
3D4D Ultrahang készülék 1
Ultrahangos sebészeti vágókészülék 1

R36 Video stroboszkóp 1
R92 Szemészeti lézer réslámpával 1
R93 Digitális funduskamera 1
R120 Terheléses kardiológiai mérőrendszer 1

Hordozható betegellenőrző monitor 1
Termikus vérzéscsillapító egység 1
Nagyfrekvenciás vágó 1
Mikroszkóp 2

Mikrotom szánkás
2

Vibrációs csontfűrész 1
Víztelenítő automata 1
Magas tudásszintű lélegeztető 1
Ágy melletti betegőrző monitor 1
Kézi doppler 1
Infúziós pumpa 1

Univerzális csontfúró elektromotor +
tartozék

2

Csontfúró motor+tartozék 2
Oszcillációs fűrész 2
Nagyfrekvenciás vágó+elektródák 1
Ultrahangos műszermosó 2
Vérplazma melegitő készülék 1
STATIM 5000 asztali sterilező 1
Gőzsterilizátor 500 literes 1

Összesen: X

Tervezés: X

Mindösszesen: X
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III. tételcsoport – „E” jelű épület: 

S.Sz Megnevezés Db
Egységár

(Ft)
Bruttóár

(Ft)
STROKE RÉSZLEG 

Kórtermi felszerelés
S1 Kórtermi ágyak 18
S2 Szubintenzív ágyak 9
S3 Éjjeliszekrény 27

Antidecubitor levegőpárnás intenzív ágy 1
Osztályos alapfelszerelés

S4 Ágytálmosó 1
S5 Beteglemosó kocsi fali tusolópanellal 1
S6 Antidecubitor matrac 1

Osztályos mobiliák
S10 Vizsgáló asztal 2
S11 Vizsgáló pamlag 1
S12 Műszerkocsi 3
S13 Ágyazókocsi 1
S14 Gyógyszerosztó kocsi 1

Speciális szakma szerinti műszerek
Defibrillátor 1

S15 Ágymelletti betegmegfigyelő monitor 10
IDEGGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY 

Kórtermi felszerelés
S1 Ágyak 40
S2 Szubintenzív ágyak 8
S3 Éjjeliszekrény 48

Osztályos alapfelszerelés
S4 Ágytálmosó 2

S5/A Beteglemosó kocsi 2
S6 Antidecubitor matrac 2
S7 3 csatornás EKG 1

Osztályos mobiliák
S10 Vizsgáló asztal 2
S12 Műszerkocsi 2
S13 Gyógyszerosztó kocsi 2
S14 Ágyazókocsi 2

ÁPOLÁSI OSZTÁLY 
S1 Ágyak 40
S3 Éjjeliszekrény 40

Osztályos alapfelszerelés
S4 Ágytálmosó 2
S5 Beteglemosó kocsi 2
S6 Antidecubitor matrac 4
A5 Infúziós pumpa 3



A6 Fecskendős infúziós pumpa 3
6 csatornás EKG hordozható, monitoros 1

S8 Vizsgálólámpa 2
Osztályos mobiliák

S10 Vizsgálóasztal 2
S12 Műszerkocsi 2
S13 Ágyazókocsi 2
S14 Gyógyszerosztó kocsi 2
S15 Automata vérnyomásmérő 2
S16 Vércukorszintmérő 2
S17 Digitális ülőmérleg 1

Speciális szakma szerinti műszerek
A1 Ultrahangos kezelő készülék 1
A2 Kombinált készülék galván, dia szelektív és

TENS terápiára
1

A3 Kisfrekvenciás pulzáló mágneses terű
készülék

1

A4 Bioptron gyógylámpa 1
Összesen: X X
Tervezés: X X

Mindösszesen: X
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Főösszesítő

IV.  tételcsoport – „D” jelű épület: 

S.Sz Megnevezés Db Egységár
(Ft)

Bruttóár
(Ft)

FÖLDSZINT
HIDROTERÁPIA

H1 Gyógykád tangentorral 1
H2 Négyrekeszes hidrogalván 2
H3 Betegemelő medencéhez 1
H4 Súlyfürdő készlet 4
H5 Pakoló ágy 6
H6 Masszírozó ágy 3
H7 Masszázs szék 3
H8 Betegfellépő kezelőágyhoz 4
H9 Masszírozó készülék 2

Vibrax készülék 2
1. EMELET

ELEKTROTERÁPIA
E1 Rövidhullámú kezelőkészülék 4
E2 Kombinált készülék (UH. Diadinamic,

TENS, IONTO,Interferencia)
9

E3 Hordozható tens 8
E4 Sollux lámpa 2
E5 Bioptron lámpa 1
E6 Lézer min 450 W (dióda pont) 1
E7 Elektroterápiás kezelőasztalok falábú 4
E8 Elektroterápiás kezelőszék fa 2
E9 Rövidhullámú kezeléshez csavar nélküli

 faszék
4

E10 Támla nélküli kis szék 4
E11 Betegfellépő zsámoly 4

TORNATEREM
T1 Terem kerékpár 1
T2 Taposógép 1
T3 Térdmozgató készülék 1
T4 Vállmozgató készülék 1
T5 Betegállító készülék 1
T6 Kombinált erőnövelő gép 2

ESZKÖZÖK
T8 Trakciós ágy 2
T8 Tornaszőnyeg 20
T8 Kezelőágy 2
T8 Betegfellépő zsámoly 2
T8 Támla nélküli ülőke 20
T8 Támlás szék 9
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T8 Hengersorozat 1
T8 Kislabda (puha szivacs) 20
T8 Kisméretű gumilabda 20
T8 Thera Band szalagkészlet 4
T8 Lábsúly 6 pár 1
T8 Ízületi szögmérő 5
T8 Tornabot (műanyag , 95 cm hosszú) 30
T8 Homokzsák 2
T8 Bordásfalra  szerelhető  fizioball  tároló  (5  db

labdához)
1

T8 Memóriafejlesztő eszközök (Puzzle,
Dominó, malom)

1

T8 Speciális kézfejlesztő eszközök (újjlétra
gyöngyfűző)

1

REUMA SZAKRENDELÉS
RU3 Belgyógyászati vizsgálóasztal 2
RU8 Előkészítő kisasztal 3

2. EMELET
IDEGGONDOZÓ

R1 Belgyógyászati vizsgálóasztal 3
R4 Vizsgálólámpa 3
R5 Műszerasztal 3
R2 Belgyógyászati vizsgálópamlag 1

Összesen: X X
Tervezés: X X
Mindösszesen: X
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5. számú dokumentum

NYILATKOZAT
a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján

Alulírott  ………………………………..  mint  a  ……………………………  (cégnév)
cégjegyzésre jogosult  képviselője a Kbt. 70.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
kijelentem, hogy a Nógrád Megye Önkormányzata által meghirdetett a „Szent Lázár Megyei
Kórház  rekonstrukciójának  záró  ütemén  belül  az  orvos-technikai  berendezések  és
eszközök szállítása, szerelése” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és
az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi feltételt  megismertük, megértettük  és
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Ennek megfelelően a szerződést ………………………………… Ft + ……………….. ÁFA,
összesen:  ……………………..  Ft,  azaz  ………………………………………………….
forint összegű ellenszolgáltatásért teljesítjük.

A megvalósulási biztosítékot                     átutalással* bankgarancia formájában*
a jóteljesítési biztosítékot           átutalással* bankgarancia formájában*
kívánjuk teljesíteni.  

Dátum

                                                                                    …………………………………………
                                                                                                      cégszerű aláírás

* A nem kívánt rész törlendő.
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6. számú dokumentum

MEGHATALMAZÁS 

ajánlattevő nevében történő

ajánlat benyújtására

Alulírott(ak)  a  …………………………(név)…………………….………….  (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a jelen okirattal kifejezetten és visszavonhatatlanul 

m e g h a t a l m a z om

………………………………………………………………..…………-t, hogy
nevünkben és képviseletünkben eljárva a Nógrád Megye Önkormányzata által a
„Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül az orvos-technikai
berendezések és eszközök szállítása, szerelése” elnevezéssel megindított közbeszerzési
eljárás keretében ajánlatot nyújtson be. 

Jelen  meghatalmazás  kiterjed  az  ajánlat  nevünkben  történő  aláírására,  az  ajánlattal
kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk elfogadása esetén a
szerződés nevünkben történő aláírására.

Dátum,                                                                          

----------------------------------------------
                                                                                                      cégszerű aláírás
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7. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT1 

Alulírott………………………………………………………………………………  mint  a(z)
……………………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m ,

hogy  Nógrád  Megye  Önkormányzata  által  „A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház
rekonstrukciójának záró ütemén belül  az orvos-technikai berendezések és
eszközök szállítása, szerelése”  elnevezéssel indított közbeszerzési eljárásban
az általam képviselt  ………………………………….. ajánlattevővel szemben nem
állnak  fenn  a  Kbt.  60.§  (1)  bekezdésében  foglalt  kizáró  okok,  mely  szerint
közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki 

a) végelszámolás alatt áll,  vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási  eljárás
folyamatban van,  illetőleg ha  az  ajánlattevő (alvállalkozó)  személyes joga szerinti
hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van;

b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben

megállapított  bűncselekményt  követett  el,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő
hátrányok  alól  nem  mentesült;  illetőleg  akinek  tevékenységét  a  jogi  személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a
(2) bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt,  illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló
okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének  –  a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az  ajánlatkérő  székhelye
szerinti  ország  jogszabályai  alapján  –  nem  tett  eleget,  kivéve,  ha  megfizetésére
halasztást kapott;2

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott  és  ezért  az  eljárásból  kizárták,  illetőleg  a  hamis  adat  szolgáltatását
jogerősen megállapították.

Dátum

_________________________________
                                                                                                               cégszerű aláírás

8. számú dokumentum

1 A  nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása mind az Ajánlattevő, mind a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók részéről kötelező. 
2 Csatolni kell az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók APEH, VPOP hatósági igazolását.
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT1 

Alulírott………………………………………………………………………………. mint a(z)
………………………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője 

n y i l a t k o z o m ,

hogy  Nógrád  Megye  Önkormányzata  által  „A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház
rekonstrukciójának záró ütemén belül  az orvos-technikai berendezések és
eszközök szállítása, szerelése”  elnevezéssel indított közbeszerzési eljárásban
az általam képviselt  ………………………………… ajánlattevővel szemben nem
állnak fenn a Kbt.  61.§ (1)  bekezdés a)-d)  pontjában foglalt  kizáró okok,  mely
szerint  közbeszerzési  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő  vagy  a  közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,
aki 

a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a tisztességtelen piaci  magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló  1996. évi
LVII. törvény 11.  §-a  (2)  bekezdésének  e) pontjával  kapcsolatban  –  öt  évnél  nem
régebben meghozott – jogerős és végrehajtható verseny-felügyeleti határozatban vagy
a  verseny-felügyeleti határozat  bírósági  felülvizsgálata  esetén  a  bíróság  jogerős  és
végrehajtható határozatában megállapított jogszabálysértést követett el; illetőleg ha az
ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem
régebben – jogerősen megállapította;

c) korábbi  – öt  évnél  nem  régebben  lezárult  –  közbeszerzési  eljárás  alapján  vállalt
szerződéses  kötelezettségének  megszegését jogerős  közigazgatási,  illetőleg  bírósági
határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Dátum

_________________________________
                                                                                       cégszerű aláírás 

1 A  nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása mind az Ajánlattevő, mind a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók részéről kötelező.
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9. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Alulírott ……………………………………………………………………………… mint a(z)
……………………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. §
(1) bekezdés a) pontjára tekintettel  

n y i l a t k o z o m ,

hogy  Nógrád  Megye  Önkormányzata  által  „A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház
rekonstrukciójának  záró  ütemén  belül  az  orvos-technikai  berendezések  és  eszközök
szállítása, szerelése” elnevezéssel indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ……
…………………………….. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez harmadik személlyel nem
kíván szerződést kötni / a közbeszerzés alábbi részeivel összefüggésben harmadik személlyel
szerződést fog kötni1:

-
-
-
-

Dátum

_________________________________
                                                                                         cégszerű aláírás

1 A nem kívánt rész törlendő.
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10. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Alulírott  ………………………………………………………………………………mint  a(z)
………………………………………… cégjegyzésre  jogosult  képviselője  a  Kbt.  71.  §  (1)
bekezdés b) pontjára tekintettel

n y i l a t k o z o m ,

hogy  Nógrád  Megye  Önkormányzata  által  „A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház
rekonstrukciójának  záró  ütemén  belül  az  orvos-technikai  berendezések  és  eszközök
szállítása, szerelése”  elnevezéssel indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ……
……………………………………….   ajánlattevő  által  a  szerződés  teljesítéséhez  a
közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt
alvállalkozó(k) a következő(k): 

-
-
-

Dátum

_________________________________
                                                                                         cégszerű aláírás

11. számú dokumentum
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Alulírott  ………………………………………………………………………………mint  a(z)
………………………………………………………….  cégjegyzésre jogosult  képviselője  a
Kbt. 71. § (3) bekezdésre tekintettel

n y i l a t k o z o m ,

hogy  Nógrád  Megye  Önkormányzata  által  „A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház
rekonstrukciójának  záró  ütemén  belül  az  orvos-technikai  berendezések  és  eszközök
szállítása, szerelése” elnevezéssel indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt  ……
…………………………………… ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben olyan alvállalkozót, aki, illetőleg
amely  a  Kbt.  60.  §  (1)  bekezdésben,  illetőleg  a  Kbt.  61.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.

Dátum

_________________________________
                                                                                                               cégszerű aláírás
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12. számú dokumentum

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Alulírott  ………………………………………………………………………………mint  a(z)
………………………………………………………….  cégjegyzésre jogosult  képviselője  a
Kbt. 96. § (2) bekezdésre tekintettel

n y i l a t k o z o m ,

hogy  Nógrád  Megye  Önkormányzata  által  „A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház
rekonstrukciójának  záró  ütemén  belül  az  orvos-technikai  berendezések  és  eszközök
szállítása, szerelése” elnevezéssel indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt  ……
…………………………………… ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. tv. alapján 

  mikrovállalkozás*

  kisvállalkozás*

  középvállalkozás*

Dátum

_________________________________
                                                                                                               cégszerű aláírás

* A nem kívánt rész törlendő.
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13. számú dokumentum

NYILATKOZAT

a számlavezető bankoktól1,

1 Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.
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14. számú dokumentum

NYILATKOZAT1

valamennyi pénzforgalmi számlát kezelőről

Alulírott …………………………………., mint a …………………………………. (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati felhívás VI. 4) 19) pontjában foglalt előírásnak
megfelelően

n y i l a t k o z o m ,

hogy  a  Nógrád  Megye  Önkormányzata  által  a  „Szent  Lázár  Megyei  Kórház
rekonstrukciójának  záró  ütemén  belül  az  orvos-technikai  berendezések  és  eszközök
szállítása, szerelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban az ajánlathoz csatoltam valamennyi
pénzforgalmi számlámat kezelő pénzintézet nyilatkozatát.

Dátum

_________________________________
                                                                                                               cégszerű aláírás

1 Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.
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15. számú dokumentum

BESZÁMOLÓ1

(2002. 2003. évi)

1 Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.
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16. számú dokumentum

CÉGKIVONAT1

1 Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.

78



17. számú dokumentum

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY1

1 Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.
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18. számú dokumentum

REFERENCIÁK ÉS REFERENCIAIGAZOLÁSOK1

(2002. 2003. 2004. évekre)
(a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja, 

illetve a Kbt. 68. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján)

1 Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.
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19. számú dokumentum

MEGHATALMAZÁS1

(az adott termék forgalmazására)

Alulírott  …………………………(név)…………………….…………. (cégnév) cégjegyzésre
jogosult képviselője a jelen okirattal kifejezetten és visszavonhatatlanul meghatalmazom a …
………………………  (cégnév)-t,  hogy a  Nógrád  Megye Önkormányzata  által  a  „Szent
Lázár  Megyei  Kórház  rekonstrukciójának  záró  ütemén  belül  az  orvos-technikai
berendezések  és  eszközök  szállítása,  szerelése”  tárgyában  meghirdetett  közbeszerzési
pályázaton az általunk képviselt cég termékével részt vegyen.

Dátum

_________________________________
                                                                                                               cégszerű aláírás

1 Ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozó által csatolandó.
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20. számú dokumentáció

TERMÉKLEÍRÁS, MŰSZAKI LEÍRÁS, KÉPES ISMERTETŐ
(a Kbt 67. § (1) bekezdés d) pontja szerint)

és
BIZONYLATOK, TANÚSÍTVÁNYOK

(a Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja szerint )
 (ezen dokumentumok a kitöltésre kiadott táblázat mögé csatolandók minden egyes

eszköz vagy berendezés esetében)
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III. SZERZŐDÉS – TERVEZET
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S Z Á L L Í T Á S I – S Z E R E L É S I    S Z E R Z Ő D É S 

amely létrejött egyrészről

Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), 
képviseli: Dóra Ottó a közgyűlés elnöke

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, 

másrészről a
…………………………………… (………………………………..) , 
képviseli: …………………………………

mint szállító, a továbbiakban Szállító
között az alábbi feltételek szerint:

I./ 
A szerződés tárgya

1./ A  felek  rögzítik,  hogy  a  Megrendelő,  mint  Ajánlatkérő  az  Európai  Unió  Hivatalos
Lapjában 2005. ………..án …………….. nyilvántartási számmal, valamint a Közbeszerzési
Értesítőben 2005. …………..-én K.É. ………….. szám alatt megjelentetett ajánlati felhívással
nyílt közbeszerzési  eljárást  indított  a Szent  Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró
ütemén belül orvos-technikai eszközök és berendezések beszerzésére, amely eljárás nyertese
az ………... tételcsoport vonatkozásában a Szállító. 

2./ Jelen  szerződés  tárgya  az  ajánlati  felhívásban  és  az  ajánlattételi  dokumentációban
meghatározott  …………  tételcsoportban  megjelölt  termékek  (1.  számú  melléklet)  –  a
továbbiakban  termékek  -  e  szerződés  II.  1.  pontjában  meghatározott  helyszínre  történő
szállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet betanítása. 

II./
A teljesítés helye,  ideje és módja

1./ A teljesítés helye:  3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. 

2./ Teljesítési határidő: 200 . év………… hó …… nap.

3./ A teljesítés módja:
A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek,

a) ha 
- a  gép-műszer  szállítás  az  érvényes  szabványok  szerinti  I.  osztályú

minőségben megtörtént,
- az adott helyiség(ek)ben telepítésre került,
- rendeltetésszerű használatra alkalmas,
- üzembe helyezéshez a szükséges engedélyek, gépkönyvek, magyar nyelvű

felhasználói kézikönyvek rendelkezésre állnak,
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- a betanítás és az üzemi  próba lezajlott  és az erről szóló  jegyzőkönyvek
rendelkezésre állnak,

- a magyar nyelvű kezelési útmutatók, jótállási iratok átadásra kerültek,
- a  jóteljesítési  biztosíték  összegét  a  Szállító  átutalta,* a  jóteljesítési

biztosíték bankgarancia formában történő nyújtása esetén a garancialevelet
Szállító átadta*.

b) ha az Üzemeltető valamint a lebonyolító együttesen igazolta és a Megrendelő az
érintett épület átadás-átvételi eljárásának keretében átvette.

III./

Pénzügyi feltételek

1./ A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg 

nettó:          ………………………. Ft
ÁFA           …………………….… Ft
összesen     …………………….… Ft, 

azaz  ……………………………  forint.  A  vállalkozói  díj  egyösszegű  átalányár,  amely
tartalmazza a szerződés  teljesítésével,  a rendeltetésszerű használat  biztosításával  felmerülő
valamennyi járulékos költséget is. 

2./ A Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete címzett támogatásból
rendelkezésre áll.  A Megrendelő vállalja,  hogy a vállalkozói  díjat a Szállító  által kiállított
számla alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a Szállító
részére. Megrendelő előleget nem fizet. 

3./ A számlát 5 példányban Nógrád Megye Önkormányzata, 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.
nevére és címére kell kiállítani, és az ÉPBER Rt. címére (1056. Budapest, Belgrád rkp. 3-4.)
oly  módon  kell  eljuttatni,  hogy  a  Lebonyolító  általi  2  munkanapon  belül  történő
felülvizsgálata elvégezhető legyen. A számla mellékletét képezi a Lebonyolító által kiállított
és az Üzemeltető által ellenjegyzett teljesítésigazolás. 
A Szállító által kiállított számlának tartalmaznia kell az alábbiakat is:
- A támogatott Önkormányzat neve: Nógrád Megye Önkormányzata
- KSH száma: 15450016 7511 321 12
- A beruházás megnevezése: Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciója záró ütem
- Jóváhagyó törvény: 2004. évi XLII. tv. 1. számú melléklet 7. sorszám
- A számla vissza nem igényelhető ÁFA-t tartalmaz

IV./
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1./ Felek rögzítik,  hogy Szállító  a  közbeszerzési  eljárás  során Megrendelőnek az  OTP és
Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 11741000-15450016 sz. számlájára átutalt …………… Ft
összegű ajánlati biztosítékot jelen szerződés aláírásával egyidejűleg …………… Ft összeggel
kiegészítette, mely így megvalósulási biztosítékká vált.*

* A nem kívánt rész törlendő.
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Felek  rögzítik,  hogy  Szállító  a  közbeszerzési  eljárás  során  Megrendelőnek  az  OTP  és
Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 1174000-15450016. sz. számlájára átutalt ……………. Ft
összegű  ajánlati  biztosítékot  nyújtott.  Szállító  jelen  szerződés  aláírásával  egyidejűleg  –  a
megvalósulási biztosítékról – garancialevelet bocsát Megrendelőnek rendelkezésére (2. számú
melléklet).*

Felek rögzítik,  hogy Szállító  a  közbeszerzési  eljárás  során  Megrendelőnek  bankgarancia,*
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény*

formájában nyújtott  ajánlati  biztosítékot.  Szállító  jelen szerződés  aláírásával egyidejűleg –
megvalósulási  biztosítékként  -  ………………………..  Ft-ot  átutalással  megfizetett
Megrendelőnek  az  OTP  és  Kereskedelmi  Bank  Rt.-nél  vezetett  1174000-15450016.  sz.
számlájára.*

Felek rögzítik,  hogy Szállító  a  közbeszerzési  eljárás  során  Megrendelőnek  bankgarancia,*
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény*

formájában nyújtott ajánlati biztosítékot. Szállító jelen szerződés aláírásával egyidejűleg – a
megvalósulási  biztosítékról  –  garancialevelet bocsát  Megrendelő rendelkezésére (2.  számú
melléklet).*

2./ Az átutalt  megvalósulási biztosíték jóteljesítési  biztosítékként  Megrendelő rendelkezése
alatt marad, ha mértékük azonos.

A  megvalósulási  biztosíték  jóteljesítési  biztosítékon  felüli  részét  a  szerződés  teljesítését
követően, a jóteljesítési biztosítékot a vállalt jótállási időtartam elteltével – 10 napon belül –
szolgáltatja vissza Megrendelő.*

Megrendelő a megvalósulási és jóteljesítési biztosíték után az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
által számított  letéti kamatot a számlanyitás- és vezetés költségeivel csökkentett mértékben
megfizeti.

Szállító  vállalja, hogy a jóteljesítési biztosítékról – a szerződés teljesítésével egyidejűleg –
garancialevelet bocsát Megrendelő rendelkezésére.*

3./  A megvalósulási biztosíték és a jóteljesítési  biztosíték Megrendelő követelése céljából
történő igénybevétele, valamint az esetleges szerződésmódosítás esetén Szállító vállalja, hogy
a megajánlott  mértékre az arra okot  adó eseményt követő 10 napon belül  kiegészíti  vagy
módosítja, az érvényességi időre is figyelemmel. 

4./  A Szállító  késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő
részére.  A  késedelmi  kötbér  mértéke  minden késedelmes  nap  után  ……………………Ft,
azaz: ……………………………. forint.

5./ Hibás teljesítés esetén a Szállító hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amíg a kijavítást el
nem végzi. Ennek mértéke a hibával érintett termék, illetve munkarész bruttó vállalási díjának
1 %-a naponta.

* A nem kívánt rész törlendő.
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6./  A szerződés teljesítése Megrendelő jogszerű elállása, vagy a Szállítónak felróható okból
történő  meghiúsulása  esetén  a  Szállító  a  bruttó  vállalkozói  díj  10  %-ának  megfelelő
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

7./  Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító által – az utólagos teljesítésre –
vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el.

8./ A kötbér forrása a végszámla, illetve a megvalósulási biztosíték. 

9./ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén vele szemben a Szállító a
mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamatot érvényesíthet.

V./
A Megrendelő jogai és kötelezettségei

1./ A Megrendelő a vele szerződéses kapcsolatban álló Lebonyolító által 5 naponként, illetve
szükség  szerint  műszaki  ellenőrzést  biztosít  a  helyszíni  munkák  folyamatos  ellenőrzése
céljából.  A  Lebonyolító  ennek  során  ellenőrzi,  hogy a  kivitelezési  –  szerelési  -  szállítási
tevékenység a terveknek, a specifikációnak megfelelően történt-e. 

2./  Megrendelő  a  VI./  1./ pont  szerinti,  a  generálkivitelező  jóváhagyását  követően
rendelkezésére bocsátott ütemezés alapján biztosítja Szállító részére a munkaterületet. 

VI./
A Szállító jogai és kötelezettségei

1./ A Szállító köteles átadni a generálkivitelező részére – Megrendelő egyidejű értesítésével -
e szerződés aláírását követően az I. tételcsoport esetén 10 napon belül,* a többi tételcsoport
esetén  40  napon belül*  az  eszközök,  berendezések telepítéshez  szükséges  dokumentációt,
amely tartalmazza a technológiai utasításokat, a műszaki csatlakozási igényeket, valamint a
szállítás és telepítés ütemezését.

2./ A teljesítéshez szükséges eszközök, berendezések, anyagok stb. szállítása, tárolása Szállító
felelősségi körébe tartozik, azért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A kárveszély viselése
a sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben száll át a Megrendelőre.

3./ A hulladék, göngyöleg elszállításáról a Szállító gondoskodik. 

4./  Szállító  az  orvos-technikai  eszközök  és  berendezések  őrzésére  irányuló  igényével
összefüggő  szolgáltatások,  valamint  az  eszközök  és  berendezések  beépítésével  és
beüzemelésével  kapcsolatos  víz-  és  energia  vételezési  lehetőség  biztosítása  érdekében  a
generálkivitelezővel köteles megállapodni.

5./  A  Szállító  által  leszállított  gépek,  műszerek  vonatkozásában  a  hatósági  engedélyek
beszerzése és költségeinek viselése a Szállító feladata.

* A nem kívánt rész törlendő.

87



6./  A  Szállító  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  kijelölt
személyzetét  kiképezi  az  eszközök  és  berendezések  rendeltetésszerű  használatára  és
karbantartására. 

  7./ A Szállító köteles a munkavégzés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és

környezetvédelmi előírások betartásáról. A Szállító köteles minden olyan kárt megtéríteni, amelyet a szerződés

tárgyát képező munka végzése során a Megrendelőnek, vagy olyan harmadik személynek okozott, aki a

kárigényét a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

VII./ 
Jótállás

1./  A Szállító  a  jelen szerződés  alapján leszállításra  kerülő termékekre,  tartozékaira és  az
általa  vállalt  szerelés,  telepítés  hibátlan  elvégzésére az  üzembe  helyezéstől  számított  …..
hónap időtartamra jótállást vállal.

2./  Amennyiben a jótállási idő alatt az áru meghibásodik, akkor a Szállító,  vagy a Szállító
megbízásából eljáró szakszerviz köteles a hiba kijavítását 48 órán belül megkezdeni, és az
általa  vállalt  határidőn  belül  saját  költségére  elvégezni.  A  jótállási  idő  a  fentiek  miatt
felmerülő állásidő kétszeresével meghosszabbodik. 

3./ Ha a Szállító VII./ 2./ pontban vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz
eleget,  Megrendelő  jogosult  a  szükséges  intézkedéseket  a  –  jóteljesítési  biztosíték
igénybevételével  –  Szállító  kockázatára  és  költségére  megtenni  anélkül,  hogy  ezzel  a
szerződés szerinti bármely jogát a Szállítóval szemben elvesztené.

VIII./
Együttműködési kötelezettség
1./ A Szállító tudomásul veszi, hogy – miután a rekonstrukció egy folyamatosan működő
kórház területén valósul meg – az e szerződés alapján kifejtett tevékenysége nem sértheti, és
nem akadályozhatja a Szent Lázár Megyei Kórház gyógyító tevékenységét. 

2./  A  Szállító  köteles  együttműködni  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  rekonstrukciója
megvalósításában a Megrendelő, az üzemeltető Szent Lázár Megyei Kórház , a lebonyolító
ÉPBER Rt. és az építőipari generálkivitelező képviselőjével. Ennek érdekében a Szállító részt
vesz  a  Lebonyolító írásos  értesítése  alapján  a  beruházás  helyszínén  tartandó  kooperációs
értekezleteken. 

3./  A Szállító tudomásul veszi, hogy az általa igénybe vehető munkaterületen a szereléssel
érintett helyiség(ek)ben társvállalkozók is dolgozhatnak, amelyekkel köteles együttműködni,
ezért többletköltséget utólag nem érvényesíthet. 
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4./ A Szállító képviselője kijelenti, hogy az egyes gép-műszer szállítási, beüzemelési
határidőket az építőipari kivitelezési tevékenység tényleges megvalósulásának
ütemezéséhez igazítja. 

5./  A  kapcsolattartásra  kijelölt  alábbi  személyek  kötelesek  a  teljesítést  akadályozó
körülményekről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
Személyükről történő változásról a felek egymást értesítík.

- A Szállító képviselője: ………………………………………..
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..

- a Megrendelő képviselője:
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..

- a Lebonyolító képviselője: ………………………………………..
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..

- az Üzemeltető képviselője:
……………………………………….. 
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..

- a Generálkivitelező képviselője: …………………………………..
(tel., fax., cím):………………………………………………………………..

6./  A felek  a  leszállításra  kerülő  termékek szerelési  helyein  3  példányos szerelési  naplót
vezetnek,  amelybe  a  Szállító  és  a  Lebonyolító  képviselője  jegyezhet  be.  A  Lebonyolító
minden bejegyzéssel betelt naplóoldal 1 példányát magához veszi.

IX./
Egyéb rendelkezések

1./  Minden,  a  jelen  szerződés  keretében  a  felek  egymásnak  küldött  értesítésének  írott
formában  (telefax,  tértivevényes  levél)  kell  történnie.  A  telefaxon  küldött  értesítést
tértivevényes levélben  is  meg  kell  ismételni.  Az  értesítés  hatálya a  telefax  címzett  általi
kézhezvételekor áll be.

2./  Jelen  szerződés  6  egymással  egyező  példányban,  magyar nyelven  készült  és  a  felek
aláírásával lép hatályba. A Megrendelő 4 példányt, a Szállító 2 példányt kap.

3./ Jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

4./ Jelen szerződés a felek egyező megállapodása alapján írásban módosítható.

5./ A Felek jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat megkísérlik tárgyalás keretében
rendezni, amelynek alapja az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat.
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Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgyérték alapján hatáskörrel bíró
Salgótarjáni Városi, vagy a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

6./ E szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., a Kbt. és
az ágazati szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

……………… 2005. ……….hó ….. nap.             ……………… 2005. ……….hó ….. nap.

________________________________               _________________________________
                       Megrendelő                                                             Szállító

Dóra Ottó ……………………..

Ellenjegyezte:

------------------------------------
       Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

A  szerződés  tartalmát  az  üzemeltető  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  megismerte  és  a  rá
vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket elfogadja.

-----------------------------------
Üzemeltető

       Dr. Bercsényi Lajos

Mellékletek:
1. számú mellékelt: ….. tételcsoport termékei
2. számú melléklet:  bankgarancia
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IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK1

1 Külön kötetben adjuk meg.
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EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int On-line értesítés: http://simap.eu.int

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás
X

A Kiadványhivatal tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
NEM           IGEN   X     

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Szervezet 
Nógrád Megye Önkormányzata

Címzett
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Hivatala Beruházási Főosztály 

Cím 
Rákóczi út 36. I. em. 142. szoba

Postai irányítószám
3100 

Város/Község 
Salgótarján

Ország
Magyarország

Telefon
06/32/410-022/120 mellék
06/32/310-328

Telefax
06/32/310-328

E-mail
nogterfejl@xmail.profinter.hu 

Internet cím (URL)
www.nograd.hu

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE  
Azonos az I.1) pontban megadottal  Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet X

I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE  
Azonos az I.1) pontban megadottal  Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet X

I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI  
Azonos az I.1) pontban megadottal  X Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.5) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA*
Központi szintű             EU-intézmény  Egyéb
Regionális/helyi szintű X           Közjogi szervezet   
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén) 
Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon,     

az ajánlatérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén) 

Adásvétel X Bérlet Lízing  Ezek kombinációja/Egyéb 

II.1.3) Szolgáltatás-megrendelésre irányuló szerződés (szolgáltatás-megrendelés
esetén)

Szolgáltatási kategória  

II.1.4) Az eljárás keret-megállapodás megkötésére irányul-e? *

NEM      X IGEN    

II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés *
A Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül az orvos-
technikai berendezések és eszközök szállítása, szerelése (szállítási-szerelési
szerződés)

II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon
további lapokat)

A Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemén belül orvos-technikai
berendezések és eszközök szállítása, üzembe helyezése és kezelésének betanítása az
ajánlattételi dokumentációban szereplő feltételek szerint.

II.1.7) A teljesítés helye
3100. Salgótarján, Füleki út 54-56.

NUTS-kód * HU 05305

II.1.8) Nómenklatúra 

II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33.10.00.00-1 M001-6  -   -
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További
tárgyak

33.11.00.00-4
33.12.00.00-7
33.15.00.00-6
33.16.20.00-3
33.19.00.00-8
33.19.20.00-2

M016-4  -   -
M023-6  -   -
M055-9  -   -

-   -   -

II.1.8.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra  (CPA/NACE/CPC)* 

II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)

NEM      IGEN X
Ajánlatok benyújthatók: egy részre   X több részre   X
valamennyi részre   X

II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM      X IGEN

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) 
A közbeszerzés legmagasabb mennyisége, amely magában foglalja:
I. tételcsoport (Rendelőintézet-1) 

Belgyógyászati vizsgálóasztal  21db,  Belgyógyászati vizsgálópamlag 4db,  Vérvételi dönthető  szék 5db,  Vizsgálólámpa,  gördíthető
állványos 28db,  Rozsdamentes kötözőkocsi/műszerkocsi 21db,  Rozsdamentes táltartóállvány 2  részes 12db,  Műszerelő asztal 1db,
Általános sebészeti műtőasztal 3db, Műtőlámpa mennyezeti 3db, Sebészeti diatermiás készülék 300W 2db, Akasztós önasszisztens 1db,
Rektoszkóp 1db, Ligátor szett 1db, Ultrahangos proktoszkóp 1db, Gipszelő kocsi 1db, Oszcillációs gipszfűrész 1db, Betegszállító kocsi
20db, Orr-fül gégészeti vizsgálószék 1db, Vizsgáló mikroszkóp 1db, Fejlámpa Heine fényforrással 1db, Nagyfrekvenciás vágó 50W
1db,  Flexibilis bronchofiberszkóp felnőtt  1db,  Flexibilis bronchofiberszkóp gyermek 1db,  Idegentest  fogó 2db,  Kombinált bel és
nőgyógyászati vizsgálóasztal 4db,  Sötétlátóteres mikroszkóp 1db,  Softlézer készülék 1db,  Dermatoszkóp szett tölthető nyéllel 1db,
Videodermatoszkóp 1db, Fényterápiás kabin 1db, Végtagi fényterápiás készülék 1db,  Bioptron/Evolite lámpa 1db,  Dermo jet 1db,
WOOD  lámpa  1db,  Digitális  csecsemőmérleg  1db,  Hitelesített  magasságmérő  1db,  Automata  vérnyomásmérő 1db,  Urológiai
vizsgálóasztal 1db, Manipulációs cisztoszkóp 2db, Uroflowméter 1db, Nőgyógyászati vizsgálóasztal 2db, Kolposzkóp 2db, CTG N-400
magzati  interfece+kábel  1db,  LOOP  kacs  konizátor  2db,  Nagyfrekvenciás vágó  300W  1db,  Komputeres  látótérvizsgáló 1db,
Fotóréslámpa  applanációs  tonométerrel  1db,  Kerato-refraktométer  1db,  Fogászati  kezelőegység  (+kompresszor+elszívó
+vízlágyitó+csírátlanító) 2db, Panoráma röntgen 1db, Automata röntgen film előhívó 1db, Intraorális röntgen 1db, Röntgen digitalizáló
rendszer 1db, Számítógép összeállítás digitális rendszerhez programokkal 2db, Felsővilágító nappali fényes lámpa 2db, Gyorsautokláv S
22,6  literes  2db,  Szemtükör 1db,  Reflexkalapács  1db,  Vércukormérő 1db,  3  csatornás  EKG 1db,  Visustábla  1db,  Sebészeti és
nőgyógyászati kéziműszerek, Fogászati kéziműszerek dento-alveorális,

II. tételcsoport (Rendelőintézet-2) 
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Térdmozgató készülék 1db, Sebészeti képerősítő 1db, 3D4D Ultrahang készülék 1 db,
Ultrahangos  sebészeti  vágókészülék  1db,  Video  stroboszkóp  1db,  Szemészeti  lézer
réslámpával  1db,  Digitális  funduskamera  1db,  Terheléses  kardiológiai  mérőrendszer
1db,  Hordozható  betegellenőrző  monitor  1db,  Termikus  vérzéscsillapító  egység  1db,
Nagyfrekvenciás  vágó  1db,  Mikroszkóp  2db,  Mikrotom  szánkás  2db,  Vibrációs
csontfűrész  1db,  Víztelenítő  automata  1db,  Magas  tudásszintű  lélegeztető  1db,
Ágymelletti betegőrző monitor 1db, Kézi doppler 1db, Infúziós pumpa 1db, Univerzális
csontfúró  elektromotor+tartozék  2db,  Csontfúró  motor+tartozék  2db,  Oszcillációs
fűrész  2db,  Nagyfrekvenciás  vágó+elektródák  1db,  Ultrahangos  műszermosó  2db,
Vérplazma melegítő készülék 1db, Statim 5000 asztali sterilező 1db, Gőzsterilizátor 500
literes 1db,

III. tételcsoport („E” jelű épület)
Kórtermi ágyak 98db, Szubintenzív ágyak 17db, Antidecubitor légpárnás intenzív ágy 1 db, Defibrillátor 1 db, Éjjeliszekrény 115db,
Ágytálmosó 5db, Beteglemosó kocsi fali tusolópanellal 1db, Beteglemosó kocsi 4db, 6 csatornás EKG hordozható, monitoros 1 db, 3
csatornás EKG 1db,  Ágymelletti betegmegfigyelő  monitor 10db,  Vizsgálólámpa 2db,  Vizsgáló asztal  6db,  Vizsgáló pamlag 1db,
Ultrahangos kezelő készülék 1db, Kombinált készülék galván, dia szelektív és TENS terápiára 1db, Kisfrekvenciás pulzáló mágneses
terű készülék 1db, Bioptron gyógylámpa 1db, Infúziós pumpa 3db, Fecskendős infúziós pumpa 3db, Műszerkocsi 7db, Ágyazókocsi
5db, Gyógyszerosztó kocsi 5db, Automata vérnyomásmérő  2 db,  Vércukorszintmérő 2 db, Digitális ülőmérleg 1 db, Antidecubitor
matrac 7db,

IV. tételcsoport („D” jelű épület)
Gyógykád tangentorral 1db, Négyrekeszes hidrogalván 2db, Vibrax készülék 2 db,
Betegemelő medencéhez 1db, Súlyfürdő készlet 4db, Pakoló ágy 6db, Masszírozó
ágy 3db, Masszázs szék 3db, Betegfellépő kezelőágyhoz 4db, Masszírozó készülék
2db,  Rövidhullámú kezelőkészülék  4db,  Kombinált  készülék (UH.  Diadinamic,
TENS,  IONTO,  Interferencia)  9db,  Hordozható  tens  8db,  Sollux  lámpa  2db,
Bioptron  lámpa  1db,  Lézer  1db,  Elektro-terápiás  kezelőasztalok  (falábú)  4db,
Elektroterápiás kezelőszék (fa) 2db, Rövidhullámú kezeléshez csavar nélküli (fa)
szék 4db, Támla nélküli kis szék 4db, Betegfellépő zsámoly 4db, Terem kerékpár
1db,  Taposógép  1db,  Térdmozgató  készülék  1db,  Vállmozgató  készülék  1db,
Betegállító  készülék  1db,  Kombinált  erőnövelő  gép  2db,  Trakciós  ágy  2db,
Tornaszőnyeg 20db,  Kezelőágy 2db,  Betegfellépő  zsámoly 2db,  Támla nélküli
ülőke 20db, Támlás szék 9db, Hengersorozat 1db, Kislabda (puha szivacs) 20db,
Kisméretű gumilabda 20db,  Thera Band szalagkészlet 4db,  Lábsúly 6 pár 1db,
Ízületi szögmérő 5db, Tornabot (műanyag , 95 cm hosszú) 30db, Homokzsák 2db,
Bordásfalra  szerelhető  fizioball  tároló  (5  db  labdához)  1db,  Memóriafejlesztő
eszközök 1db, Speciális kézfejlesztő eszközök 1db, Belgyógyászati vizsgálóasztal
5db,  Vizsgálólámpa  3db,  Előkészítő  kisasztal  3db,  Műszerasztal  3db,
Belgyógyászati vizsgálópamlag 1db,

A  Kbt.  50.  §  (2)  bekezdésére  hivatkozva  Ajánlatkérő  kiköti  mind  a  négy
tételcsoportnál az ettől való 15 %-os mennyiségi eltérés lehetőségét.

Az orvos-technikai berendezések és eszközök részletes specifikációját az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza, melyben a típus, a
gyártmány megjelölése csak  a  betartandó  műszaki  paraméterek  egyértelmű meghatározására szolgál,  az  azzal  egyenértékű más
eszközök, berendezések is szállíthatók.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje
(lehetőség szerint) -

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
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Időtartam hónap(ok)ban   és/vagy napokban   (a szerződés megkötésétől
számítva)
vagy:

I. tételcsoportra:
Kezdés 05/08/2005               befejezés 15/09/2005

II. tételcsoportra:
Kezdés 01/12/2005               befejezés 20/01/2006

III. tételcsoportra:
Kezdés 15/02/2006               befejezés 15/03/2006

IV. tételcsoportra:
Kezdés 01/03/2006               befejezés 31/03/2006

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

- késedelmi kötbér: minimum 300.000 Ft/nap, maximum 3.000.000 Ft/nap,

- hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett termék bruttó ajánlati árának napi 1,0 %-a,

- meghiúsulási kötbér: a bruttó ajánlati ár 10 %-a,

- megvalósulási biztosíték: a bruttó ajánlati ár 10 %-a,

- jóteljesítési biztosíték: a bruttó ajánlati ár minimum 5 %-a, maximum 10 %-a,

- jótállás: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap,

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre 

Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét az áruk szerződésszerű leszállítását, üzembe helyezését, a kezelőszemélyzet betanítását és az üzemi
próba sikeres végrehajtását igazoló jegyzőkönyv alapján kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.3)  A  közös  ajánlatot  tevő  nyertesek  által  létrehozandó  gazdasági
társaság, illetve jogi személy (adott esetben) -

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó
adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok 

a) Kizáró okok:

- az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt.
60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró
okok fennállnak,

- az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b)
pontja szerinti  alvállalkozó, akivel  szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak,

- ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan Ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni
kívánt alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdése hatálya alá esik.
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b) Az ajánlattevő, és a  teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni
kívánt  alvállalkozójának  a  szerződés  teljesítésére  vonatkozó  pénzügyi  és
gazdasági alkalmatlansága:
- valamely számlavezető bankjától származó nyilatkozat szerint sorban álló tétele

volt 2003. vagy 2004. évben. 
- mérleg szerinti eredménye a 2002. vagy 2003. év bármelyikében negatív volt.

c)  Az  ajánlattevő és  a  teljesítésbe  10  %-ot  meghaladó mértékben bevonni
kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve
szakmai alkalmatlansága:
- nem rendelkezik 2002. vagy  2003. vagy 2004. évre vonatkozó, a Kbt. 68. § (1)

bekezdés a)-b) pontjában meghatározott igazolás formájában becsatolt, 
I. tételcsoportra történő  ajánlattétel  esetén  –  járó-beteg  ellátó

szakrendelők,  vizsgálók,  kezelők  orvos-technikai  berendezéseinek  és
eszközeinek szállítására és beüzemelésére vonatkozó – minimum 1 db
bruttó 100 millió forint;

II. tételcsoportra történő  ajánlattétel  esetén  –  járó-beteg  ellátó
szakrendelők,  vizsgálók,  kezelők  orvos-technikai  berendezéseinek  és
eszközeinek szállítására és beüzemelésére vonatkozó – minimum 1 db
bruttó 100 millió forint;  

III. tételcsoportra történő  ajánlattétel  esetén  –  fekvőbeteg  ellátó  osztály
orvos-technikai  berendezéseinek  és  eszközeinek  szállítására  és
beüzemelésére vonatkozó - minimum 1 db bruttó 80 millió forint; 

IV. tételcsoportra történő ajánlattétel esetén – hidroterápia, elektroterápia
és mozgásszervi rehabilitáció szakterületen alkalmazott orvos-technikai
berendezések  és  eszközök  szállítására  és  beüzemelésére  vonatkozó  –
minimum 1 db bruttó 50 millió forint; 

több tételcsoportra történő ajánlattétel esetén a tételcsoportoknál megjelölt 
értékű és szakmai tartalmú, a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, 

- a  termékleírásokban  és  a  műszaki  ismertetőkben  szereplő  és  megajánlott
termékek paraméterei nem felelnek meg a dokumentációban foglalt részletes,
minimum szakmai követelményeknek,

- a szállítandó termék nem rendelkezik a 47/1999. (X. 6.)  EüM. rendeletben,
illetve a 93/42/EEC tanácsi irányelvben előírt tanúsítvánnyal, az Egészségügyi
Engedélyezési  és  Közigazgatási  Hivatal  Orvostechnikai  Igazgatóság  általi
nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolással, vagy CE jelzés használatának
jogosultságát rögzítő okirattal. 

III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
a) az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérték-

ben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(3)
bekezdéseiben  foglaltaknak  megfelelően  kell  igazolnia,  illetőleg  írásban
nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt.
61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá,

b) a  kizáró  okokkal  kapcsolatos  dokumentumoknak  az  ajánlattételi  határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésűnek kell lennie, kivéve a Kbt. 60. §
(1) bekezdés e) pontját.
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III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
Az Ajánlattevőnek és a teljesítésbe 10 %-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak a pénzügyi és gazdasági alkalmassági
feltételeknek külön-külön kell megfelelniük, és az alábbiak szerint igazolniuk: 

a) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető banktól származó, az ajánlattételi határidőt megelőző, 30
napnál nem régebbi nyilatkozatának eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya becsatolásával az alábbi tartalom szerint: 

- mióta vezeti az ajánlattevő/alvállalkozó számláját; 

- ajánlattevő/alvállakozó bankszámla száma;

- ajánlattevő/alvállakozó pénzintézeti kapcsolat jellemzése;

- ajánlattevő/alvállakozó számláján volt-e sorban állás 2003. vagy 2004. évben  

b) a  Kbt.  66.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  alapján  a  2002.  és  2003.  évekre  vonatkozó  számviteli  jogszabályoknak megfelelő
beszámolónak az ajánlattételi határidőt megelőző, 30 napnál nem régebbi hiteles másolata becsatolásával. 

III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság –  a megkövetelt igazolási mód
Az Ajánlattevőnek és  a  teljesítésbe  10  %-ot  meghaladó  mértékben bevonni  kívánt  alvállalkozónak  a  műszaki,  illetve szakmai
alkalmassági feltételeknek együttesen kell megfelelniük, és az alábbiak szerint igazolniuk:

a) I. tételcsoportra történő ajánlattétel esetén – járó-beteg ellátó szakrendelők, vizsgálók, kezelők orvos-technikai berendezéseinek
és eszközeinek szállítására és beüzemelésére vonatkozó – minimum 1 db bruttó 100 millió forint;

II. tételcsoportra történő ajánlattétel esetén – járó-beteg ellátó szakrendelők,

vizsgálók, kezelők orvos-technikai berendezéseinek és eszközeinek szállítására és

beüzemelésére vonatkozó – minimum 1 db bruttó 100 millió forint;

III.  tételcsoportra történő  ajánlattétel  esetén  –  fekvőbeteg  ellátó  osztály
orvos-technikai berendezéseinek és eszközeinek szállítására és beüzemelésére
vonatkozó - minimum 1 db bruttó 80 millió forint;
IV. tételcsoportra történő ajánlattétel esetén – hidroterápia, elektroterápia és
mozgásszervi  rehabilitáció  szakterületen  alkalmazott  orvos-technikai
berendezések és eszközök szállítására és beüzemelésére vonatkozó – minimum
1 db bruttó 50 millió forint; 

több tételcsoportra történő ajánlattétel esetén a tételcsoportoknál megjelölt
értékű és szakmai tartalmú, a szerződésszerű teljesítést igazoló, a 2002., 2003.
és 2004. évek legjelentősebb referenciáinak bemutatásával, a Kbt. 68. § (1)
bekezdés  a)  –  b)  pontjában  meghatározottak  szerint  és  a  Kbt.  67.  §  (1)
bekezdés  a)  pontjában  előírt  tartalommal  (a  teljesítés  helye  és  ideje,  az
ellenszolgáltatás  összege,  a  szerződést  kötő  másik  fél  megnevezése,  a
teljesítést igazoló személy neve, címe, telefonszáma). Az igazolásokat eredeti
vagy közjegyző által hitelesített másolatban kell becsatolni.

b) A  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  alapján  a  szállítandó  termékekről
termékleírás, műszaki leírás, képes ismertetők csatolásával.

c) A Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja szerint a megajánlott termékre vonatkozóan
a  93/42/EEC tanácsi  irányelvben  vagy a  47/1999.  (X.6.)  EüM.  rendeletben
előírt  tanúsítvány, az  Egészségügyi Engedélyezési és  Közigazgatási  Hivatal
Orvostechnikai Igazgatóság általi nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás,
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vagy  CE  jelzés  használatának  jogosultságát  rögzítő  okirat  közjegyző  által
hitelesített másolatának csatolásával.

 
III.3)  SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES

FELTÉTELEK 
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-
e kötve?

NEM   IGEN   
        Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében
személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?

NEM   IGEN   

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

Nyílt X Gyorsított meghívásos 
Meghívásos Gyorsított tárgyalásos 
Tárgyalásos

IV.1.1)  Megtörtént-e  a  részvételre  jelentkezők kiválasztása,  megjelölése?  (csak
tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)

NEM   IGEN   
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni
(VI. szakasz)

IV.1.2) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)

IV.1.3) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben) 
IV.1.3.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott
esetben)
A hirdetmény száma
a Hivatalos Lap
tartalomjegyzékében 

2005/S 28-06916 (nap/hó/év:)  09/02/2005 

IV.1.3.2) Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma
a Hivatalos Lap
tartalomjegyzékében 

/S -  (nap/hó/év:)  / /  

99



IV.1.4) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott
esetben)

Létszám   vagy: minimum    /   maximum   

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás    
vagy:
(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat X

B1) a következő részszempontok alapján (lehetőség szerint csökkenő fontossági
sorrendben) X

S.sz. Részszempontok
úlyszám

1. Bruttó ajánlati ár (Ft-ban) 30
2. Vállalt késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap-ban), min.

300.000 Ft/nap, max. 3.000.000 Ft/nap
10

3. Üzembe helyezést követően vállalt jótállás időtartama
(hónap-ban), min. 12 hónap, max. 36 hónap

5

4. Jóteljesítési biztosíték (%-ban), min. 5 %, max. 10 % 5

Csökkenő fontossági sorrendben NEM         IGEN   X
vagy:
B2) a dokumentációban meghatározott részszempontok alapján    

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám* 

IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 27/06/2005 (nap/hó/év)
Ár (adott esetben) 100.000 Ft + ÁFA_                  Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: A díjat az Ajánlatkérő OTP és Kereskedelmi Bank
Rt-nél vezetett 11741000-15450016 számú számlájára kell befizetni. A
számlakibocsájtás érdekében kérjük az azonosító adatokat (cégnév, cím) a 32/311-
301 számú telefaxra közölni.
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A  dokumentáció  rendelkezésre  bocsátásának  módja: A  dokumentáció
rendelkezésre  bocsátásának  feltétele  az  ellenérték  befizetésének  igazolása.  A
dokumentáció átvehető  személyesen az ÉPBER Építőipari  Beruházási  Szervező
Rt. titkárságán (1056. Budapest, Belgrád rakpart 3-4., V. emelet) munkanapokon:
8-12 óráig, az ajánlattétel napján 8-14 óráig, vagy postai úton.

IV.3.3)  Az ajánlattételi  határidő vagy  a részvételi  határidő  (attól  függően,
hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)

27/06/2005  (nap/hó/év)    vagy:       nap (a hirdetmény feladásától számítva)

Időpont 14.00 óra

IV.3.4)  Az  ajánlattételi  felhívás  megküldése  a  kiválasztott  jelentkezők  részére
(meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)

Tervezett dátum / /
(nap/hó/év)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a részvételi
jelentkezések benyújthatók

E
S

D
A

D
E

E
L

E
N

F
R

IT N
L

P
T

FI S
V

H
U

Egyéb ország

___________________

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
04/08/2005-ig (nap/hó/év)     vagy:  hónap és/vagy  nap

(az ajánlattételi határidő
lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
IV. 3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében felsoroltak, valamint a Magyar Államkincstár
képviselője.  

IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely
Dátum:  27/06/2005 (nap/hó/év) Időpont: 14.00 óra
Hely: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, I. em.
konferenciaterem, 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
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NEM    X IGEN

VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-
E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT

VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM    X IGEN
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható
hivatkozási adatot

VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK 
1) A  hiánypótlás  lehetősége  vagy  annak  kizárása: Az  I.  és  II.  tételcsoport

vonatkozásában Ajánlatkérő  a  Kbt.  83.  §  (1)  bekezdése  szerint  hiánypótlási
lehetőséget biztosít. A III. és IV. tételcsoport esetében Ajánlatkérő a Kbt. 83. §
(2) bekezdésére hivatkozva hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 

2) Az eredményhirdetés időpontja és helye:
Időpontja: 26/07/2005.  14 óra
Helye: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, I. em.
konferenciaterem, 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.

3) A szerződéskötés tervezett időpontja és helye:

Időpontja: 04/08/2005.  10 óra

Helye: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, I. em.
konferenciaterem, 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36.

4) Az  ajánlattétel  feltétele:  az  ajánlattételi  dokumentáció  megvásárlása,  mely
másra át nem ruházható.

5) Az ajánlati biztosíték összege: 
I. tételcsoport esetén: 2.000.000.- Ft,
II. tételcsoport esetén: 2.000.000.- Ft,
III. tételcsoport esetén: 2.000.000.- Ft,
IV. tételcsoport esetén: 1.000.000.- Ft,
Több tételcsoport esetén: az egyes tételcsoportoknál megjelölt értékek
összege.

Az  ajánlati  biztosíték  teljesíthető  bankgarancia  vagy  biztosítási  szerződés
alapján  kiállított  –  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  –  kötelezvény
nyújtásával, illetve az Ajánlatkérő OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett
11741000-15450016  számú  költségvetési  elszámolási  számlájára  történő
átutalással. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot, az ajánlati kötöttség
idejéig  érvényben  maradó  garancialevelet,  illetve  kötelezvényt  az  ajánlathoz
(külön borítékban, a dokumentációban meghatározott helyen) mellékelni kell, és
fel kell tüntetni az alábbi azonosító szöveget:  „Szent Lázár Megyei Kórház
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rekonstrukciójának záró ütemén belül az orvos-technikai berendezések és
eszközök szállítása, szerelése” 
Az átutalt ajánlati biztosíték visszafizetése a nem nyertes ajánlattevők, illetve a
megvalósulási biztosítékot bankgaranciával teljesítő nyertes ajánlattevő részére
a Kbt. 59. § (5) bekezdés a) pontja szerint történik. 
Az átutalt ajánlati biztosíték után ajánlatkérő kamatot nem fizet.
A  megvalósulási  és  jóteljesítési  biztosíték  teljesíthető  ajánlatkérő  fent
megnevezett számlájára történő átutalással, vagy bankgarancia nyújtásával.
A megvalósulási bankgaranciának a szerződés megkötése időpontjától kezdődő
érvényességű, a szerződés időtartama alatt fennálló, az ajánlatkérő nevére szóló,
feltétel  nélkülinek  kell  lennie,  melyet  a  szerződéskötés  időpontjában  kell
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A  jóteljesítési  bankgaranciának  a  szerződés  teljesítése  időpontjától  kezdődő
érvényességű, a  vállalt  jótállás  időtartama  alatt  fennálló,  ajánlatkérő  nevére
szóló, feltétel nélkülinek kell lennie, melyet a szerződés teljesítése időpontjában
kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

6) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (1) bekezdésére, a Kbt.
71.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaira, valamint a (3) bekezdésére vonatkozóan.

7) Ajánlattevőnek  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata eredeti vagy
közjegyző által  hitelesített  másolati  példányát,  az  esetlegesen  el  nem  bírált
változásbejegyzési  kérelme  cégbírósági  érkeztető  bélyegzővel  ellátott
példányának közjegyző által hitelesített másolatát. 

8) Ajánlattevőnek  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell az
ajánlatot  cégszerűen  aláíró  személyek  aláírási  címpéldányát  eredeti  vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányban.

9) Az eredetileg idegen nyelven készült  dokumentumokat (hatósági  igazolások,
bizonyítványok,  termékismertetők  stb.)  az  Országos  Fordító és  Fordítást
Hitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza u.  52.;  honlap:  www.offi.hu)  magyar
nyelvű fordításával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.

10) Az Ajánlatkérő HUF-ban kéri megadni az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatokat és az ajánlati árat, illetve az ajánlati-, a megvalósulási- és a jóteljesítési
biztosítékot a fenti módon kéri átutalni, illetve szolgáltatni.

11) Ajánlattevőnek  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell az
adott termék forgalmazására vonatkozó meghatalmazást.
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12)A nyertes Ajánlattevők kötelesek a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház rekonstruk-
ciójának záró üteme megvalósítását végző generálkivitelezővel együttműködni,
illetve ezen belül részére szolgáltatni:
- a I. tételcsoport esetén a szerződéskötéstől számított 10 napon belül,
- a többi tételcsoport esetén a szerződéskötéstől számított 40 napon belül
a  telepítéshez  szükséges  dokumentációt,  amely  tartalmazza  a  technológiai
utasításokat, a műszaki csatlakozási igényeket, valamint a szállítás és telepítés
ütemezését. 

13) Közös  ajánlattétel  esetén  az  ajánlathoz  csatolni  kell  az  ajánlattevők
együttműködéséről szóló megállapodást, melyben nyilatkozniuk kell arról, hogy

- a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelősséget vállalnak,
- ajánlattevők  közül  melyikük  bír  felhatalmazással  a  szerződés

megkötésére.
Közös  ajánlattevőknek  külön-külön  kell  megfelelniük  a  pénzügyi-gazdasági
alkalmassági  követelményeknek,  mivel  ezek  a  feltételek  együttesen  nem
értékelhetők.  A  műszaki-szakmai  alkalmassági  követelmények  együttesen  is
teljesíthetőek.

14) A Kbt.  88.  §  (1)  bekezdésének f)  pontja  alapján  érvénytelen  az  az  ajánlat,
amely:
- nem az ajánlattételi dokumentációban meghatározott „sorrendnek”     
     megfelelően került összeállításra, vagy
-   nem tartalmazza a megajánlott tételcsoport teljes körűen beárazott jegyzékét, 
     vagy

           -   nem a II.2.1) pontban meghatározott tételcsoportok egészére vonatkozik.

15) Ha  az  Ajánlatkérő  az  eredményhirdetéskor  a  második  legkedvezőbbnek
minősített  ajánlattevőt  is  meghatározza,  akkor  az  eljárás  nyertesének
visszalépése esetén azzal köt szerződést.

16) Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1 – 10. Az értékelés
módszere: a legkedvezőbb ajánlati elem a maximális pontot kapja, a többi pedig
a  legjobb  ajánlati  elemhez  arányosan viszonyítva kap  kevesebbet  az  alábbi
képlet alapján:

Pvizsgált  =  A legjobb 

 A vizsgált
 (Pmax  –  Pmin) + Pmin

illetve a tört reciproka, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb.

ahol:

P = pontszám,

A = ajánlati érték,

Amennyiben valamelyik részszempont esetében az  összes  ajánlattevő  azonos
értékű  ajánlati  elemet  ajánlott  meg,  az  adott  részszempont  vonatkozásában
mindegyik ajánlattevő maximális pontot kap.
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat  az  lesz,  amely a részszempontok és
súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el.

17) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe  venni  kívánt  alvállalkozója köteles  írásban  nyilatkozni  arra
vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás
III. 2.1.2) pontjában pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró
banki nyilatkozatot.

18) Ajánlatkérő a Kbt. 66-69. §-a alapján egyes alkalmassági feltételeket és annak
igazolását  szigorúbban  határozta  meg  a  minősített  ajánlattevők  jegyzékéhez
képest,  ezért  a  szerződés  teljesítésére  való  alkalmasságot  a  minősített
ajánlattevőknek külön igazolniuk kell (Kbt. 13. § (4) bek.).

19)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell  arról,  hogy a 2004. évi XXXIV. tv.  alapján
vállalkozása milyen minősítésű.

20)Az ajánlatot 1 eredeti és 3 db az eredetiről készült másolati példányban kell zárt
csomagolásban benyújtani, feltüntetve rajta az alábbiakat:
- „Ajánlat  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  rekonstrukciójának  záró

ütemén belül az orvos-technikai berendezések és eszközök beszerzésére”
- „Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA   12/05/2005 (nap/hó/év)
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A. MELLÉKLET

1.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE

Szervezet 
ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező
Rt.

Címzett 
Villányi Gyula létesítmény főmérnök

Cím 
Belgrád rakpart 3-4., V. emelet

Postai irányítószám 
1056.

Város/Község 
Budapest

Ország
Magyarország

Telefon
(061)328-0466
06/20/984-0772

Telefax
(061)328-0469

E-mail
epber@axelero.hu

Internet cím (URL)

1.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE

Szervezet 
ÉPBER Építőipari Beruházási Szervező
Rt.

Címzett 
Dénes György vezérigazgató

Cím 
Belgrád rakpart 3-4., V. emelet

Postai irányítószám
1056. 

Város/Község 
Budapest

Ország
Magyarország

Telefon
(061)328-0466

Telefax
(061)328-0469

E-mail
epber@axelero.hu

Internet cím (URL)
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1.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI

Szervezet Címzett 

Cím Postai irányítószám 

Város/Község Ország

Telefon Telefax

E-mail Internet cím (URL)
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B. MELLÉKLET: A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ száma  01
1) Nómenklatúra 

1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 33.10.00.00-1 -   -   -

További
tárgyak

33.12.00.00-7
33.12.20.00-1
33.13.00.00-0
33.16.20.00-3
33.19.22.00-4
33.19.22.10-7

-   -   -
-   -   -
-   -   -
-   -   -

1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra  (CPA/NACE/CPC)* 

2) A rész meghatározása és mennyisége: 
I. tételcsoport (Rendelőintézet-1): 

Belgyógyászati vizsgálóasztal  21db,  Belgyógyászati vizsgálópamlag 4db,  Vérvételi dönthető  szék 5db,  Vizsgálólámpa,  gördíthető
állványos 28db,  Rozsdamentes kötözőkocsi/műszerkocsi 21db,  Rozsdamentes táltartóállvány 2  részes 12db,  Műszerelő asztal 1db,
Általános sebészeti műtőasztal 3db, Műtőlámpa mennyezeti 3db, Sebészeti diatermiás készülék 300W 2db, Akasztós önasszisztens 1db,
Rektoszkóp 1db, Ligátor szett 1db, Ultrahangos proktoszkóp 1db, Gipszelő kocsi 1db, Oszcillációs gipszfűrész 1db, Betegszállító kocsi
20db, Orr-fül gégészeti vizsgálószék 1db, Vizsgáló mikroszkóp 1db, Fejlámpa Heine fényforrással 1db, Nagyfrekvenciás vágó 50W
1db,  Flexibilis bronchofiberszkóp felnőtt  1db,  Flexibilis bronchofiberszkóp gyermek 1db,  Idegentest  fogó 2db,  Kombinált bel és
nőgyógyászati vizsgálóasztal 4db,  Sötétlátóteres mikroszkóp 1db,  Softlézer készülék 1db,  Dermatoszkóp szett törthető nyéllel 1db,
Videodermatoszkóp 1db, Fényterápiás kabin 1db, Végtagi fényterápiás készülék 1db,  Bioptron/Evolite lámpa 1db,  Dermo jet 1db,
WOOD  lámpa  1db,  Digitális  csecsemőmérleg  1db,  Hitelesített  magasságmérő  1db,  Autómata  vérnyomásmérő 1db,  Urológiai
vizsgálóasztal 1db, Manipulációs cisztoszkóp 2db, Uroflowméter 1db, Nőgyógyászati vizsgálóasztal 2db, Kolposzkóp 2db, CTG N-400
interfece+kábel 1db, LOOP kacs  konizátor 2db,  Nagyfrekvenciás  vágó 300W 1db,  Komputeres látótérvizsgáló 1db,  Fotóréslámpa
applanációs  tonométerrel 1db,  Kerato-refraktométer 1db,  Fogászati  kezelőegység (kompres+elszívó +vízlágyitó+csírátlanító) 2db,
Panoráma röntgen 1db, Automata röntgen film előhívó 1db, Intraorális röntgen 1db, Röntgen digitalizáló rendszer 1db, Számítógép
összeállítás digitális  rendszerhez programokkal 2db,  Felsővilágító  nappali  fényes lámpa  2db,  Gyorsautokláv  S  22,6  literes  2db,
Szemtükör 1db, Reflexkalapács 1db, Vércukormérő 1db, 3 csat EKG 1db, Visustábla 1db, Sebészeti és nőgyógyászati kéziműszerek,
Fogászati kéziműszerek dento-alveorális,

3) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés 05/08/2005 (nap/hó/év) / teljesítés 15/09/2005 (nap/hó/év)
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A RÉSZ száma  02
1) Nómenklatúra 

1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 33.10.00.00-1 -   -   -

További
tárgyak

33.12.00.00-7
33.12.20.00-1
33.13.00.00-0
33.16.20.00-3
33.19.22.00-4
33.19.22.10-7

-   -   -
-   -   -
-   -   -
-   -   -

1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra  (CPA/NACE/CPC)* 

2) A rész meghatározása és mennyisége: 
II. tételcsoport (Rendelőintézet-2): 
Térdmozgató készülék 1db, Sebészeti képerősítő 1db, 3D4D Ultrahang készülék 1 db,
Ultrahangos  sebészeti  vágókészülék  1db,  Video  stroboszkóp  1db,  Szemészeti  lézer
réslámpával  1db,  Digitális  funduskamera  1db,  Terheléses  kardiológiai  mérőrendszer
1db,  Hordozható  betegellenőrző  monitor  1db,  Termikus  vérzéscsillapító  egység  1db,
Nagyfrekvenciás  vágó  1db,  Mikroszkóp  2db,  Mikrotom  szánkás  2db,  Vibrációs
csontfűrész  1db,  Víztelenítő  autómata  1db,  Magas  tudásszintű  lélegeztető  1db,
Ágymelletti betegőrző monitor 1db, Kézi doppler 1db, Infúziós pumpa 1db, Univerzális
csontfúró  elektromotor+tartozék  2db,  Csontfúró  motor+tartozék  2db,  Oszcillációs
fűrész  2db,  Nagyfrekvenciás  vágó+elektródák  1db,  Ultrahangos  műszermosó  2db,
Vérplazma melegítő készülék 1db, Statim 5000 asztali sterilező 1db, Gőzsterilizátor 500
literes 1db,

3) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés 01/12/2005 (nap/hó/év) / teljesítés 20/01/2006 (nap/hó/év)
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A RÉSZ száma 03
1) Nómenklatúra 

1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 33.10.00.00-1 -   -   -

További
tárgyak

33.19.20.00-2
33.19.21.20-9

-   -   -
-   -   -
-   -   -
-   -   -

1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra  (CPA/NACE/CPC)* 

2) A rész meghatározása és mennyiség:
III. tételcsoport („E” jelű épület): 

Kórtermi ágyak 98db, Szubintenzív ágyak 17db, Antidecubitor légpárnás intenzív ágy 1 db, Defibrillátor 1 db, Éjjeliszekrény 115db,
Ágytálmosó 5db, Beteglemosó kocsi fali tusolópanellal 1db, Beteglemosó kocsi 4db, 6 csatornás EKG hordozható, monitoros 1 db, 3
csatornás EKG 1db, Ágymelletti betegmegfigyelő monitor 10db, Vizsgálólámpa 2db, Vizsgáló asztal 6db, Vizsgáló pamlag 1db,
Ultrahangos kezelő készülék 1db, Kombinált készülék galván, dia szelektív és TENS terápiára 1db, Kisfrekvenciás pulzáló mágneses
terű készülék 1db, Bioptron gyógylámpa 1db, Infúziós pumpa 3db, Fecskendős infúziós pumpa 3db, Műszerkocsi 7db, Ágyazókocsi
5db, Gyógyszerosztó kocsi 5db, Automata vérnyomásmérő  2 db,  Vércukorszintmérő 2 db, Digitális ülőmérleg 1 db, Antidecubitor
matrac 7db,

3) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés 15/02/2006 (nap/hó/év) / teljesítés 15/03/2006 (nap/hó/év)
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 A RÉSZ száma 04
1) Nómenklatúra 

1.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék  (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 33.10.00.00-1 -   -   -

További
tárgyak

33.15.50.00-1
33.15.82.00-4

-   -   -
-   -   -
-   -   -
-   -   -

1.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra  (CPA/NACE/CPC)* 

2) A rész meghatározása és mennyiség: 
IV. tételcsoport (“D” jelű épület): 

Gyógykád tangentorral 1db, Négyrekeszes hidrogalván 2db, Vibrax készülék 2 db,
Betegemelő medencéhez 1db, Súlyfürdő készlet 4db, Pakoló ágy 6db, Masszírozó
ágy 3db, Masszázs szék 3db, Betegfellépő kezelőágyhoz 4db, Masszírozó készülék
2db,  Rövidhullámú kezelőkészülék  4db,  Kombinált  készülék (UH.  Diadinamic,
TENS,  IONTO,  Interferencia)  9db,  Hordozható  tens  8db,  Sollux  lámpa  2db,
Bioptron  lámpa  1db,  Lézer  1db,  Elektro-terápiás  kezelőasztalok  (falábú)  4db,
Elektroterápiás kezelőszék (fa) 2db, Rövidhullámú kezeléshez (fa)szék 4db, Támla
nélküli kis szék 4db, Betegfellépő zsámoly 4db, Terem kerékpár 1db, Taposógép
1db, Térdmozgató készülék 1db, Vállmozgató készülék 1db, Betegállító készülék
1db,  Kombinált  erőnövelő  gép  2db,  Trakciós  ágy  2db,  Tornaszőnyeg  20db,
Kezelőágy 2db, Betegfellépő zsámoly 2db, Támla nélküli ülőke 20db, Támlás szék
9db,  Hengersorozat  1db,  Kislabda  (puha  szivacs)  20db,  Kisméretű  gumilabda
20db, Thera Band szalagkészlet 4db, Lábsúly 6 pár 1db, Ízületi szögmérő 5db,
Tornabot (műanyag , 95 cm hosszú) 30db, Homokzsák 2db, Bordásfalra szerelhető
fizioball  tároló (5 db labdához)  1db, Memóriafejlesztő eszközök 1db, Speciális
kézfejlesztő eszközök 1db, Belgyógyászati vizsgálóasztal 5db, Vizsgálólámpa 3db,
Előkészítő kisasztal 3db, Műszerasztal 3db, Belgyógyászati vizsgálópamlag 1db,

4) Eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott esetben)
Kezdés 15/01/2006 (nap/hó/év) / teljesítés 31/03/2006 (nap/hó/év)
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

5/2005.(V. 17.) SZB. sz. Tárgy:  A megyei önkormányzat által fenn-
tartott gyermekvédelmi szakellátást
biztosító intézmények szakmai mun-
kájának értékelése 

HATÁROZAT 

1. A Nógrád Megyei  Önkormányzat Közgyűlésének Szociális  Bizottsága  a  gyermekvédelmi
szakellátást biztosító intézmények szakmai munkájáról szóló önbeszámolókat megtárgyalta és
az  1-5.  számú melléklet szerint  -  a  szóbeli  kiegészítésekkel együtt  –  tudomásul  veszi.  A
bizottság  megállapítja,  hogy  az  intézmények a  rendelkezésükre  álló  személyi  és  tárgyi
feltételrendszer  mellett  szakmai munkájukat megfelelő szinten, az ágazati jogszabályokban
megfogalmazott elvek és követelmények szerint látják el.

2. A  bizottság  utasítja  az  érintett  gyermekvédelmi  intézmények  igazgatóit,  hogy  a
gyermekvédelmi ellátásban részesülő, különleges ellátást igénylő gyermekek zökkenőmentes,
magas szintű szakmai ellátására, az intézményi átszervezés ideje alatt is fordítsanak kiemelt
figyelmet. Az átszervezés során a gyermekek érdekei elsődlegesek kell legyenek, megelőzve
az intézményi, alkalmazotti, illetve költségvetési érdekeket.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: az érintett intézmények igazgatói

3. A  bizottság  felkéri  a  gyermekvédelmi  intézmények  vezetőit,  hogy  a  szakmai  munka
hatékonyságának növelése, és a források bővítése érdekében fordítsanak kiemelt figyelmet a
pályázati lehetőségek feltárására, kiaknázására.

Határidő: folyamatos
Felelős: az érintett intézmények igazgatói

4. A szociális  bizottság felkéri  a  megyei főjegyzőt,  hogy a határozatot  mellékleteivel  együtt
küldje meg a Megyei Gyámhivatalnak.
Határidő: 2005. május 29. 
Felelős: dr. Barta László főjegyző

 5. A bizottság indítványozza a közgyűlésnek, hogy a „Tájékoztató a Megyei Gyermekvédelmi
Központ  tevékenységéről, javaslat  a  további feladatokra” című előterjesztést  2005. májusi
ülése helyett 2005. novemberi ülésére tűzze napirendjére.
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   Fekete Zsolt, igazgató

Salgótarján, 2005. május 17.

                Demus Iván s.k. 
             a bizottság elnöke 

A határozatot kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - a közlöny útján
2. Dr. Laczkó Zoltán Megyei Gyámhivatal vezetője - Salgótarján
3. Irattár
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1. sz. melléklet
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT   

2004. ÉVES SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

(továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdésének rendelkezésére készítettük el a Megyei

Gyermekvédelmi Központ 2004. évi szakmai munkájának értékelését.

Az  értékelés  tartalmi  szempontjait  a  149/1997.  (IX.10.)  Kormányrendelet  8.  sz.

melléklete alapján állítottuk össze.

A Megyei  Gyermekvédelmi Központ  integrálja  az  otthont  nyújtó  ellátást  és  a

területi gyermekvédelmi szakszolgálatot  .   

A szakmai feladatok ellátását belső differenciáltság biztosítja,  intézményen belül az

egyes egységek szakmai önállóságát az SZMSZ határozza meg.

2004.  május  1-től  érvényes az  intézmény,  egységes szerkezetbe  foglalt  SZMSZ-e,

amelyhez  elkészültek  a  munkaköri  leírások,  melyek  a  miskolci  Módszertani

Központtal  közösen  kerültek kidolgozásra.  Az  új  SZMSZ szerint  az  intézményben

sikerült  az  otthont  nyújtó  ellátást  és  a  területi  szakszolgáltatást  átfedés  nélküli

munkakörökkel kialakítani.

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás

Szakszolgálatunknál  feltehetően  a  Gyvt.  hatására  az  ellátotti  létszám  csökkenő

tendenciát mutat 2002. –ig, majd 2003.-ig stagnáló állapotot vett fel.

2004. évben egy lassú emelkedés vehető észre. Bár itt szeretném megemlíteni, hogy

több esetben előfordult az is,  hogy az alapellátás nem tudta biztosítani  az átmeneti

gondozást, így a gyermek a szakellátásba került.(1. sz táblázat)

A gyermeklétszám alakulása

Év Kiskorúak Utógondozói
ellátottak 

Összesen

1997. 478 104 582
1998. 319 104 423
1999. 383 112 495
2000. 358 94 448
2001. 348 96 444
2002. 336 91 427
2003. 321 87 408
2004. 320 90 410

1. sz. táblázat
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A gyermeklétszám ellátóhely és gondozási forma szerinti megoszlását – 1999-2004-ig

az 1. sz. melléklet szemlélteti.

Jellemző még, hogy olyan problémás magatartású gyermekek, kamaszok kerülnek a

rendszerbe, akiket az alapellátás nem vállal fel, és legtöbb esetben kórelőzmény nélkül

kerülnek a szakellátásba.

A jelenlegi nevelőszülői hálózatunk a beutalt korosztályt, mentális helyzetüknél fogva,

nem tudja felvállalni. Szükség lenne olyan hivatásos nevelőszülőkre, akik vállalnák az

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek nevelését is, sajnos őket még nem találtuk

meg.

Több szakmai érv tette szükségessé (melyeket a korábbiakban már jeleztük a fenntartó

felé),  a  költségkímélőbb  fenntartást  figyelembe  véve,  a  „Fészek”  Gyermekotthon

behozatalát (20 férőhely) a Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján, Ruhagyári

út 9. sz. alatti központi épületébe 12 férőhellyel. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala a 66/2004. (VI.17.) Kgy.

határozatában a fenti tervet elfogadta.

A befogadó otthon bekerülése a központi épületben személyi feltételek változtatását is

magával vonja. 

Sajnos a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. sz. melléklete nem különböztet meg olyan

gyermekotthont, amely ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket fogad. Szakmailag

lehetetlennek tartjuk a törvény által előírt személyzettel a feladat ellátását. 

Sajnálatos,  hogy  a  törvény  odafigyel  a  különleges,  ill.  a  speciális  szükségletű

gyermekek nevelésére,  de  a  krízishelyzetben lévők  esetében már  nem differenciál.

Pedig az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek közel 80 %-a krízishelyzetben van.

Nevelőszülői hálózat

Az  elmúlt  évben  elkészült  a  már  működő  nevelőszülők  3  éves  felülvizsgálata.  A

felülvizsgálat során és a felmerülő gyermekügyek kapcsán megállapításra került, hogy

nevelőszülői  hálózatunk  elöregedett.  Mind  a  hagyományos,  mind  a  hivatásos

nevelőszülőin állománya alapos frissítést igényelnek.
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A  hálózat  bővítése  során  a  környezettanulmányok  készítésekor  kiderült,  hogy  a

bejelentkezett családok nagy részének jelenlegi feltételei nem felelnek meg a törvényi

előírásoknak.

A  megye  azon  területein,  ahol  magasabb  a  munkanélküliek  száma,  több  a

bejelentkező. Egyfajta jövedelemforrásnak tekintik a nevelőszülőséget.

A  jól  működő  hagyományos  nevelőszülők  közül,  akik  kellő  tapasztalattal

rendelkeznek, és a feltételeik minden tekintetben adottak (tárgyi, személyi) szeretnénk

kiképezni 3 fiatal hivatásos nevelőszülőt.

Általuk  szeretnénk biztosítani  a  nevelőszülői  hálózaton belül  az  ideiglenes  hatályú

elhelyezést. A leendő nevelőszülők képzéséhez szükség lenne 2 fő új  FIKSZ tréner

beiskolázására,  akik  a  szakszolgálati  kollégák,  ill.  a  nevelőszülők  (1-1  fő)  közül

kerülnének ki.

(Jelenleg 2 fő FIKSZ trénerünk van. A probléma egy betegség, ami a közelmúltban is

előfordult, kiszolgáltatottsághoz vezetne.)

A  Megyei  Gyermekvédelmi  Központ  ellátotti  létszámában  60  fő  a  különleges

szükségletű gyermek, ezek közül 53 fő nevelőszülőnél van elhelyezve.

A különleges szükségletűek közül a valamilyen fogyatékkal élő gyermekek nevelése

igen sok nehézséget hoz felszínre.

Elkerülhetetlen a főállású pszichológus biztosítása, aki nem csak a terápiás kezelést

biztosítaná  a  gyerekek  számára,  hanem  a  nevelőszülőket  is  segítené  tanácsadás

formájában, a felmerülő nevelési problémáikban. 

Igaz  a  törvény  a  nevelőszülőknél  elhelyezett  gyermekek  esetében  nem  biztosít

gyógypedagógust,  fejlesztő  pedagógust,  pedig  a  fent  említett  53  különleges

szükségletű gyermek nevelésében nagyon fontos lenne.

2004-ben a nevelőszülők éves továbbképzését pályázati összegből valósítottuk meg.

A tavaszi továbbképzést nem csak a nevelőszülők részére, hanem az MGYVK más

területein dolgozók felé is ki tudtuk nyitni.

Ugyancsak  pályázati  összegből  kezdtük  el  a  bejelentkező  leendő  nevelőszülők

bevizsgálását. A képzés 2005. május első hetében indul.

Szintén  pályázati  úton  tudtuk  a  hivatásos  nevelőszülők  működési  feltételeinek

minőségét javítani, háztartási gépek beszerzésével (lásd. 2. sz. melléklet).
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Az  elmúlt  évtől  gyámi  tanácsadók  is  segítik  a  gyámok  munkáját.  Bár  az  éves

tapasztalat  azt  mutatta  a  nevelőszülői  hálózatnál  (ahol  a  nevelőszülői  tanácsadók

segítik  a  nevelőszülők  munkáját),  hogy előfordultak  konfliktushelyzetek,  amikor  a

gyámi tanácsadó és a nevelőszülői tanácsadó szerepet cserélt.

A  gyámi tanácsadói  szerepkört  a  gyámhivatalok értékelik,  konzultatív  partnerként

igénylik jelenlétüket az általuk kezdeményezett megbeszéléseken. Munkájukat nehezíti

a közel 100 fős gyermeklétszám és a területi megoszlás.

A  hivatásos  gyám  feladatai  alapvetően  a  minisztériumi  gyermekotthonban,

büntetésvégrehajtó  intézetben  elhelyezett,  valamint  az  örökbefogadást  megelőző

procedúrába szereplő neveltjeinkre terjed ki, ezért személyisége munkájában nagyon

meghatározó.  A  gyermekekkel  való  őszinte,  bizalmas  légkör  kialakítása  az

együttműködésük alapja.

A  vagyonkezelő  eseti  gondnokok  alapvetően  a  nevelőszülőknél  elhelyezett  kk.

gyermekek vagyonkezelői teendőit  végzik.  Látogatják a  hozzájuk  sorolt  gyámokat,

gyermekeket, folyamatosan vezetik a gyermekek vagyoni helyzetének változásait.

Itt  szeretnénk  megjegyezni,  hogy  kissé  vontatottan  haladt  a  gyámhivatali

határozatokon alapuló hivatásos gyám és a vagyonkezelő eseti gondnokok kinevezése,

megbízása.

Nógrád Megyei Szakértői Bizottság

A szakértői bizottságunk a 2004. évi vizsgálatait az alábbiak szerint a 1-3. sz. diagram

szemlélteti.

Vizsgált gyermekek életkor szerinti bontása

0   -   3 év 15 fő

3   -   6 év 34 fő

6   -  10 év 25 fő
10 – 14 év 36 fő

14 – 18 év 30 fő
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1. sz. diagram

Az elvégzett vizsgálatok bontása a gyermekek státusza szerint

Ideiglenes beutalás miatt (ID) 63 fő

Átmeneti nevelésbe vételt célzó vizsgálat,

közvetlenül a vérszerinti családból (ÁN) 23 fő
Státusz felülvizsgálat miatt (STF) 10 fő

Elhelyezési hely változtatására irányuló kérelem

miatt (EHV) 44 fő
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vizsg.bontása

2.sz. diagram

Bekerülési okok

Elhanyagolás 29 %
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Bántalmazás 11 %

Szociális problémák 25 %

Iskolai hiányzás 13 %

Szexuális zaklatás   3 %

Börtönbüntetés (szülő)   6 %
Szülő kérésére 13 %

29

1125
13
3

6
13 Elhanyagolás

Bántalmazás
Szoc. Prob.
Isk.hiányz.
Szex.zakl
Szül.bört.
Szül.kér.

3. sz. diagram

A vizsgálati statisztikákból megállapítható, hogy 3-6, illetve 10-14 év közötti életkorú

gyermekek kerülnek be a szakellátásba, és sajnálatos módon elég magas a 14-18 év

közöttiek száma is.

Fontos kiemelni, hogy a bekerülés fő oka az elhanyagolás, de sajnos a második ok a

szociális problémák, ami figyelmeztető, hiszen anyagi okok miatt a családból az 1997-

es törvényt követően kiemelni nem lehet.

A szakvélemények elkészítésénél  eleinte  a  határidőt  nem mindig sikerült  betartani,

melynek okai:

• az alapellátás késve v. hiányosan küldte a gyermekekre vonatkozó adatlapjait;

• a beutalt gyermekek egy részénél nem volt előgondozás;

• több esetben előfordult soron kívüli felkérés, amely az előző szakvélemények

elkészítésének határidejét csúsztatta;

• előfordult, hogy a beutalt gyermek vizsgálata akadályoztatva volt (kórházi ápolás

alatt állt, szökésben volt).

Ma már a szakvélemények többsége 20-25 napon belül elkészül.
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Sajnos szakszolgálatunk nem minden esetben tud a Szakértői Bizottság javaslatának

megfelelő elhelyezési helyet biztosítani.

Ilyen esetekben a legoptimálisabb megoldást az egyeztető beszélgetéseken próbáljuk

megkeresni.

Örvendetes, hogy a vizsgálatban résztvevő gyermekek esetében legnagyobb számban a

vérszerinti családba történő helyezés nevesül.

Javasolt elhelyezési forma

Vérszerinti család     53 fő

Lakásotthon, gyermekotthon 32 fő
Nevelőszülő 17 fő

Speciális Otthon   4 fő

Különleges ellátást nyújtó otthon   8 fő

Csecsemőotthon   3 fő

Örökbefogadás  11 fő

OGYSZB vizsgálat   4 fő
Ideiglenes elhely. visszavonásra került 8 fő

Sajnálatos,  hogy  2004-ben  16  gyermek  esetében  pszichiátriai  vizsgálatot  is
kezdeményezni kellett.

Örökbefogadási tevékenység

Örökbefogadási  tanácsadók  révén  2004.-ben  szakszolgálatunk  kötelékéhez  tartozó

kiskorúak közül 6 gyermek örökbeadása zárult le.

Közülük 2 kiskorú külföldre történő örökbefogadásához járult hozzá a gyámhivatal.

1  csecsemő ideiglenes hatállyal  a  kórház újszülött  osztályáról került  örökbefogadó

családhoz,  2  gyermek családba  kerülése  nyílt  örökbefogadással –  civil  szervezetek

közreműködésével – jöhetett létre.

Az  elmúlt  évben  3  alkalommal  tartottunk  örökbefogadói  felkészítő  tanfolyamot,

összesen 38 fő kapott tanusítványt a tanfolyam elvégzéséről.

Az  Ágacska Alapítvánnyal rendszeres a kapcsolatunk.  Az  NCSSZI felé a  jelentési

kötelezettségünknek  eleget  teszünk.  Az  adatokat  folyamatosan  is,  és  3  havonta

összesítve is megküldjük.
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Itt is szeretnénk megjegyezni, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. sz. melléklete

szakszolgálatunknak 1 fő örökbeadási tanácsadót enged, de mellette mindenképpen

szükséges olyan munkatárs megléte, akivel konzultálni  lehet, aki az örökbefogadási

tanácsadó távollétében helyettesíti.

Az örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása csak team munkában lehetséges.

Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ezen terület  koordinálására, minőségbiztosítására,

hiszen a gyermekvédelem egyik legtámadottabb területe. Úgy gondoljuk szakmailag,

emberileg  mindent  megteszünk  azért,  hogy  a  gyermek  érdekeit  mindenek  felett

figyelembe  véve  a  gyermeknek  találjunk  megfelelő  örökbe  fogadó  szülőt,  ezen

esetekben nincs kompromisszum, csak egy követhető érdek, és ez a gyermeké.

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TGYSZ) szervezeti módosításra vonatkozó

elképzelései

A TGYSZ családgondozói létszáma (a gyermek elhelyezéséért felelősek) az elmúlt évi

tapasztalatok alapján bővítésre szorul.

Hiányos  láncszemként  a  TGYSZ  által  ellátott  utógondozást  (1  éves  utógondozás,

melyet a fiatal kért az otthonteremtési támogatás igénybevételének idejére) már csak

csatolt munkakörrel tudtuk ellátni.

Elképzelésünkben szerepel egy  elhelyezési csoport kialakítása, amely 3 fő család-és

utógondozóból és egy 1 fő növendékügyi előadóból állna.

Az elmúlt évek kedvezőtlen tapasztalatai alapján nyilvántartási csoport kialakítására is

javaslatot  teszünk,  melyben a  gyermekvédelmi ügyintézők, a növendékügyi előadó,

mint csoportvezető közvetlen irányításával dolgoznának.

Igy  a  szervezettebb  és  irányíthatóbb  munkafolyamatok  levezetése,  koordinálása

megoldódna.

A TGYSZ-nél tartott, 2004. évi megyei gyámhivatali ellenőrzés véleményünk szerint –

s  ez  nem  szubjektív  –  több  pontban  negatív.  Az  ellenőrzés  nem  globális

megállapításokat, hanem mondhatnánk statisztikai és formai hibákat emelt ki.

Nem figyelt fel a struktúra módosításra, amellyel 2004. május 1-től az intézményünk –

az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ alapján – működik.
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Az  ellenőrzés  tapasztalataira  a  kellő  szakmai  módosításokat  megtettük,  a

finanszírozási oldallal összefüggőek még kérdésesek.

A szakképesítési elvárásoknak tanfolyamok indításával igyekszünk megfelelni.

2004.-ben szociális  asszisztensi  képzést  indítottunk közösen a képzőintézménnyel,

munkaügyi központi és fenntartói támogatással. A tanfolyam befejezése ez év június

közepére várható.

A tanfolyam sikeres lezárása után – amennyiben addig nem lesz törvényi módosítás –

a  szakszolgálat  területén  minden  kollégánk  megfelel  a  szakmai  képzettség

követelményeinek.

Otthont nyújtó ellátás

Otthont  nyújtó  ellátást  biztosító  gondozottjaink  ellátási  hely  és  gondozási  forma

szerinti megoszlását a következő táblázat szemlélteti:

Kimutatás
az otthont nyújtó ellátás gyermeklétszámának alakulásáról

2004.12.31-i állapot szerint

Ellátóhely Normál Külön-
leges

Speciális Utógond.
ellátott

Összesen

Nevelőszülői hálózat 75 53 - 39 167
„Fészek” Gy.o. 21 - - - 21
„Jövőért” Lakásotthon 8 1 - 3 12
„Szivárvány” Lakásotthon 11 2 - - 13
„Ábel” Lakásotthon 8 - - 2 10
„Kisbence” Lakásotthon 10 1 - 2 13
„Vadvirág” Lakásotthon 11 - - 1 12
„Ipolyparti Fészek” Lakásotthon 9 3 - - 12
„Biztos Pont” Gyermekotthon - - 14 - 14
„Margaréta” Gyermekotthon 20 - - 12 32
„Kiút” Utógondozó Otthon - - - 11 11
Külső gy.otth.:
• „Százszorszép” Ált.Isk.

Diák-otthon és Gyotthon
Szátok

- 15 - 12 27

• Óvoda, Ált.Isk.
Diákotth.Pásztó

- 15 - 1 16

• „Reménysugár” .Bgy 6 17 - 1 24
- ápolás, gond-t nyújtó ell. - 8 - - 8
- csecsemőotthoni rész 6 9 - 1 16

• Ált.Isk.Spec.Szakisk.
Diákotth. és Gy.otthon
Cserhátsurány

- 12 - 5 17

• „SOS” Gyermekfalu
Battonya

1 - - 2 3

• Málta Gondviselés Háza Páty - 1 - - 1
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• Cházás A. Óvoda, Ált. Isk.
Speci. Diákotthon Vác

- 4 - - 4

• Kalocsa - - 1 - 1
Összesen: 180 124 15 91 410

A Gyvt. előírásainak mielőbbi megfelelése érdekében 2004-ben folytatódott a rendszer

átszervezése.  2004-ben  sor  került  a  törvény  által  a  gyermekotthonokhoz  rendelt

fejlesztő  pedagógus,  családgondozó  és  gyermekvédelmi  ügyintéző  munkaköri

feladatok  elosztására.  (2004.  év  tapasztalata  alapján  ezen  munkaköri  feladatok

csoportosítása 2005 – ben módosításra szorul).

Év végére a struktúrának megfelelő munkakörhöz az előírt végzettségű munkatársak

beállítása  nagymértékben  megtörtént.  Kivételt  képez  még  a  „Margaréta”

gyermekotthon ahol teljes mértékben még nem tudjuk megoldani a törvény által előírt

szakképzett munkaerő foglakoztatását. 

2004. augusztusában Rétságon gyermekfelügyelői OKJ I. képzést hét kolléga kezdte el

(2005. márciusában megszerezték a képesítést). Jelenleg 16 fő gyermekfelügyelőnek és

5 fő gyermekvédelmi asszisztensnek nincs meg a tv. által előírt képesítése. Várhatóan

2006 májusáig a szükséges képesítést megszerzik.

2004. év folyamán több otthon vezetésében személyi változások történtek.

Ezek: Kiút Utógondozó otthon, Ipolyparti Fészek Lakásotthon, „Jövőért” Lakásotthon.,

„Vadvirág” Lakásotthon., Biztos Pont Gyermekotthon., december végén „Szivárvány”

Lakásotthon., valamint a „Margaréta” Gyermekotthon 3. csoport vezetője.

Szakmai  kapcsolat  alakult  ki  a  Fruska  Regionális  Hatáskörű  Módszertani

Gyermekotthonnal.  Az  együttműködés a  módszertani  szakmai  kérdések  megvitatása

folyamatos.

A  módszertani  otthon  szervezésében  aktuális,  szakmailag  hasznos  konferenciákon,

továbbképzéseken, tréningeken, szakmai napokon vettek részt a kollégáink.

Ezek főbb vonalakban a következők

- Gyermekvédelem az európai uniós csatlakozás küszöbén 4 fő 

- Viselkedési zavarok korrekciós lehetőségei a gyo.-i csoportokban  5fő

- Mentálhig. szeml., gondolkodás, gyak. gyermekvéd-i munkában 13fő
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- A „Nádpálcától a New Yorki Egyezményig” 5fő

- RET tréning 2fő

- Konfliktuskezelő tréning   5fő

- Kommunikációs tréning   4fő

- Szakmai napok 15fő

2004-évben az otthonok tárgyi feltételei összességében javultak.

-  A  „Margaréta”  Gyermekotthonnak  sikerült  olajfűtésről  átállnia  a  teljes

gázfogyasztásra, valamint felújításra került két csoport fürdőszobája.

-  Az  „Ipolyparti  Fészek  Lakásotthonban  megtörtént  a  fűtés  teljes  korszerűsítése  a

konyha az ebédlő és előszoba új burkolatot kapott valamint a vizes blokk felújítása is

megtörtént.

-  A  „Jövőért”  Lakásotthonban  a  fürdőszoba,  WC  felújítása,  konyha  csempézése,

csaptelepek cseréje történt meg. 

- A „Kiút” Utógondozó otthonban sor került a rossz állapotú tető teljes szigetelésére, a

fűtési rendszer korszerűsítésére, vízvezetékek cseréjére.

Minden otthonban végeztek tisztasági festést. Az erősen elhasználódott ágyak (20 db),

bútorok (5db), cseréje is megtörtént.

Kicserélésre került több otthon tartós fogyasztási cikke (gáztűzhelyek, mosógépek, tv-k,

videók, hűtőgép, stb.) is.

Szponzori segítséggel 2005-ben megoldódik: 

- A „Kiút” Utógondozó otthon felújítása, szigetelése.

- A  „Margaréta”  Gyermekotthon  bútorzatának  cseréje  (40db  ágy  és  40  db  éjjeli

szekrény)

Az  otthonok  bútorzata,  berendezése  igen  elhasználódott,  szükséges  ezen  eszközök

mielőbbi  felújítása.  Halaszthatatlan  feladat  2005  –  ben  „Biztos  Pont”

Gyermekotthonban  a  nevelési  felügyelet  kialakítása,  a  „Vadvirág”  Lakásotthon

tetőfelújítása, a bátonyterenyei lakásotthonok csatornázásának megoldása, valamint az

„Ábel” Lakásotthon épülete repedésének megszűntetése. 

Sajnos 2004-ben pályázati lehetőség igen kevés volt, illetve a megírt pályázatok között

is volt sikertelen. Ily módon jellemzően leginkább számítógépek kerültek az otthonokba.

Nevelőmunka
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Az otthont nyújtó ellátás keretén belül gyermekeink részesültek, a törvény által előírt

teljes  körű  ellátásban,  gondozás-nevelésben,  családgondozásban,  utógondozásban,

utógondozói ellátásban 

Az otthonainkban élő gyermekeink nagyrészt átmeneti nevelésbe vett gondozottak. (1

sz. ábra)

94; 73%

4; 3%

31; 24%

Átmeneti

Tartós

Utógondozói ell.

1. sz. ábra

Korcsoportos megoszlás szerint a gyerekek többsége a 15-18 éves korosztályúak közül

kerül ki. (2 sz. ábra)

Korcsoportos megoszlás a 
lakásotthonokban és a Margaréta gyo.-

ban 2004-ben
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2. sz. ábra

A  különleges  ellátást  igénylők  aránya  5  %-  ot  tett  ki  (3  sz.  ábra),  ideggondozói

kezelésben a gyermekek 19 %-a részesült. (4 sz. ábra)
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Különlegesek aránya

7; 5%

122; 95%

Különleges
Nem különleges

3. sz. ábra

Ideggondozói ellátásban részesültek aránya
 2004-ben

104; 81%

25; 19%

Részesült
Nem részesült

4. sz. ábra

Az alkohol és drogfüggők aránya 2-3 % (5 sz. ábra).

Alkohol és drogfüggők aránya

3; 2%

4; 3%

122; 95%

Alkoho
Drog

Nem függő

5. sz. ábra

Speciális ellátást igénylők aránya 11 % (6. sz.ábra)
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Speciálisok aránya

14; 11%

115; 89%

Speciális
Nem speciális

6. sz. ábra

Összességében megállapítható, hogy gyermekeink kb. egyharmada az átlagosnál jóval

több  szakértelmet,  türelmet,  nagyobb  következetességet  igényelt  munkatársainktól,

hiszen az idegrendszeri, drog, alkohol, problémákon túl előfordul gyermekeink között

hiperaktivitás, teherbe esés, szökés, tanulási problémák, stb.

Szakmai  munkánk  hatékonysága  érdekében  havi  rendszerességgel  otthonvezetői

megbeszéléseket tartottunk, melynek napirendi pontjai kötött a következők szerepeltek:

az  aktuális  módszertani  kérdések  megvitatása,  szakmai  információ  továbbítása,

esetmegbeszélések,  munkaköri  feladatok  megbeszélése,  gazdálkodással,  egységes

nevelési  szemlélet  kialakításával,  szabadidős  tevékenységekkel,  táborozási

lehetőségekkel kapcsolatos témák.

Tanulmányi munka

A  gyermekeink  többsége  képességei  szerint  tanul,  2003-2004-es  tanév  végén

gondozottaink 12%-a ismételt évet (7 sz. ábra)

A fejlesztő pedagógus beállítása, valamint a nevelői munka hatékony átszervezése 2005-

ben várhatóan csökkenti fogja ezt az arányt.
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Évismétlők aránya 2004-ben

16; 12%

113; 88%

Évismétlők
Nem évismétlők

7. sz. ábra

Pedagógiai  alapelvünk,  hogy a  gyermekek tevékenyen részt  vállaljanak  környezetük

alakításában,  a  házi  –és  a  ház  körüli  munkákban.  A  házi  munkák  elvégzését  jól

megtanulják, viszont hiányosságok vannak a ház körüli munkák, kisebb javítási munkák

elvégzésében.  Ezek  jellemző  oka,  hogy  kevés  a  férfi  dolgozó  az  otthonokban.

Konyhakerttel csak néhány otthon rendelkezik,  nagyobb földterületen csak a „  Kiút”

Utógondozó otthon, és „Biztos Pont” Gyermekotthon gazdálkodik.

Szabadidős tevékenység

Kedvelt  szabadidős  tevékenységek  a  zenehallgatás,  tv  nézés,  videózás.  Nagyobb

hangsúlyt kell  fektetni a sporttevékenységekre, kirándulásokra. A fejlesztő pedagógus

tevékenységei  között  hangsúlyossá  vált  a  gyerekek  szabadidős  tevékenységének

szervezése.  Várhatóan  2005.  –  ben  beindulnak  a  tervezett  szakköri  foglalkozások

(hagyományőrzés, tánc, kézimunka, agyagozás, tűzzománc, foci, színjátszó szakkör). 

Bátonyterenyei térségében a „Szivárvány” Lakásotthonban, a salgótarjáni területen az

MGYVK épületében, valamint „Margaréta” Gyermekotthonban is folyik ezen szakköri

helyiségek kialakítása.

Központi  rendezvényeink jól  sikerültek,  különösen a közös Farsang, Gyermeknap és

Karácsony. 

2004.  –ben  sajnos  csak  néhány  otthonunk  szervezett  nyaralást  gyermekeinknek.

Jellemzőek voltak az egy-egy napos kirándulások. Ezen a jövőben szükséges változtatni.

Utógondozás
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Az  utógondozás  célja:  elősegíteni  a  fiatal  felnőtt  önálló  életének  kezdését.  Az

otthonokban élő gyermekek 24 % utógondozói ellátott (lásd: 1. sz. ábra). 2004. év végén

az utógondozói ellátottak 61 % -a dolgozott, 39 %- a valamilyen középiskolában tanult.

Örvendetes, hogy munkanélküli ekkor nem volt, viszont felsőfokú intézetben sem tanult

senki (8. számú ábra).

Az utógondozói ellátottak megoszlása

12; 39%

19; 61%

0; 0%

0; 0%
Dolgozó

Középiskolában
tanuló
Munkanélküli

Felsőfokú
intézetben tanuló

8. sz. ábra

Az utógondozottaink 18 % részesült ideggondozói ellátásban, az évismétlők aránya 9 %

(9-10 ábra). 

Ideggondozói ellátásban részesültek aránya 2004-ben

2; 18%

9; 82%

Részesült

Nem részesült

9. sz. tábla
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Évismétlők aránya 2004-ben

1; 9%

10; 91%

Évismétlők

Nem évismétlők

10. sz. ábra

Az  utógondozói  ellátást  jelenleg  a  fiatal  előző  gondozási  helyén,  ill.  a  „Kiút”

Utógondozói Otthonban tudjuk biztosítani. Az ellátás lehetőségét 2005. – ben bővíteni

szükséges külső férőhely létrahozásával, azon fiatalok számára akik ezt a lehetőséget

kérik, önálló életvitelre alkalmasak, magukról és környezetükről gondoskodni tudnak,

mindennapos felügyeletre nem szorulnak (az utógondozói ellátottak 61%-a dolgozik!).

A külső férőhely létrehozásával  megvalósulnának az utógondozói  ellátás fokozatai  a

megyében. Két területen lenne célszerű kialakítani: 

 Felsőpetény, Rétság környékén;

 Mátraszele, Bátonyterenye környékén;

Speciális ellátás

Speciális  ellátást  igénylők  aránya  11  %.  (lásd:  6.  számú  ábra).  2004-ben  a

gyermekotthonban 14 gyermek fordult meg. Egy gyermek kivételével mindenki ellen

indult  büntetőeljárás. 4 fő nagykorúvá vált, és 2 fő kapott  utógondozói ellátást.  6 fő

került Aszódra a Javító -Nevelő Intézetbe.

 2 fő Tökölön a fiatalkorúak börtönében tölti büntetését. 1fő Bp.-en a Szőlő utcában van

előzetes letartóztatásban. 1 fő hazakerült a családjához. Minden gyermek be volt íratva a

korának és fejlettségi szintjének megfelelően az iskolába. A gyermekek 36 % részesült
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rendszeres ideggondozói ellátásban (11. sz. ábra). A gyermekek 29%-a évet ismételt (12

sz.  ábra).  Országos  intézményben 2  fő  volt  felterjesztve,  de  az  Országos  Szakértői

Bizottság  mindkettőt  elutasította.  Az  otthonban  élő  gyermekek szinte  mindegyikére

jellemző a deviáns magatartás, (agresszivitás, lopás, verekedés, bűnözésre való hajlam).

Gazdálkodásra alkalmas földterülettel rendelkeznek, az élelmezéshez sok alapanyagot

megtermelnek. Sajnos ezen munkákba nehéz bevonni a fiatalokat. 

2005-ben pszichológus bevonásával terápiás csoport kialakítása szükséges. A speciális

otthon szakmai munkája átszervezésre szorul.

Ideggondozói ellátásban részesültek aránya 2004-
ben

5; 36%

9; 64%

Részesült
Nem részesült

11.sz. ábra

Évismétlők aránya 2004-ben

4; 29%

10; 71%

Évismétlők
Nem évismétlők

12. sz. ábra

A gyámhivatali ellenőrzések

A  gyermekotthon  és  lakásotthonokban  történt  gyámhivatali  ellenőrzések  fő

tapasztalatai a következők voltak:
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- elhasználódott bútorzat, kopott falak, nyílászárók, karbantartási problémák, illetve a

különleges  ellátás  miatti  működési  engedély  módosítás,  létszámok  figyelembe

vételével, valamint a lakásotthonvezetők feladatleterhelését fogalmazta meg.

2004-ben sikerült karbantartó munkakörben festő szakmunkást alkalmaznunk, aki az

ellátóhelyek folyamatos festéséről, mázolásáról gondoskodik, illetve 2005. év elején

keretszerződésben  szakipari  karbantartásra  kötöttünk  szerződést,  amely  az  állandó

állagmegóvás mellett a folyamatos felmérést is biztosítja. 

Megvalósított fejlesztések : 3. sz. melléklet.

Kérésünkre a fenntartó módosította az alapító okiratunkat és ennek alapján a megyei

gyámhivatal  a  működési  engedélyünket.  A  különleges  ellátást  igénylő  gyermekek

fogadása  szempontjából  sajnálatos,  hogy  az  integrált  nevelést  biztosító

lakásotthonainkban  a  12  főt  nem  tudtuk  10  főre  csökkenteni,  így  jelenleg

jogszabályellenesen járunk el  (a  12  vagy 10  fő  elhelyezése ilyen esetben  szakmai

vitákat vált ki országszerte, TGYSZ vezetők és minisztériumok között is).

A lakásotthonvezetők leterheltségének enyhítésére feladatátszervezés szükséges, amely

intézményi munkakörökben változást idéz elő.

2005-ös  év  feladata  az  intézményi  struktúra  finomítása  az  elmúlt  év  szakmai

tapasztalatai,  ill.  a  Nógrád  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  Gyámhivatala  (megyei

gyámhivatal) észrevételei alapján.

Úgy gondoljuk,  a  megyei  gyámhivatallal  kapcsolatunk  -  szakmai  vitáink  ellenére

(melyek  építő  jellegűek)  -  jónak  mondható,  és  az  általuk  jelzett  hiányosságokat

maximális odafigyeléssel próbáljuk pótolni.

Pályázatok

Az intézmény próbál minél több pályázaton részt venni, illetve lobby tevékenységét

kihasználva az éves költségvetést pótolni a szakmai feladatának, illetve az épületek

állagmegóvása és fejlesztése érdekében (lásd: 2. sz melléklet)

Intézményünk és civil szervezetek kapcsolata

Civil szervezetekkel való kapcsolata intézményünknek jónak mondható.
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A  „Tehetségért  Alapítvány”  rendszeres  támogatója  gyermeknapi,  karácsonyi

ünnepségeinknek,  mellette  több  gyermekünk  tanulmányában  nyújtott  hathatós

segítséget.

A Máltai Szeretetszolgálat salgótarjáni csoportja rendszeres adományokkal segíti az

önálló életkezdését megkezdő fiatalokat. 

Az  adományok  között  elsősorban  bútorok,  háztartási  berendezések,  ruhaneműk

szerepelnek, de rendszeresen élelmiszert, édességet is kapnak a rendszeren belül élő

gyermekeink.

A  „Palló”  Ifjúsági  Egyesület  és  a  „HA-JÓ”  Gyermek-és  Ifjúságsegítő  Egyesület

elsősorban a gyermekvédelmi gondoskodás alatt élő gyermekek és fiatalok rekreációs

programját  biztosítja,  amit  hétvégi  szabadidős  tevékenységek,  kirándulások,

sportversenyek tesznek ki.

A programok ideje alatt felkészült segítő szakemberek biztosítják a felügyeletet.

Az Ágacska Alapítvánnyal rendszeres a kapcsolatunk, mert ennek a civil szervezetnek

a képzésébe bekapcsolódhatnak a mi örökbe fogadni szándékozóink, amennyiben az

általunk szervezett örökbefogadói felkészítő tanfolyam indítását nem kívánják kivárni.

A „Margaréta” gyermekotthont 1992-óta szponzorálja a Szilágyi Erzsébet Független

Segítő Nőegylet.

A „Jövőért” lakásotthont a „Jövőért Alapítvány” támogatja, mely a lakásotthonban élő

tehetséges  gyermekek  segítésére  jött  létre.  Az  otthon  kapcsolatba  került  a  Virág

Mozgalommal, melyet a Vöröskereszt fiatal szervezete hozott létre. Célja a hátrányos

helyzetű gyermekek segítése tanulásban szabadidő hasznos eltöltésében egyéni mentor

által.  A  „Krétakör”  Alapítvány  rendszeresen,  immár  10  éve  külföldi  nyaralásokat

szervez, 8-12 fő részére Olaszországban.

Természetesen a felsorolt szervezeten felül magánszemélyek, társaságok is rendszeres

támogatásban részesítik gyermekeinket.

Összegzés

A  szakellátást  működtető  intézményhálózat  biztosítja  a  megfelelő  szintű  szakmai

munkát. A 0-18 év közötti ellátottak megyei létszámát összehasonlítottuk az országos

létszámadatokkal, illetve a megyei 0-18 év közöttiek populációjával.
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A gyermekvédelmi gondozásban részesülő 18 év alattiak számának alakulása

Magyarországon és Nógrád megyében

Év Országos adat Megyei adat
1994 22377 518
1995 21952 491
1996 21711 496
1997 20955 478
1998 19524 423
1999 18632 383
2000 18103 358
2001 17994 348
2002 17813 336
2003 17844 321

2.sz. táblázat

A  2.  sz.  táblázat adatait  vizsgálva  megállapítható,  hogy  fokozatos  csökkenés

tapasztalható a gyermekvédelmi gondozottak számában. 1997. előtt átlagosan 22 ezer

gyerek, 2003.-ban pedig 17 ezer került be a szakellátásba.

A csökkenés több oknak is betudható: 

- a populáció csökkenése (a 0-18 éven aluli népesség száma évről évre csökken);

- az  elsődleges  prevenció  belépése  a  gyermekjóléti  szolgálatok,  a  családsegítők

megalakulásával (a Gyvt. hatálybalépését követően);

- a családok nagy részének egyedüli jövedelme a gyerekek után járó családi pótlék –

sok esetben mindenáron ragaszkodnak a gyerek családban tartásához;

Ugyanakkor az is sejthető, hogy a veszélyeztetett gyerekek egy része – bár nem kerül a

szakellátásba – az alapellátásba sem kerül be, tehát a megelőző intézmények meg sem

találják  őket.  Valószínűleg ők  a  legkiszolgáltatottabbak,  és  nekik  lenne  legnagyobb

szükségük segítségre. 

Gyermekvédelmi gondozottak számának 
alakulása Nógrád megyében
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4.sz. diagram

A  gyermekvédelmi  gondoskodás  alatt  állók  összlétszáma  az  országos  adatokkal

egyezően Nógrád megyében is csökkenő tendenciát mutat 2002-ig.(4. sz. diagram)

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 0-18 éves korosztály számának alakulását

az országos és a megyei népesség viszonylatában a 4. sz. melléklet szemlélteti.

Láthatjuk, hogy 1997. előtt a vizsgált megyei populáció változásának dinamikája stagnál,

majd 1999-től egy kisebb emelkedés, aztán 2001-től ismételt stagnálás tapasztalható. A

gyermekvédelmi gondozásban lévők adatait figyelve azt látjuk, hogy 1998-ban jelentős

visszaesést, majd 2001-ig hirtelen növekedést, ezt követően stagnálást mutat a dinamika.

Mindebből azt a következtetést vonjuk le, hogy a gyermekvédelmi gondozásba kerültek

száma  az  adott  populációhoz  viszonyítva  erősebben  csökkent.  Ebből  következően

véleményünk szerint a csökkenésben jelentősebb szerepe van a gyermekvédelmi törvény

hatályba  lépésének,  ezáltal  az  alapellátás  keretében  nyújtott  szolgáltatások

beindulásának, a beutalások megszigorításának, mint a demográfiai ténynek.

Tehát trendként figyelhető meg, hogy a szakellátásba létszámát tekintve kevesebb gyermek

kerül, de közülük több a problémás. Azokról a 12 év feletti fiatalokról van szó, akik

tanulási, magatartási, alkalmazkodási problémákkal küzdenek, deviánsak, a bűnözés

határán élnek.

Sajnálatos állapot, hogy többszörösen sérült gyermeket, akinek gyermekpszichiátriai

kezelésre  lenne  szüksége  nem  tudunk  megnyugtató  módon  –  minisztérium  által

fenntartott otthonba – elhelyezni, illetve szinte reménytelen a szintén minisztériumi

fenntartású  speciális  gyermekotthonokba  gondozottakat  bejuttatni  (az  intézmények

szűk kapacitása miatt). 

Állandó  gondot  és  problémát  jelent  az  intézményünknek  az  üres  férőhelyek

finanszírozása,  ugyanis  az  ellátott  gondozottak  száma  gyakran  meghaladja  az

engedélyezett férőhelyszámot, ugyanakkor ha éves szinten statisztikailag számoljuk ki

a  gondozási  napokat,  7-8  gondozott  “hiányzik”  a  rendszerből.  Az  intézet

megnyugtatóan előre csak 5 – 10% üres férőhelyet tud tervezni, mivel a gondozásba

kerülés társadalmi okaira nincs ráhatással.
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A szakmai munkánkban is ellenérdekeltek vagyunk, ugyanis az a feladatunk, hogy a

gyermeket a legrövidebb időn belül visszahelyezzük a vér szerinti családjába, ha ez

nem lehetséges, akkor megfelelően biztos ellátási formába.

A  2005-re  ellátóhely  változásokat  eszközölünk  a  Keszi  úti  gyermekotthon

áthelyezésével, illetve a már említett külső férőhelyek beindításával. 

Reményeink  szerint  ezen  változtatásokkal  képesek  leszünk  ellátási

kötelezettségeinknek minél jobb szakmai színvonalon eleget tenni.

Salgótarján, 2005. április 15.

135



136



2. sz. melléklet
Pályázatok, támogatások 2004-ben:

1. Nm-i Munkaügyi Központ támogatásai 2 586 442 Ft

2. ESZCSM támogatások:
a, 2004-ben felhasznált 2003.évi

- hivatásos nevelőszülők működési feltételeinek javítására  1 440 000 Ft
- nevelőszülői képzés 1 000 000 Ft

b, 2004.évi támogatás
- nevelőszülői képzés    250 000 Ft

3. HEFOP 2.2 támogatás (elbírálás alatt)
- képzés gondozottak munkapiaci esélyeinek javítása érdekében  22 380 000 Ft

4. pénzügyi támogatás vállalkozásoktól:

- Szerencsejáték Rt célfeladatra 1 978 439 Ft
- ünnepekhez csatlakozva

Kavicsbánya KFT      50 000 Ft
Trifol KFT      15 000 Ft
Konczné Koncz Andrea      25 000 Ft

5. tárgyi eszköz adomány

- Frankfurti Repülőtér tárgyi ajándék adományok
- Silco-Inox KFT      49 100 Ft
- F.petény bútor 2 000 000 Ft
- Állami Autópálya Kezelő Rt számítógép 4 db
- élelmiszer, ingyen szolgáltatás magánszemélyektől, vállalkozásoktól

6. intézményünkhöz kapcsolódó 3 alapítvány által nyújtott tanulmányi-, életkezdést segítő
támogatások, ünnepi és nyaraltatási hozzájárulások   

Intézményünkben  nem  hasznosítható  adományokat  továbbadjuk  iskoláknak,  Magyar
Vöröskereszt „Menedék” Családok Átmeneti Otthona, Magyar Máltai Szeretetszolgálat felé,
volt gondozottaink felé.

137



3. sz. melléklet
2004.évi fontosabb fejlesztések

1, Felsőpetény fűtés korszerűsítés:
- kastély épület 10 762 777 Ft
- 4db lakóépület   4 310 203 Ft

2, Felsőpetény érintésvédelem      381 875 Ft

3, „Kiút” Utógondozó Otthon
- tetőfelújítás      937 500 Ft
- fűtéskorszerűsítés,gázbekötés   2 133 273 Ft

4, Központi épület
- akadálymentesítés,vizesblokk  3 273 800 Ft
- vizesblokk felújítás     682 961 Ft

5, Szennyvízbekötés I.ütem
- Bátonyterenye 3 lakásotthon     450 000 Ft

6, „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon
- fűtéskorszerűsítés, kazán felújítás    914 170 Ft

7, Kerámia égetőkemence    450 000 Ft

8, Bútorok    822 000 Ft

9, Háztartási gépek (otthonok és hivatásos nevelőszülők) 2 588 816 Ft

10, Számítástechnikai berendezések    766 326 Ft
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Reménysugár Otthon Gyermekotthoni részlegének szakmai értékelése

Intézetünk, a Reménysugár Otthon:

                      90 férőhelyen ápoló-gondozó otthon
                      24 férőhelyen gyermekotthon
                      10 férőhelyen anyaszálló
részegységekből áll.

A gyermekotthon és az anyaszálló végez gyermekvédelmi feladatokat, illetve a súlyos értelmi
fogyatékos és halmozottan sérültek ápolását-gondozását végző fogyatékos otthoni
részlegünkön is van 8 fő, gyámhivatali beutalóval intézetbe került gondozottunk.

Gyermekotthoni részleg feladata

Gyermekvédelmi szakellátásként az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós
nevelésbe vett 0-6 éves korú gyermekek ellátása. Jogszabályi rendelkezés szerint vállal az
intézet átmeneti gondozást is, mely alapellátási feladat.
3 gyermekcsoport működik, 2 különleges gyermekotthoni csoport, ahol kora vagy egészségi
állapota miatt különleges ellátást igénylő gyermekek gondozása-nevelése folyik.

Anyaotthoni részleg

Kiskorú terheseket, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő anyákat és gyermekeiket 6 éves
korig, valamint szociális válsághelyzetben lévő, várandós, illetve kisgyermekes anyákat lát el.

Az ellátásban részesülők száma, kor szerinti megoszlása.

                 2004.  december         18  fő                           0  - 1  éves :   8 gyermek 
                 2005.  január               22  fő                          1  -  3  éves : 10 gyermek
                 2005.  február              21  fő                          3  -  6 éves :  10 gyermek
                 2005. április 1-én        28  fő

Gondozottjaink státusz szerinti megoszlása

• ideiglenes beutalt :              10 gyermek
• átmeneti nevelésbe vett :     10 gyermek
• tartós nevelésbe vett:             1 gyermek
• átmeneti gondozott:               7 gyermek

Kora szerint különleges ellátást igényel 18 gyermek.
Gyógypedagógiai fejlesztésben részesül 3 gyermek.(3-6 évesek)
Városi óvodába jár 1 gyermek.
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Anyaszálló gondozotti létszám alakulása

                     2004.  december            5 fő    (2 anya+ 2 gyermek+1 kiskorú anya)
                     2005.  január                 5 fő    (2 anya+ 2 gyermek+1 kk. anya)
                     2005.  február              11 fő    (3 anya+ 5 gyermek+1 kk. anya+1 kk. kismama)
                     2005. március                6 fő    (2 anya+ 2 gyermek+1 kk. terhe+1 utógondozott)

Családdal való kapcsolattartás a gyermekotthonban

13 gyermeket szülei rendszeresen látogatnak, 2 gyermeket (testvérpár) időnként gyámhivatali
engedéllyel hosszabb-rövidebb szabadságra hazavisznek szülei.
Az intézet családgondozót nem foglalkoztat. A MEGYEK alkalmazásában lévő
családgondozó látja el a mi gyermekeink és családjai vonatkozásában ezt a feladatot. 
A gyermekotthonban a 24 férőhely a közeljövőben is elegendőnek látszik, mert bár jelen
időszakban ettől több gondozottunk van, de átlagosan ez a létszám 18-28 között mozog, az év
során kiegyenlítődik.

Az ellátás személyi feltételei

Az anyaszálló szakmai feladatainak ellátása vonatkozásában évek óta gondot jelent, hogy
külön ennek a részlegnek nincs segítő szakembere, pedig a felmerülő feladatok ezt indokolttá
tennék, és a szakmai ellenőrzés is hiányosságként jegyezte meg. 
Költségvetési tárgyaláson is jeleztük 1 fő pedagógus státus igényünket, de idáig ebben
előrelépés nem történt. Az anyaszálló működése óta folyamatosan jelentkezik erre a típusú
ellátásra igény, az ide beutaltak sok adminisztrációs és szociális segítséget igényelnek, ezért
fontos lenne egy független
szakember biztosítása erre a feladatra.

A gyermekotthoni részlegen a szakképzettségi arány megfelelt a törvényi előírásoknak
mindaddig a gyermekvédelmi törvényi változásig, mely előírta a gyermekfelügyelői
szakfelügyelői végzettséget. 
Ebben az évben 4 fő gondozónő gyermekfelügyelői tanfolyamon történő beiskolázása
megtörtént.
A gyermekotthoni részleg szakmai vezetője szociális szakvizsgával rendelkező, pedagógus
végzettségű, ő látja el a gyámi feladatokat is.

Az elhelyezés tárgyi feltételei

2003-ban a pavilonban megtörtént a nyílászárók cseréje, majd a belső festés. Pályázati
pénzből sikerült a gyermekotthoni részleg bútorzatát kicserélni. Egyéb kiegészítőket (szőnyeg,
függöny, stb.) alapítványi pénzből tudtunk beszerezni. Játékokhoz rendszeresen alapítványi
pénzből jutunk, ugyanez vonatkozik a ruházatra, egyéb textíliákra is.

A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak bemutatása

A Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala évente végez szakmai ellenőrzést,
működési engedély megadása, illetve meghosszabbítása céljából. 2004. február 16-án kelt
határozatában a gyermekotthoni részleg működési engedélyét 2005. december 31-ig
hosszabbította meg.
Hiányosságként a szakmai alkalmazotti részleg hiányosságát jelölte meg.
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A tűzoltóság 2001. február 20-án tartott tűzvédelmi ellenőrzést. Az akkor feltárt
hiányosságokat (villamos berendezések, tűzvédelmi- és villámvédelmi szabványossági
hiányosságok) megszüntettük. Azóta ellenőrzés nem történt.

Az ÁNTSZ intézetünknél 2004. február 11-én tartott utoljára ellenőrzést. Néhány kis értékű
konyhai eszköz cseréjét, hűtőszekrény cserét, illetve a zöldség-előkészítőbe folyó melegvíz
biztosítását írták elő. A hiánypótlás megtörtént.

Civil szervezetekkel való együttműködés

Az intézet mellett 1993 óta működik a Remény Alapítvány. 2004-ben az Alapítvány részéről
az intézet felé nyújtott támogatás 920.000 Ft volt.

A Veronában működő „Morimento Nonriolento” nevű civil szervezettől minden évben
kapunk ruhaneműt tartalmazó adományt. Ez év februárban 30 kartondoboz ruhaneműt hoztak,
melynek egy része a gyermekotthoni részleg gondozottjainak használatába kerül, másik része
a fogyatékos részlegen lévő nagyobb gyermekeké illetve fiataloké.

Balassagyarmat, 2005 április 12.

                                                               Tisztelettel: Dr. Fehér Edit igazgató
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Százszorszép Általános Iskola,

Diákotthon és Gyermekotthon

Szátok

Nógrád Megyei Önkormányzat

Közgyűlésének Hivatala

Salgótarján

Tisztelt Főjegyző Úr!

Beszámoló a gyermekotthon működéséről, létszámadatairól

2005.

A szátoki Százszorszép Gyermekotthonban az ellátásban részesülők létszámadatai a

következők: 20+9 férőhelyen jelenleg 28 ellátott él.

Kiskorúak: 3 fő (1987.)

2 fő (1988.)

4 fő (1989.)

2 fő (1991.)

1 fő (1992.)

Összesen 16 fő (átmeneti nevelt 11 fő

ideiglenes hat.elh. 1 fő

tartós nevelt 4 fő)

Ebből 11 fő általános iskolás

5 fő szakiskolás

Utógondozói ellátásban részesülők (nagykorúak). 1 fő (1982)

2 fő (1983)

3 fő (1984)

1 fő (1985)

5 fő (1986)

Összesen: 12 fő

Ebből 7 fő szakiskolás

 5 fő bejelentett munkahellyel rendelkezik.
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A  gyermeklétszám  csökkenése  illetve  egyéb  fenntartási  érdekek  miatt  változik

intézményünk eddigi  tevékenysége. Megszűnik a tanulásban akadályozottak alsó tagozatos

ellátása,  ugyanakkor  szeptembertől  lehetőségünk  lesz  értelmileg  akadályozott  gyermekek

fogadására is. Ez a feladatváltozás más módosulásokat is szükségessé tesz. A Kossuth út 70

sz.  alatt  működő  főként  utógondozói  ellátásban  részesülő  fiatalok  lakásotthonát  fel  kell

újítani, és alkalmassá kell tenni a mostani 10 férőhely helyett, 2*8 férőhelyes lakásotthonná.

Ekkor  lehet  fogadni  a  már  említett  értelmileg  akadályozott  gyermekvédelmi  ellátásban

részesülő gyermekeket, fiatalokat.  Ugyanakkor új elhelyezési formát kell  találni  a ma még

nálunk élő, és utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára. A lakásotthon felújítása – a

szükséges anyagárakon túl – az alkalmazotti létszám bővülésével is kell hogy járjon hisz a

most  meglévő  egy  lakóegység helyett  (melyben  a  minimális  gondozói  létszám  5  fő)  2

lakóegység kialakítása indokolt. A felújítás megvalósításával Szátokon 4 korszerű, a törvényi

feltételeknek  megfelelő  lakóegység áll  a  gyermekvédelmi ellátásban  részesülő  fogyatékos

gyermekek  rendelkezésére,  biztosítva  –  hosszabb  távon  –  a  fenntartói  kötelezettségek

megoldását.

A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi szakmai ellenőrzések megállapításai

szerint az intézmény működésének szabályozottsága megfelelő. Az új szervezeti és működési

szabályzatot a Szociális Bizottság 2004. február 27-én elfogadta. A gyermekotthon közösségi

szerveződései – nevelőtestület, otthongyűlés, gyermekönkormányzat, érdekképviseleti fórum

– rendelkeznek a megfelelő szabályzatokkal, és működnek. A munkaköri leírásokkal,  és a

46/2003.  (VIII.8.) ESZCSM rendelet  98.§  (5)  bekezdése  szerinti  nyilatkozatokkal  minden

dolgozó  rendelkezik.  A  gyermekotthon működéséhez  szükséges,  a  jogszabályokban előírt

személyi feltétételekkel csak részben rendelkezünk. A teljes körű ellátás, amely kiterjed az

étkezésre, ruházatra, zsebpénz- és ruha ellátásra, tanszerekre, egészségügyi ellátásra, személyi

higiénére, szabadidős tevékenységekre, a vizsgálat alapján megfelelő. Kisebb hiányosságok

merültek fel az alkalmazottak végzettségeivel kapcsolatban (pl: pszichológust kell alkalmazni,

képesítési előírások a gyermekfelügyelőknél). A gyermekfelügyelők képesítése folyamatosan

történik (jelenleg még hárman nem rendelkeznek a megfelelő képzettséggel). A telephelyen

való tárgyi megfeleléshez ki kell alakítani két új – a jogszabályi előírásoknak megfelelő –

gyermekotthoni egységet.

Szátok, 2005. április 7.

Babicz István
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igazgató
Ikt.sz.:   531/2005.

Átfogó értékelés a pásztói Különleges Gyermekotthonról
(Az értékelés időszaka: 2004. április 15. – 2005. április 15.)

1. Bevezető

A különleges gyermekotthon-intézményegység az elhelyezhető gyermekek létszámát tekintve 
nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet  128/A.  §-ának.  A különleges ellátást  igénylő tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermekek közül egy csoportban legfeljebb 10 enyhe értelmi fogyatékos gyermek helyezhető
el. A gyermekotthonban jelenleg a gondozottak létszáma 15 fő, melyből 14 fő enyhe értelmi
fogyatékos,  1  fő  középsúlyos  értelmi  fogyatékos  a  TKVSZRB  szakjavaslata  alapján.  A
törvényes ellátotti létszámtól való eltérés miatt az intézményegység csak ideiglenes működési
engedéllyel rendelkezik, mely 2005. december 31-ig szól. Az ideiglenes működési engedély a
férőhelyek  maximális  számát  15  főben  határozza  meg.  A  végleges  működési  engedély
kiadásához  szükséges egy újabb lakóegység kialakítása melynek megvalósítása folyamatban
van.  A  fenntartó  meghívást  kapott  az  ICSSZEM  által  „a  gyermekjóléti  ellátások  és  a
gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésére” kiírt pályázatra, melynek sikere esetén hosszútávra
megvalósulhatnak a törvényes ellátás feltételei.

2. Az ellátásban részesülők száma 

2.1. Korcsoportonkénti megoszlásban

4 év 6 év 9 év 10 év 11 év 12 év 13 év 15 év 16 év 17 év 19 év
1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1

2.2. Csoport és osztályfokonként 
(a más intézményben tanulók nélkül)

óvodás 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.
2 - 1 2 1 2 2 - 1

2.3. Más intézményben tanulnak
 Cserhátsurányban: 1 fő
    9. évfolyamon – Balassagyarmat – Nyírjes                          1 fő
       10. évfolyamon –  Bátonyterenye                         1 fő
        Speciális Szakképző Iskolában – Balassagyarmat – Nyírjes    1 fő

2.4. Nemenkénti megoszlásban:
 8 leány 
 7 fiú 

2.5. Státusz szerinti megoszlásban
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5 fő tartós nevelt
9 fő átmeneti nevelt
1 fő utógondozott

2.6. Változások a beszámolási időszakban

 Távozott:
 Ságújfaluba 2004. szeptember 1-én 1 átmeneti nevelt fiú gyermek 
 Cserhátsurányba 2005. január 3-án 1 tartós nevelt fiú gyermek
 Átmeneti nevelés megszűnt 2005. február 1-én 1 átmeneti nevelt fiú gyermek

 Érkezett:
 Reménysugár Otthonból 2004. július 23-án 1 átmeneti nevelt leány gyermek
 Szülői házból 2004. október 25-én 1 átmeneti nevelt leány gyermek
 Nevelő szülőtől 2005. március1-én 1 tartós nevelt fiú gyermek

3. Várható tendenciák, szükségletek

A  különleges  gyermekotthon  végleges  működési  engedélyéhez  elengedhetetlen,  hogy  az
ellátotti létszám, mely nem mutat csökkenő tendenciát, valamint a személyi és tárgyi feltételek
a  jogszabálynak  megfeleljenek.  Az  újabb  lakóegység  kialakítását  időszerűvé  teszi  a
gyógypedagógiai intézményhálózat racionálisabb működését célzó átalakítási folyamat, mely
többletfeladatot  jelenthet az  intézmény számára a gyermekvédelmi szakellátás területén is.
Szükséges  az  új  lakóegység kialakítása,  mely  megoldja  az  ellátotti  létszám  és  a  tárgyi
feltételek kérdését, remélhetőleg hosszútávon. A személyi feltételek megoldására házon belüli
átcsoportosítással  törekszünk.  Ez  azonban csak akkor lesz  megoldható,  ha az  iskolai  és  a
kollégiumi  létszám  alakulásában  a  csökkenő  tendencia  tovább  tart.  Amennyiben  a
középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek megjelenése „tömeges” lesz, akkor elképzelhető,
hogy  egy  fő  pedagógus  és  egy  fő  pedagógiai  munkát  közvetlenül  segítő  alkalmazott
létszámigénye felmerül. 

4. Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési)

4.1. A különleges gyermekotthonban alkalmazottak létszáma, iskolai végzettsége

Beosztás Végzettség
1 fő gyermekotthon intézményegység-vezető oligofrénpedagógia – szomatopedagógia

szakos gyógypedagógiai tanár
1 fő család- és utógondozó szociálpedagógus
1 fő gyermekfelügyelő gyermek- és ifjúsági felügyelő
1 fő gyermekfelügyelő csecsmő és gyermekgondozó
1 fő gyermekfelügyelő szociális asszisztensi képzésben vesz részt 
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4.2. Változások személyi feltételek alakulásában

A  korábban  család-  és  utógondozói,  valamint  fejlesztő  pedagógusi  feladatokat  ellátó
Bácsfalusi  Ferenc  2005.  január  elején  tragikus  hirtelenséggel  elhunyt.  Munkakörét  2005.
március 1-től az eddig gyermekotthoni nevelőként dolgozó Szabó Veronika vette át.  Az ő
munkakörének betöltése folyamatban van. A gyermekotthon vezető személyében is változás
történt,  Zsigusné Mikita  Anna  nyugállományba vonult,  jelenleg  felmentési  idejét  tölti.  A
gyermekotthon intézményegység-vezetője Címerné  Domonkos  Mária  lett,  aki  a  pályázati
eljárás lezárulásáig határozott idejű megbízást kapott a feladat ellátására. 
A  15/1998.  (IV.  30.)  NM.  rendelet  értelmében  hiányzik  a  gyermekotthonból  1  fő
gyermekvédelmi asszisztens, továbbá részmunkaidős növendékügyi előadó, pszichológus és
gyógypedagógus. Jelenleg  3  fő  vesz  részt  szociális  asszisztensi  képzésben,  az  ő  későbbi
átcsoportosításukkal a gyermekvédelmi asszisztens  kérdése megoldódhat.  Szükség esetén a
pedagógiai  szakszolgálat  pszichológusai  ellátásban  részesítették  a  gyermekeket,  a
gyógypedagógus habilitációs  és  rehabilitációs  tevékenysége  a  gyógypedagógiai nevelési-
oktatási intézményegységen belül biztosított. 

4.3. Tárgyi feltételek

A gondozottak  elhelyezésére tágas  nappali,  ebédlő  és  konyha,  két  nemenként  elkülönített
fürdőszoba  és  négy  otthonosan  berendezett  hálószoba  áll  rendelkezésre.  A  nappalit  és
hálószobákat képekkel, virágokkal, apróbb dísztárgyakkal tettük otthonosabbá. Az előszobába
cipős szekrényt, előszobafalat vásároltunk és a konyhai felszereléseket is bővítettük. 
A  nappaliba  sikerült  még  egy  ülőgarnitúrát  vásárolnunk,  így  a  közös  programoknál
kényelmesebben elférnek a gyermekek. Minden szobában, kis szekrényekben helyezhetik el a
gyerekek taneszközeiket, könyveiket és egyéb személyes tárgyaikat.
 A főzőkonyhát hétvégén és szünetek alkalmával használják a gyerekek. Ilyenkor van módjuk
egyszerűbb  ételek  elkészítésének  megtanulására.  Napi  ötszöri  étkezést  biztosítunk  az
ellátottak számára. Az ételek változatosak, tejet, tejtermékeket, főzeléket, halat, baromfihúst,
gyümölcsöt, zöldségféléket tartalmaznak. 
Ruházatuk  a  törvény  előírásainak  megfelelő.  A  Fészekmeleg  Alapítvány  jóvoltából  és
adományokból is jelentős mennyiségű ruházathoz jutunk.
Eddig a szobákban és az ebédlőben volt lehetőség a délutáni tanulásra, fejlesztő foglalkozások
megtartására. Ezek nyugodt légkörének megteremtéséhez  most  van folyamatban a  terápiás
szoba  kialakítása,  ahová  a  Fészekmeleg  Alapítvány  támogatásával  tudunk  bútorzatot
vásárolni.

5. A felügyeleti szervek által végzett gyermekvédelmi 
szakmai ellenőrzések tapasztalatai

2004.  szeptember  21-én  a  Nógrád  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  Gyámhivatala  részéről
történt ellenőrzés a gyermekotthon intézmény-egységben.

A  gyermekotthon  működésével  kapcsolatban  a  következő  észrevételek,  javaslatok
fogalmazták meg:
 A  jogszabályi  előírások  szerint  a  különleges  ellátást  igénylő  gyermekek  esetében  a

csoportlétszám 10 fő lehet. A jelenlegi 15 fős csoportlétszám szabályellenes.
 Három gyermek esetében jutalomzsebpénz kifizetése történt. Felhívták a figyelmet arra,

hogy ezt biztosítani csak az intézmény költségvetéséből lehet.
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Az első észrevételre saját hatáskörben nem tudtam intézkedést hozni, a második észrevételre
utasítottam a gyermekotthon intézményegység-vezetőjét, hogy a jövőben jutalmazási célzattal
ne emelje meg a gyermekek zsebpénzét a családi pótlék terhére.  
 

6. Civil szervezetekkel, támogatókkal való együttműködés

Évek  óta  jó  kapcsolatunk  van  az  intézmény Fészekmeleg Alapítványával, támogatásukkal
182.000,- Ft-ért redőnyöket szereltethettünk az otthon ablakaira. Rendszeresen hozzájárulnak
a karácsonyi ajándékok megvásárlásához, segítséget kapunk ruhavásárláshoz és a gyermekek
kirándulásához, üdültetéséhez. 
A  Sole  Hungária  Rt.  évek  óta  hozzájárul  a  gyermekotthon  karácsonyi  ajándékozásához,
húsvétra  is  kis  ajándékcsomaggal  kedveskedtek  a  gyermekeknek.  Tavaly  nyáron
támogatásukkal  egy  hétig  teljes  ellátással  és  utaztatással  Balatonlellén  üdülhetek
gondozottjaink. Folyamatosan biztosítják az iskolatejet valamennyi gyermek számára. 
Gondozottaink bekapcsolódnak Pásztó város kulturális életébe, részt vesznek a művelődési
központ,  a  könyvtár  és  a  többségi  általános  iskolák  rendezvényein,  valamint  az  egyházi
ünnepeken. 

Pásztó, 2005. április 11.

Koós Istvánné 
    igazgató
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján

17/2005. (V. 17.) Műv. Biz. Tárgy:  a  megyei  önkormányzat  nevelési,
oktatási intézményeiben a 2005/2006. tanévben
indítható  óvodai  csoportok,  az  iskolákban
indítható  osztályok,  napközis  osztályok
(csoportok),  a  kollégiumokban  szervezhető
csoportok számának meghatározása

HATÁROZAT

1. A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Közoktatási,  Művelődési  és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4/h.  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  –  átruházott  hatáskörben  –  a  határozat
melléklete  szerint  határozza  meg  a  megyei  önkormányzat  nevelési,  oktatási
intézményeiben  a  2005/2006.  tanévben  indítható  óvodai  csoportok,  az  iskolákban
indítható  osztályok,  napközis  osztályok  (csoportok),  a  kollégiumokban  szervezhető
csoportok számát.

2. A bizottság kéri az intézmények igazgatóit, hogy az osztályok, csoportok szervezésénél –
a gazdaságos működés érdekében – törekedjenek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3.  sz. mellékletében meghatározott maximális  létszámokhoz közeli  csoport- és
osztálylétszámok kialakítására.
Az  osztály-  és  csoportlétszámok  alapján  a  kapacitás  kihasználásról  a  2005.  évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében adjanak tájékoztatást.
Határidő: értelemszerű
Felelős: érintett intézmények igazgatói

3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmények igazgatóit.
Határidő: 2005. május 31.
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2005. május 17.
Kovács Gábor

a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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A Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézményekben indítható óvodai
csoportok, osztályok, napközis osztályok (csoportok), kollégiumban szervezhető csoportok száma

2005/2006. tanév

Melléklet a 17/2005. (V. 17.)
Műv. Biz. sz. határozathoz

(1. oldal)

Indítható,  szervezhető
osztályok, csoportok száma

Közoktatási intézmény
Általános
Iskola,
Készségfejlesz
tő Speciális
Szakiskola,
Diákotthon és
Gyermekottho
n
(Cserhátsurán
y) *

Százsz
orszép
Általán
os
Iskola,
Diákott
hon és
Gyerm
ekottho
n
(Szátok
) *

Óvoda,
Általán
os
Iskola,
Diákott
hon,
Pedagó
giai
Szaksz
olgálat
és
Gyerm
ekottho
n
(Pásztó
) *

Óvoda,
Általán
os
Iskola
és
Pedagó
giai
Szaksz
olgálat
(Balass
agyarm
at) *

Rózs
avölg
yi
Márk
Műv
észeti
Iskol
a
(Bala
ssagy
armat
)

Vá
ci
Mi
hál
y
Gi
mn
ázi
um
(B
áto
nyt
ere
ny
e)

Borbél
y Lajos
Szakkö
zépisko
la,
Szakisk
ola és
Kollégi
um
(Salgót
arján)

Fáy
András
Szakkö
zépisko
la,
Szakisk
ola és
Kollégi
um
(Báton
ytereny
e)

Lipthay
Béla
Mezőgazd
asági
Szakképz
ő Iskola
és
Kollégium
(Szécsény
)

Lorántffy
Zsuzsann
a
Kollégiu
m
(Salgótarj
án)

Osztályok
− 1. évf. 1 1 1
− 5. évf. 1 1 2 1
− 7. évf. (gimnázium) 1
Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 1 1
9. évfolyam
− gimnázium 3
− szakközépiskola 2 3 1
− szakiskola 7 4 2
− szakiskola (felzárkóztató) 1
− készségfejl. spec. szakisk. 1 1
Első szakképzési évfolyam
− szakközépiskola 5 2 2
− szakiskola 5 5 3
− készségfejl. spec. szakisk.
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* az indítható csoportok, osztályok helyszíne (intézmény) az átszervezésre vonatkozó közgyűlési döntéstől függően alakul
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A Nógrád Megye Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézményekben indítható óvodai
csoportok, osztályok, napközis osztályok (csoportok), kollégiumban szervezhető csoportok száma

2005/2006. tanév

Melléklet a 17/2005. (V. 17.)
Műv. Biz. sz. határozathoz

(2. oldal)

Indítható,  szervezhető
osztályok, csoportok száma

Közoktatási intézmény
Általános
Iskola,
Készségfejlesz
tő Speciális
Szakiskola,
Diákotthon és
Gyermekottho
n
(Cserhátsurán
y) *

Százsz
orszép
Általán
os
Iskola,
Diákott
hon és
Gyerm
ekottho
n
(Szátok
) *

Óvoda,
Általán
os
Iskola,
Diákott
hon,
Pedagó
giai
Szaksz
olgálat
és
Gyerm
ekottho
n
(Pásztó
) *

Óvoda,
Általán
os
Iskola
és
Pedagó
giai
Szaksz
olgálat
(Balass
agyarm
at) *

Rózs
avölg
yi
Márk
Műv
észeti
Iskol
a
(Bala
ssagy
armat
)

Vá
ci
Mi
hál
y
Gi
mn
ázi
um
(B
áto
nyt
ere
ny
e)

Borbély
Lajos
Szakkö
zépiskol
a,
Szakisk
ola és
Kollégi
um
(Salgóta
rján)

Fáy
András
Szakkö
zépisko
la,
Szakis
kola és
Kollégi
um
(Báton
ytereny
e)

Lipthay
Béla
Mezőgazd
asági
Szakképző
Iskola és
Kollégium
(Szécsény)

Lorántffy
Zsuzsann
a
Kollégiu
m
(Salgótar
ján)

Alapfokú művészetoktatás
− zeneművészeti ágban 10
− más művészeti ágban 14
Nappali oktatás (felnőtt) 1
Levelező oktatás (felnőtt) 1
Esti oktatás (felnőtt) 1
Óvodai csoportok 1 1
Napközis osztályok
(csoportok)

2 3 6

Kollégiumi csoportok 2 1 9 3 2 4 8
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* az indítható csoportok, osztályok helyszíne (intézmény) az átszervezésre vonatkozó közgyűlési döntéstől függően alakul
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján

18/2005. (V. 17.) Műv. Biz. Tárgy:  szakvélemény  kiadása  a  megyei
önkormányzat  sajátos  nevelési  igényű
gyermekeket  ellátó  többcélú  közoktatási
intézményrendszerének átszervezéséről

HATÁROZAT

1. A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Közoktatási,  Művelődési  és
Műemlékvédelmi Bizottsága a megyei önkormányzat sajátos nevelési igényű gyermekeket
ellátó  többcélú  közoktatási   intézményrendszerének  átszervezéséről  az  alábbi
szakvéleményt adja:

A tervezett intézkedés és a megyei fejlesztési terv összhangjának vizsgálata:

Ez a szempont az átszervezéssel érintett négy intézményben együtt vizsgálható.   
A tervezett átszervezés a megyei fejlesztési terv alábbi részeivel áll közvetlen összhangban:

 A  magyar  közoktatás  távlati  fejlesztésének  stratégiája  alapján  a  megyei  közoktatás
fejlesztésére megfogalmazott fő célkitűzések között szerepel a közoktatás modernizálása,
az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyabbá tétele. (4. fejezet bevezető rész)

 A  különleges  gondozásban,  rehabilitációs  célú  foglalkoztatásban,  a  gyógypedagógiai
nevelés-oktatásban  alapvető  cél  a  joggyakorlás  feltételeinek  megteremtése,  és  az  ezt
szolgáló  intézményrendszer  szakszerű  működtetése,  valamint  a  gyógypedagógiai
iskolahálózat  hosszú  távú  –  az  érvényes  jogszabályoknak  megfelelő  tárgyi  feltételek
közötti – működtetésére megyei színtű terv kidolgozása, majd megvalósítása. ( 4.4.)

 A  fejlesztési  feladatok  egyike,  hogy  átfogó  tervet  kell  kidolgozni  a  megyei
gyógypedagógiai iskolarendszer épület feltételeinek olyan megteremtésére, amely hosszú
távon biztosítja  a  megye teljes körű ellátását,  és megfelel  a  hatályos jogszabályoknak.
(5.4.)

 A terv kidolgozásánál figyelembe kell venni – többek között - az alábbi szempontokat:
 a  telephelyek  a  szülők  és  gyermekek  számára  jó  közlekedési  feltételekkel

rendelkezzenek,
 a  megye  nyugati  részén  teremtődjenek  meg  a  gyógypedagógiai nevelés,  oktatás

jogszerű tárgyi feltételei,
 új  telephely esetén  figyelemmel  kell  lenni  az  iskolához  kapcsolódó  kollégiumi  és

gyermekotthoni igény kielégítésére is,
 a megvalósítást  anyagi  források tekintetében is  partnerségben célszerű tervezni (pl.

megyei közoktatási közalapítvány, Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács, központi
költségvetési források, az EU e célra elérhető forrásai, stb.)

 a felmerülő megoldási lehetőségek közül történő választás során célszerű vizsgálni a
hosszú távú költséghatékonyság szempontjait.
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A  tervezett  intézkedések  a  fentebb  ismertetett  célok  elérésének  és  feladatok
megoldásának irányába mutatnak, megállapítható tehát, hogy összhangban vannak a
megyei fejlesztési tervvel. 

A feladatról történő további gondoskodás vizsgálata:

Ez a szempont első lépésben a megszűnő szátoki intézmény, majd a megszűnő cserhátsurányi
székhely vonatkozásában vizsgálandó.

A  Kt.  121.  §  (1)  bekezdés  22.  pontja  szerint  a  megfelelő  színvonalon  való  további
gondoskodás  akkor  valósul  meg,  ha  az  új  feltételek  között  folyó  óvodai  nevelés,  iskolai
oktatás,  kollégiumi  nevelés  személyi  és  tárgyi feltételei  megfelelnek a  szabványoknak, a
közoktatási törvény 1. és 3. számú mellékletében meghatározott előírásoknak, és továbbra is
biztosítottak  a  meglévő  pedagógiai  szolgáltatások.  A  megyei  önkormányzat mind  a  négy
érintett  intézmény  vonatkozásában  rendelkezik  az  OKÉV  engedélyével  arra,  hogy  e
kötelezettségnek legkésőbb 2008. augusztus 31-éig tegyen eleget. 
A  szátoki  intézmény  önálló  intézményként  történő  megszüntetése  és  a  cserhátsurányi
telephelyeként való további működtetése 2005. július 1-je és augusztus 31-e között kielégíti a
feladatról  történő  gondoskodás  követelményét,  mivel  a  gyakorlatban nem  eredményez
változást.  (Tanítási szünet  lesz, tehát ez a gyermekotthoni ellátásban részesülőket  érintően
életszerű.) 
Szátokon  megszűnik  az  enyhe  értelmi  fogyatékosok  1-4.  évfolyamán  az  oktatás,  arról  a
továbbiakban a balassagyarmati intézmény gondoskodik. Ez előreláthatólag 9 tanulót érint.
Őket  a  fogadó,  szintén  enyhe  értelmi  fogyatékosokat  nevelő-oktató  iskola  meglévő
osztályaiban – az üres férőhelyek terhére – el tudja látni úgy, hogy a megengedett csoport
létszámok a törvényes keretek között maradnak (Kt. 3. számú melléklet). A balassagyarmati
iskola személyi és tárgyi feltételei hasonló színvonalúak, mint a szátokié. 

Az enyhe értelmi fogyatékos  1-4 évfolyamos tanulókról  történő további  gondoskodás
tehát az eddigi  színvonalon biztosított. 

2005.  augusztus  31-től  megszűnik  a  július  1-jétől  összevont  intézmény  cserhátsurányi
székhelye, és az új  székhely Szátok lesz.  Cserhátsurány helyett  Szátokon folyik tovább a
középsúlyos  értelmi  fogyatékos  tanulók  nevelése-oktatása,  diákotthoni  és  gyermekotthoni
ellátása. Az intézmény személyi feltételei a korábbiakhoz képest lényegesen javulnak, és a
szakalkalmazottak  létszáma  megfelel  majd  a  Kt.  1.  számú  mellékletében  előírtaknak.  A
megfelelő  végzettségű  szakalkalmazotti  gárda  a  korábbi  szátoki  és  cserhátsurányi
intézmények szakképesítéssel  rendelkező  dolgozóiból  áll  össze.  A cserhátsurányi lakhelyű
dolgozók munkahelyre történő utazását az intézmény szükség szerint megszervezi.
A tárgyi feltételek a diákotthon és a gyermekotthon vonatkozásában már most is lényegesen
jobbak, mint Cserhátsurányban. A nyár folyamán a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek
számára a Kossuth út 70. szám alatti telephelyen az épület bővítésével két (8-8 férőhelyes)
egységből álló gyermekotthon kerül kialakításra, annak minden személyi és tárgyi feltételének
teljes megteremtésével. Megvalósul a konyha felújítása, melyre megnyert pályázati pénzzel
rendelkezik  a  fenntartó.  A tárgyi körülmények további  javítására  keresik a  lehetőséget  az
udvari  WC-k  korszerűsítésének  megoldására.  Az  osztálytermek  színvonala  a
cserhátsurányihoz hasonló.

Megállapítható  tehát,  hogy  a  feladatról  történő  további  gondoskodás  az  eddiginél
magasabb színvonalon történik.



Megszűnik a cserhátsurányi intézményben a munkásképző, melynek működtetését a korábbi
években  a  fenntartó  az  intézmény  szabad  kapacitásának  kihasználására  engedélyezte  a
készségfejlesztő  speciális  szakiskolát  végzettek  számára  azzal,  hogy  működtetése  nem
zavarhatja a kötelező közoktatási feladatok ellátását. Jelenleg a gyakorlatban munkásképzős
fiatal  nincs  az  intézményben.  Tekintettel  arra,  hogy  ez  a  feladat  önként  vállalt,  nem
közoktatási, és semmiféle jogszabály nem tartalmaz szabályokat az ellátására, valamint, hogy
a gyakorlatban nem működik, az alapító okiratból törölhető.

A gyerekekre, szülőkre háruló teher vizsgálata:

A Kt. 120. § (1) bekezdés 3. pontja szerint aránytalan teher: ha a tanuló az iskolai nevelést és
oktatást  lényegesen nehezebb  körülmények között  vagy jelentős  költségnövekedés  mellett
tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl.
a  változás  miatt  a  nevelési-oktatási  intézmény  eléréséhez  szükséges  időtartam  jelentősen
megnövekszik;  a  nevelési-oktatási  intézményt csak  tömegközlekedési  eszközzel,  többszöri
átszállással lehet megközelíteni).
A Szátokról Balassagyarmatra kerülő 1-4. évfolyamosok a környékbeli településekről bejárók.
Az iskola és az otthon közötti biztonságos utaztatásukra – a szülőkkel történő egyeztetés után
– kétféle mód kínálkozik. Az egyik, hogy tömegközlekedési eszközt vesznek igénybe, melyen
megfelelő kíséretükről az iskola gondoskodik, a másik az iskolabusz rendszeresítése.  
A  cserhátsurányi  gyermekotthoni  ellátásban  részesülő  tanulók  számára  az  előző  pontban
ismertetett okok miatt egyértelműen előnyös a változás, az nem jár teherrel. 
A jelenleg Cserhátsurányban tanuló kollégista gyerekek szülei  két képzési  lehetőség közül
választhatnak  (Pásztó,  Szátok).  A  pásztói  intézményt  célszerű  azoknak  a  gyerekeknek
választani, akik számára - lakóhelyük alapján - könnyebben elérhető, mint Szátok. (Számuk
14-16 fő.)  A többi  kollégista  számára Szátokon diákotthoni  férőhely biztosított.  A szülők
igényei szerint – ahogyan korábban Cserhátsurányban is gyakorlat  volt - itt  is megoldható
hétvégenként  az  intézmény  rendelkezésére  álló  iskolabuszok  használata  az  utazás
megkönnyítésére.
Az átszervezés tehát nem ró aránytalan terhet a tanulókra és szüleikre.

Összegzés:
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekeket ellátó  többcélú  közoktatási  intézményrendszer
átszervezésére vonatkozó döntési elképzelése összhangban van a 82/2001.(XI.29.) Kgy.
határozattal  elfogadott  megyei   fejlesztési  tervvel.  Az önkormányzat a  szolgáltatások
egyik részéről magasabb színvonalon (pásztói középsúlyos értelmi fogyatékosok iskolája
és  diákotthona),  másik  részéről  magasabb,  egyben  a  jogszabályoknak  megfelelő
színvonalon (szátoki gyermekotthoni és diákotthoni ellátás), harmadik részéről pedig az
eddigi színvonalon (szátoki és balassagyarmati iskolai ellátás) gondoskodik oly módon,
hogy annak igénybevétele a gyermekeknek, szülőknek nem jelent aránytalan terhet.

2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
88. § (5), (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló  24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet  1./e  melléklet  6.  pontja,  Varga Attila  szakértői
véleménye, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001.(XI.29.)
Kgy.  számú  határozattal  elfogadott  Nógrád  megye  közoktatási  feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve alapján döntött.
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3. A  Bizottság  utasítja  elnökét,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a  Nógrád  Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, valamint az érintett intézményvezetőket.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. május 26.

Salgótarján, 2005. május 17.
Kovács Gábor

a bizottság elnöke

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



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján

19/2005. (V. 17.) Műv. Biz. Tárgy:  szakvélemény  kiadása  a  Fáy  András
Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium
feladatának bővítéséről

HATÁROZAT

1. A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Közoktatási,  Művelődési  és
Műemlékvédelmi  Bizottsága  megállapítja,  hogy  a  Fáy  András  Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium „belügyi rendészeti pályára előkészítő” képzésének folytatása,
valamint az „alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók felzárkóztató oktatása
szakképzést  előkészítő  évfolyamon” képzés  indítása  összhangban  van Nógrád  megye
közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével.

2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85. § (5) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003.  (XII. 29.)  Kgy.  rendelet  1/e.  melléklet  6.  pontja,  valamint  a  Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése által a 82/2001. (XI. 29.) Kgy. számú határozattal elfogadott
Nógrád  megye közoktatási  feladatellátási,  intézményhálózat-működtetési  és  fejlesztési
terve összhangjának vizsgálata alapján döntött.

3. A  Bizottság  utasítja  elnökét,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a  Nógrád  Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, valamint az intézmény vezetőjét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. május 30.

Salgótarján, 2005. május 17.
Kovács Gábor

a bizottság elnöke

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

157



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján

20/2005. (V. 17.) Műv. Biz. Tárgy: szakvélemény kiadása a közművelődési
szakmai  tanácsadás  és  szolgáltatás  más
intézményi keretben történő ellátásáról

HATÁROZAT

1. A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Közoktatási,  Művelődési  és
Műemlékvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy

a)  a  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  a  közművelődési  szakmai
tanácsadás  és  szolgáltatás  más  intézményi  keretben  történő  ellátására  vonatkozó
döntési  elképzelése  összhangban  van a Nógrád megyei  közoktatási  feladatellátási,
intézményhálózat - működtetési tervvel,
b) az önkormányzat a szolgáltatásról továbbra is az eddigi színvonalon gondoskodik
oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, szülőnek nem jelent aránytalan
terhet.

A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
88. § (6) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003.  (XII.  29.)  Kgy. rendelet  1./e  melléklet  6.  pontja,  a  82/2001.  (XI.  29.)  Kgy.
határozattal  elfogadott  Nógrád  megyei  közoktatási  feladatellátási,  intézményhálózat-
működtetési  és  fejlesztési  terv,  Balla  Árpád  közoktatási  szakértő  2005.  április  17-én
készült szakértői véleménye, valamint a közgyűlési határozat-tervezet alapján döntött.

2. A  Bizottság  utasítja  elnökét,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a  Nógrád  Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét.

Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Salgótarján, 2005. május 17.
Kovács Gábor

a bizottság elnöke

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



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján

21/2005. (V. 17.) Műv. Biz. Tárgy:  szakvélemény  kiadása  Karancskeszi
község közoktatási intézkedési tervéről

HATÁROZAT

1. A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Közoktatási,  Művelődési  és
Műemlékvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy Karancskeszi Község Önkormányzatának
közoktatási  intézkedési  terve  nem ellentétes Nógrád megye közoktatási  feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével.

2. A  Bizottság  felhívja  a  képviselő-testület  figyelmét  arra  az  ellentmondásra,  hogy
Ipolytarnóc  és  Karancskeszi  Község  Önkormányzatai  -  Karancskeszi  közoktatási
intézkedési terve szerint – érvényes Társulási megállapodással rendelkeznek az általános
iskola  közös  fenntartására,  ugyanakkor  a  Salgótarjáni  Kistérség  Többcélú  Társulási
Megállapodása  2.  számú  melléklete  szerint  Ipolytarnóc  vállalta  a  társulásban
résztvevőkkel együtt a közoktatási feladatok közös ellátását. E 2. számú mellékletben nem
szerepel Karancskeszi résztvevőként.

3. A  Bizottság  megállapítja,  hogy  Karancskeszi  Község  Önkormányzata  közoktatási
intézményének átszervezése előtt (iskolafenntartó társulás létrehozása Ipolytarnóccal) nem
szerezte  be  a  megyei  önkormányzat  szakvéleményét.  Megállapítja  továbbá,  hogy
közoktatási intézkedési tervét annak elfogadása után küldte meg véleményezésre.
A Bizottság felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a helyi önkormányzat közoktatási
intézményének  átszervezése,  illetve  közoktatási  intézkedési  terve  elfogadása,
felülvizsgálta előtt köteles beszerezni a megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített –
szakvéleményét. A jövőben kéri a Bizottság ennek figyelembe vételét.

4.  A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85.  §  (6),  88.  §  (6)  bekezdése,  a  közgyűlés  és  szervei  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, valamint
Karancskeszi  Község  Önkormányzata 2005.  január  31-én  kelt  közoktatási  intézkedési
terve  és  a  82/2001.  (XI.  29.)  Kgy.  számú  határozattal  elfogadott  Nógrád  megye
közoktatási  feladatellátási,  intézményhálózat-működtetési  és  fejlesztési  terve
összhangjának vizsgálata alapján döntött.

5. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Karancskeszi polgármesterét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. május 30.

Salgótarján, 2005. május 17.
Kovács Gábor

a bizottság elnöke

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

Idegenforgalmi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
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2/2005. (V.17.) számú határozata
a 2005. évi „Virágos Nógrádért” környezetszépítő verseny lebonyolításáról,

versenykiírásáról  és a bíráló bizottság összetételéről

1. A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Idegenforgalmi,  Mezőgazdasági  és
Környezetvédelmi Bizottsága: 
a) a  határozat  mellékletében  foglaltak  szerint  állapítja  meg  a  2005.  évi  „Virágos

Nógrádért” környezetszépítő verseny  versenyfelhívásának szövegét;
b) a 2005. évi  „Virágos Nógrádért” környezetszépítő verseny bíráló bizottságába való

közreműködésre  a   Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  Idegenforgalmi,
Mezőgazdasági  és  Környezetvédelmi  Bizottságának  egy  tagját,  a  Nógrád  Megyei
Közművelődési  és  Turisztikai  Intézet  egy  munkatársát,  valamint  a  „Virágos
Magyarországért” verseny bíráló bizottságának három megyei tagját kéri fel. Utasítja
elnökét a bíráló bizottság tagjainak felkérésére.

Határidő: 2005. június 10.
Felelős: Szabó Péter a bizottság elnöke

2. A bizottság utasítja elnökét és felkéri a főjegyzőt:
a) a  versenyfelhívás  Nógrád  Megye  Önkormányzatának  Közlönyében  és  a  megyei

önkormányzat honlapján történő megjelentetésére;
Határidő: 2005. június 10.
Felelős: Szabó Péter a bizottság elnöke
            Dr. Barta László főjegyző
b) a kiírt környezetszépítési verseny lebonyolítására, szükség esetén a pályázati kiírásban

szereplő határidők módosítására, illetve a testület tájékoztatására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szabó Péter a bizottság elnöke
            Dr. Barta László főjegyző

Salgótarján, 2005. május 17.

   Szabó Péter sk.
          a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:

1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2.  Irattár



Melléklet a 2/2005.(V.17.) sz. IMKB. határozathoz

VIRÁGOS NÓGRÁDÉRT
Környezetszépítési versenyfelhívás

2005. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat meghirdeti a „Virágos Nógrádért” virágosítási, parkosítási
és környezetszépítési versenyt.

A verseny célja: a kultúrált, környezetbarát, vendégváró lakókörnyezet kialakításának
elősegítése, a településeken az életminőség javítása, a hagyományos virág- és kertkultúra
felélesztése és kiteljesítése.
A versenyre települési  önkormányzatok jelentkezhetnek  a  polgármester  aláírásával  ellátott
nevezési lappal. A versenyre város kategóriába és község kategóriába lehet nevezni.

A verseny elbírálásának szempontjai a következők:

1. önkormányzatok  által  fenntartott  zöldterületek  (terek,  parkok,  ligetek,  fasorok)
kialakításának minősége, egészségi állapota, gondozottságának színvonala;

2. a  település  látványosságai  –  épített,  természeti,  turisztikai,  kulturális  értékei  –,  a
környezet  rendezettségének  állapota,  megjelenése,  a  vendégvárás,  vendéglátás
színvonala;

3. a településszépítés és -fejlesztés, a meglevő értékek megtartásának tendenciái;
4. magántulajdonú elő- és utcakertek állapota, a lakosság részvétele a közösségi szépítő

munkában, növénykiültetések minőségi és esztétikai megjelenése;  
5. köz-  és  magánintézmények (hivatalok,  vendéglátó-ipari  egységek, ipartelepek  stb.)

környezetében lévő növény- és virágkiültetések minőségi állapota;
6. oktatási  és  nevelési  intézmények  környezetének esztétikai  megjelenése,  az  ifjúság

részvétele a környezet szépítésében; 
7. a település lakosságának bevonása – a 4., 5., 6. pontban leírtak szerint – a város, illetve

község szépítésébe;
8. a település tisztasága és gyommentessége, a parlagfű irtása;
9. utak, utcák, épülethomlokzatok növényzetének esztétikai és minőségi megjelenése;
10. temetők, emlékhelyek, kegyeleti parkok állapota;
11. a  település  építményeinek,  épületeinek  és  természeti  környezetének  összhangja  és

harmóniája. 
A nevezés beküldési határideje: 2005. július 12.

Cím: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/410-022/304, fax: 32/310-328

A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Nógrádért”

Nevezni a nevezési lap kitöltésével és elküldésével lehet.

A versenyre jelentkezett települések bírálata 2005. szeptember 30-ig történik meg.
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A verseny díjazása:
                                 - város kategóriában   I. díj 250 EFt.

    - község kategóriában    I. díj 200 EFt.
                                         II. díj 150 EFt.
                                       III. díj 100 EFt.

Salgótarján, 2005. május 17.
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Nógrád Megye Önkormányzata 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
Telefon: 32/410-022/304, fax: 32/310-328

N E V E Z É S I   L A P

Alulírott  település  önkormányzata  részt  kíván  venni  a  „Virágos  Nógrádért”  2005.  évi
környezetszépítő versenyben.

Település neve, címe, irányítószáma: …………………………………………………………..

Telefon- és faxszám: ……………………………………………………………..

Polgármester neve: ……………………………………………………………….
                   

                                                               p.h.

                                                                                                           
                                                                                                           ……………………………

polgármester aláírása



Közbeszerzési Bíráló Bizottság 7/2005. (V.17.) B.B. számú határozata

Nógrád Megye Önkormányzata 2004. évi közbeszerzési eljárásairól készült
statisztikai összegezés jóváhagyásáról

1.) A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottsága
Nógrád Megye Önkormányzata 2004. évi közbeszerzési  eljárásairól  készült  statisztikai
összegezést a Melléklet I. – II. – III. szerint hagyja jóvá.
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az összegezést a Közbeszerzések
Tanácsának – a főjegyző bevonásával -  küldje meg.

Határidő: legkésőbb 2005. május 31.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
              Dr. Barta László főjegyző   
      

2.) A bizottság felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Közbeszerzések Tanácsa esetleges
további adatszolgáltatási igényének határidőben tegyen eleget és erről a bizottság és a
közgyűlés soron következő ülésén adjon számot.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. május 17.

Molnár Katalin
         a bizottság elnöke 

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

Éves statisztikai összegezés

2004.

I. Statisztikai  összegezés  az  éves  árubeszerzésekről  a  Kbt.  IV.  és  VI.  fejezete,
valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2. A szervezet a WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e: Igen
3. A szervezet szerepel-e a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében: Nem
4. A szervezet típusa:

a) állam és egyes szervezetek – a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a) – c), e), h) pontja;
b) helyi  önkormányzat   és  helyi  önkormányzati  költségvetési  szerv  (beleértve  a

kisebbségi  települési  önkormányzatot,  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatot,  a
települési  önkormányzatok  társulását,  a  helyi  kisebbségi  önkormányzati
költségvetési  szervet),  valamint  a  területfejlesztési  önkormányzati  társulás,  a
megyei  területfejlesztési  tanács,  a  térségi  fejlesztési  tanács  és  a  regionális
fejlesztési tanács (Kbt. 22. § (1) bekezdésének d) pontja);

c) közjogi szervezet – a Kbt. 22. § (1) bekezdésének f)– g), i)-j) pontok;
d) egyéb szervezet

5. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és
értéke (a Kbt. IV. fejezete): -

6. A  nemzeti  értékhatárokat  elérő  vagy meghaladó  értékű  közbeszerzések  száma  és
értéke (a Kbt. VI. fejezete): -

7. A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések és beszerzések száma és értéke: 
4 (négy), 17.514.660 forint

8. Az  egyszerű közbeszerzési  eljárások  száma  és  értéke  (a  Kbt.  negyedik része):  4
(négy), 17.514.660 forint

9. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és
VI. fejezete szerint lefolytatott eljárásokra vonatkozóan: 
A Kbt. IV. fejezete: -

A Kbt. VI. fejezete: -

10.  a) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi
táblázatba  foglalva,  külön-külön  a  Kbt.  IV.  és  VI.  fejezete  szerint  lefolytatott
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (árubeszerzés): - 

11. A  WTO  Közbeszerzési  Megállapodás  (GPA)  XXIII. cikkével  összhangban,  az  e
Megállapodás  rendelkezéseitől  eltérően  megvalósított,  a  közösségi  értékhatárokat
elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzések száma, értéke: -

12. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: -



Melléklet II.

Éves statisztikai összegezés

2004.

I. Statisztikai  összegezés  az  éves  építési  beruházásokról  a  Kbt.  IV.  és  VI.  fejezete,
valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2. A szervezet a WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e: Igen
3. A szervezet szerepel-e a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében: Nem
4. A szervezet típusa:

a) állam és egyes szervezetek – a Kbt. 22.§ (1) bekezdésének a)-c), e), h) pontja;
b) helyi önkormányzat   és helyi önkormányzati költségvetési szerv (beleértve a kisebbségi

települési  önkormányzatot,  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatot,  a  települési
önkormányzatok társulását, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet),
valamint a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács,
a  térségi  fejlesztési  tanács  és  a  regionális  fejlesztési  tanács  (Kbt.  22.  §  (1)
bekezdésének d) pontja);

c) közjogi szervezet – a Kbt. 22. § (1) bekezdésének f)-g), i)-j) pontok;
d) egyéb szervezet

5. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke
(a Kbt. IV. fejezete): -

6. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke 
(a Kbt. VI. fejezete): - 

7. A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések és beszerzések száma és értéke: 
6 (hat), 72.199.687 forint

8. Az egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik rész): 3 (három),
47.929.506 forint

9. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI.
fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: 
A Kbt. IV. fejezete: -

A Kbt. VI. fejezete: -
10. b)  A  tárgyalásos eljárások  alapján megvalósított  közbeszerzések  összesítése  az  alábbi

táblázatba  foglalva,  külön-külön  a  Kbt.  IV.  és  VI.  fejezete  szerint  lefolytatott
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (építési beruházás): - 

11. A  WTO  Közbeszerzési  Megállapodás  (GPA)  XXIII.  cikkével  összhangban,  az  e
Megállapodás rendelkezéseitől  eltérően megvalósított,  a  közösségi  értékhatárokat  elérő
vagy azt meghaladó értékű beszerzések száma, értéke: -
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Melléklet III

Éves statisztikai összegezés

2004.

I. Statisztikai összegezés az éves szolgáltatásokról és tervpályázati eljárásokról a 6 és 12
szolgáltatási kategóriákban

1. Az ajánlatkérő neve, címe:  
Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2. A szervezet a WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e: Igen
3. A szervezet szerepel-e a 93/36/EGK irányelv I. mellékletében: Nem
4. A szervezet típusa:

a) állam és egyes szervezetek – a Kbt. 22.§ (1) bekezdésének a)-c), e), h) pontja;
b) helyi önkormányzat   és helyi önkormányzati költségvetési szerv (beleértve a kisebbségi

települési  önkormányzatot,  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatot,  a  települési
önkormányzatok társulását, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet),
valamint a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács,
a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács 
(Kbt. 22.§ (1) bekezdésének d) pontja);

c) közjogi szervezet – a Kbt. 22. § (1) bekezdésének f)-g), i)-j) pontok;
d) egyéb szervezet

5. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke
(a Kbt. IV. fejezete): -

6. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke 
(a Kbt. VI. fejezete): 1 (egy), 41.861.920 forint

7. A nemzeti értékhatárok alatti értékű közbeszerzések és beszerzések száma és értéke: 
2 (kettő), 15.147.099 forint

8. Az egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része): 2 (kettő),
15.147.099 forint

9. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI.
fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan:
A Kbt. IV. fejezete: -

A Kbt. VI. fejezete: 

A  beszerzés
CPV kódja

Nyertes
székhelye

Eljárás fajtája

Nyílt Meghívásos Tárgyalásos

Összes

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

74224000-5 Magyarország 1 41.861.920 1 41.861.920
Összes
közbeszerzés

1 41.861.920 1 41.861.920



10. c)  A  tárgyalásos eljárások  alapján megvalósított  közbeszerzések  összesítése  az  alábbi
táblázatba  foglalva,  külön-külön  a  Kbt.  IV.  és  VI.  fejezete  szerint  lefolytatott
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (szolgáltatás):
A Kbt. IV. fejezete: -

A Kbt VI. fejezete:

Nyertes székhelye 125.§ (2) b) Összes

Száma Értéke Száma Értéke
Magyarország 1 41.861.920 1 41.861.920
Összes
közbeszerzés

1 41.861.920 1 41.861.920

11. A  WTO  Közbeszerzési  Megállapodás  (GPA)  XXIII.  cikkével  összhangban,  az  e
Megállapodás rendelkezéseitől  eltérően megvalósított,  a  közösségi  értékhatárokat  elérő
vagy azt meghaladó értékű beszerzések száma, értéke: -

12. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: -
13. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke (a Kbt.

IV., VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként): 
A Kbt. IV. fejezete: -
A Kbt. VI. fejezete: -

A Kbt. negyedik része: -
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága

4/2005. (V. 18.) ÜJB. sz. Tárgy:  A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat
Közgyűlésének  Hivatala  Ügyrendje
módosításának jóváhagyására

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a közgyűlés
és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet
1/i. mellékletének 4. pontjában foglalt átruházott hatáskörében  - a 7/2004.(IV.22.) ÜJB
sz.  határozattal  jóváhagyott  -  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Hivatala
Ügyrendjét módosító – a határozat mellékletét képező - főjegyzői rendelkezést jóváhagyja.

2. A  bizottság  utasítja  a  főjegyzőt,  hogy  az  Ügyrend  egységes  szerkezetbe  foglalását
legkésőbb 2005. július 1-jéig készítse el és a bizottság tagjainak küldje meg.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dr. Barta László, megyei főjegyző

A bizottság határozatát kapják:
1. Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke – lakhelyén
2. dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző – helyben
3. Irattár

Salgótarján, 2005. május 18.

dr. Egyed Ferdinánd

(A határozat melléklete megtekinthető a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Hivatala Önkormányzati Jogi és Közszolgálati Főosztályán.)



57/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: A  közművelődési  szakmai
tanácsadás és szolgáltatás, valamint
a turisztikai feladatok más intézményi
keretben történő ellátásáról

H A T Á R O Z A T A  

1. A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése utasítja  a  Nógrád  Megyei  Pedagógiai-
Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet és a Nógrád Megyei Közművelődési és
Turisztikai  Intézet,  valamint  a  Nógrád Megyei Múzeumi  Szervezet igazgatóit,  hogy a
feladatátadással és átvétellel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Bratinkáné Magyar Éva, Tóth Csaba és Dr. Kovács Anna igazgatók

2. A közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati
Intézet és a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet igazgatóit, hogy 2005.
június 30. fordulónappal – a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 13/A. §-a által előírt – az
éves költségvetési beszámolónak  megfelelő adattartalommal elkészített, leltárral,  záró
főkönyvi  kivonattal  alátámasztott  beszámolót,  valamint  annak  alapján  vagyonátadási
jelentést 60 napon belül készítsék el.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Bratinkáné Magyar Éva és Tóth Csaba, igazgatók

3. A közgyűlés megállapítja, hogy a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet
megszüntetésével  Tóth  Csabának,  az  intézmény  igazgatójának  magasabb  vezetői
megbízása 2005. július 1-jével megszűnik.

Utasítja elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízás megszüntetésével kapcsolatos
munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Nógrád Megyei Közművelődési és Turisztikai Intézet
megszüntető  okiratának  elfogadásáról  szóló 11/2005.  (VI.  03.)  Kgy.  rendelet  alapján
szükséges bejelentést – a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés érdekében – a Magyar
Államkincstár területi igazgatósága felé tegye meg.

Határidő: 2005. július 15.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

5. A közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató
és Szakszolgálati Intézetet,  valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóit,
hogy  a  2005.  július  1-jén  hatályba lépő  alapító okirat  alapján  módosított  intézményi
Szervezeti és Működési Szabályzatot az ágazatilag illetékes bizottságok júniusi ülésére
terjesszék elő jóváhagyásra.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Bratinkáné Magyar Éva és dr. Kovács Anna igazgatók

6. A testület utasítja elnökét, hogy a Megyei Tourinform Iroda működtetésére vonatkozó
megállapodás  módosítását  kezdeményezze  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatánál. A megállapodás módosításának feltételeit a közgyűlés az alábbiak
szerint határozza meg:

a)  a  megyei  önkormányzat  a  Megyei  Tourinform  Iroda  székhelyének  a  Nógrádi
Történeti Múzeumban (Salgótarján, Múzeum tér 2. alatt) biztosít helyiséget;

b)  a  személyi  feltételek  biztosítását  és  az  Iroda  gazdasági  szükségleteit  felek  a
feladatok arányában felülvizsgálják.

Határidő: 2005. június 30.
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Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

7. A  közgyűlés  utasítja  elnökét,  hogy  a  Megyei  Tourinform  Iroda  székhelyének
megváltozásáról értesítse a Palóc Út Egyesület elnökét, továbbá felhatalmazza, hogy az
egyesületi alapszabály módosítása érdekében összehívott taggyűlésen Nógrád Megye
Önkormányzata  nevében  –  akadályoztatása  esetén  meghatalmazott  útján  –  részt
vegyen, az alapszabály módosítását aláírja, az egyesület székhelyére a 6. a) pont szerint
tegyen javaslatot.

Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

58/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: A  megyei  önkormányzat  sajátos
nevelési  igényű  gyermeket  ellátó
többcélú  közoktatási
intézményrendszerének
átszervezéséről

H A T Á R O Z A T A  

1. A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  a  Százszorszép  Általános  Iskola,
Diákotthon és Gyermekotthon (Szátok) közalkalmazotti létszámát 5 fővel, az Általános
Iskola,  Készségfejlesztő  Speciális  Szakiskola,  Diákotthon  és  Gyermekotthon
(Cserhátsurány) közalkalmazotti létszámát 9 fővel csökkenti.
A  Közgyűlés  utasítja  az  érintett  intézmények  vezetőit,  hogy  a  létszámcsökkentés
érdekében szükséges munkáltatói intézkedéseket 2005. június 30. napjáig tegyék meg,
a feladatok időarányos végrehajtásáról a testületet a júniusi ülésén tájékoztassák.
Felelős: Babicz István, Pistyúr Gábor igazgatók
Határidő: szöveg szerint

2. A közgyűlés a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthonban a  2005/2006.  tanévben indítható  középsúlyos  értelmi  fogyatékos
gyerekek tanulócsoportjának minimális létszámát 6 főben határozza meg. 
Felelős: Koós Istvánné igazgató
Határidő: értelemszerűen

3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(Kt.) 91. § (4) bekezdés e) pontja szerinti - kötelezettségének eleget téve tájékoztassa a
Nógrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot a
megyei  önkormányzat fenntartásában működő  sajátos  nevelési igényű  gyermekeket,
tanulókat ellátó intézményrendszer átszervezéséről szóló döntésről, és küldje meg az
érintett  intézmények  módosított alapító okiratait.  Kérje fel  a bizottság vezetőjét, hogy
mielőbb tájékoztassa az érintett szülőket a középsúlyos értelmi fogyatékosok ellátására
megnyíló új  lehetőségekről,  hogy szabad iskolaválasztási jogukkal a következő tanév
indításakor élhessenek.
Felelős: dr. Barta László főjegyző
Határidő: 2005. május 30.



4. A közgyűlés a következőkre utasítja a  Százszorszép Általános Iskola,  Diákotthon és
Gyermekotthon igazgatóját:

a) Az  alapító  okiratban  foglaltak  végrehajtása  érdekében  intézkedjen  a
gyermekvédelmi szakmai egységek szakmai programjainak módosításáról, és a
módosítást terjessze be az ágazatilag illetékes bizottságok elé.
Határidő: 2005. június 13-14.
Felelős: Babicz István igazgató

b) Tegye meg az átszervezésből adódó, szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Babicz István igazgató

c) Készíttessen műszaki tervet, építési engedélyeztetési dokumentációt és tervezői
költségbecslést, majd mindezek alapján intézkedjen az intézmény udvarán lévő
melléképület  (WC)  korszerűbbel  történő  kiváltása  érdekében  a  beruházás
megvalósításáról.
Határidő: 2005. június 20.
Felelős: Babicz István igazgató

5. A  közgyűlés  utasítja  elnökét,  hogy  a  Százszorszép  Általános  Iskola,  Diákotthon  és
Gyermekotthon módosított alapító okiratában foglaltak szerint járjon el a külső férőhelyek
létesítésével kapcsolatos működési engedély módosítás érdekében.
Határidő: 2005. június 20.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

6. A  közgyűlés  megállapítja,  hogy  Babicz  István  határozott  idejű  magasabb  vezető
megbízása 2005. július 1. napjától megszűnik. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

7. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a szátoki Százszorszép Általános Iskola, 
Diákotthon és gyermekotthon megszüntető okiratának elfogadásáról szóló 12/2005. (VI.
03.) Kgy. rendelet alapján szükséges bejelentést – a törzskönyvi nyilvántartásból való
törlés érdekében – a Magyar Államkincstár területi igazgatósága felé tegye meg.
Határidő: 2005. július 15.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

8. A  közgyűlés  utasítja  Százszorszép Általános  Iskola,  Diákotthon  és  Gyermekotthon
igazgatóját, hogy 2005. június 30. fordulónappal – a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet
13/A § által előírt  – az éves költségvetési beszámolónak megfelelő – adattartalommal
elkészített, leltárral, záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót,  valamint annak
alapján vagyonátadási jelentést készítsen 60 napon belül. 
A  közgyűlés  utasítja  elnökét,  hogy  az  előirányzat  változást  a  60  napot  követő
legközelebbi költségvetés módosításkor terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Babicz István igazgató, Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

9. A  közgyűlés  utasítja  a  cserhátsurányi  intézmény  igazgatóját,  hogy  tegye  meg  az
átszervezésből adódó, szükséges munkáltatói intézkedéseket.
Határidő: 2005. augusztus 31.
Felelős: Pistyúr Gábor igazgató

10. A közgyűlés utasítja az intézmények igazgatóit, hogy a 2005. július 1-jén hatályba lépő
alapító okiratok alapján módosított intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatot és a

171



gyermekvédelmi  szakmai  programot  az  ágazatilag  illetékes  bizottságok  júniusi,  a
pedagógiai programot az augusztusi ülésére terjesszék be jóváhagyásra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Pistyúr Gábor, Koós Istvánné igazgatók

11.
a) A közgyűlés utasítja a szátoki intézmény igazgatóját, hogy a Kt. 88. § (13) bekezdése

alapján szerezze be a szülők nyilatkozatait. Akkor, ha a szülő nem akarja a jogutód
nevelési-oktatási  intézménybe íratni  gyermekét,  az  1-4.  évfolyamos enyhe  értelmi
fogyatékos tanulók esetén a pásztói, az 5-8. évfolyamosok esetén a balassagyarmati
vagy a pásztói intézménybe kérheti átvételét.
Határidő: 2005. június 10.
Felelős: Babicz István igazgató

b)  A közgyűlés utasítja a cserhátsurányi intézmény igazgatóját,  hogy az átszervezés
zökkenőmentes  lebonyolítása  érdekében  nyilatkoztassa  a  szülőket  az  alábbi
kérdésekről: 
A  2005/2006.  tanévben  a  szátoki  székhelyű  intézményben  kívánják-e  taníttatni
gyermeküket?
Amennyiben nem, melyik intézményt választják?
Határidő: 2005. június 10.
Felelős: Pistyúr Gábor igazgató

c)  A  közgyűlés utasítja az intézmények igazgatóit,  hogy – az átszervezéssel  érintett
intézményekben a 2005/2006. tanév megfelelő előkészítése érdekében – segítse az
iskolát váltó gyermekek szüleit a szükséges intézkedések mielőbbi megtételében.
Határidő: 2005. június 10, illetve értelemszerűen
Felelős: Pistyúr Gábor, Babicz István, Koós Istvánné, Diósi László igazgatók

12. A közgyűlés utasítja elnökét,  hogy a  testület  augusztusi  ülésén tegyen javaslatot  az
átszervezéssel érintett intézmények létszámkeretének szükséges módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

13. A  közgyűlés  utasítja  elnökét,  hogy  a  főjegyző  közreműködésével,  az  átszervezés
befejezéséhez szükséges döntésekre szóló javaslatait – a jelenleg elhatározott 
intézkedések megvalósulásának tükrében – terjessze a testület  augusztusi ülése elé.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke, dr. Barta László főjegyző

14. A közgyűlés az átszervezés végrehajtásában történő közreműködésre utasítja az érintett
intézmények igazgatóit.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Koós  Istváné,  Babicz  István,  Diósi  László,  Pistyúr  Gábor,  Fekete  Zsolt,

Bratinkáné Magyar Éva igazgatók

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke



59/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: Az  Óvoda,  Általános  Iskola  és
Pedagógiai  Szakszolgálat,
Balassagyarmat  által  biztosított
gyermekétkeztetés  gazdaságosabb
ellátásának módjáról

H A T Á R O Z A T A  

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy az Óvoda, Általános Iskola
és Pedagógiai Szakszolgálat, Balassagyarmat étkeztetését 2005. szeptember 1-jétől a
Reménysugár  Otthon,  Balassagyarmat  látja  el.  A  közgyűlés  utasítja  az  érintett
intézmények vezetőit, hogy az ellátás biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegyék meg.
Határidő:  értelemszerűen
Felelős:    Diósi László igazgató,
                 dr. Fehér Edit igazgató 

2. A  közgyűlés  az  étkeztetési  tevékenység  biztosításának  változása  miatti  előirányzat
rendezése érdekében 1.000 E Ft-tal csökkenti az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat dologi kiadásait,  egyszeri  előirányzatként 65 E Ft  felhalmozási  kiadást
biztosít.  A  Reménysugár  Otthon,  Balassagyarmat  feladat  bővüléssel  összefüggő
kiadásaira  1.225 E  Ft  felhalmozási  előirányzatot határoz  meg.  A  hiányzó 290  E  Ft
forrásaként a vis-maior keretet (4. sz. melléklet II/A. 6. sor) jelöli meg. 
Határidő: azonnal
Felelős:    Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

60/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: A  megszüntetett  Nógrád  Megyei
Sportigazgatóság beszámolójáról

H A T Á R O Z A T A  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése:

a) a  2005.  március  31.  napjával  megszüntetett  Nógrád  Megyei  Sportigazgatóság
bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. számú melléklet szerint,

b) a Nógrád Megyei Sportigazgatóság részben önálló intézményének, a Nógrád Megyei
Közművelődési és  Turisztikai  Intézet  bevételeinek és kiadásainak alakulását  a 2.
számú melléklet szerint

állapítja meg.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke
MELLÉKLET
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61/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: Önkormányzati  bérlakások
elidegenítéséről

H A T Á R O Z A T A  

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 2538/A/15 hrsz-ú
Salgótarján, Medves krt. 35. III/15. szám alatti lakást 6,2 M Ft eladási áron, a Salgótarján
belterület 2079/A/2 hrsz-ú Salgótarján, Fáy András krt. 7. fsz/2. sz. alatti lakást 6,6 M Ft
eladási áron elidegenítésre kijelöli. Vevőként az alábbi bennlakó bérlőket nevezi meg.

2538/A/15 hrsz-ú lakás Dr. Douhan Bassam és Dr. Douhanné dr. Ivleva
Elena,
2079/A/2 hrsz-ú lakás Dr. Al-Shamiri Kaid Rassam Ali és Al-Shamiri Rita.

A közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen az adásvételi szerződések előkészítésére,
és felhatalmazza azok aláírására.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés -  a letelepedni szándékozó fiatal  szakemberek lakhatásának megoldása
feltételeinek  biztosítása  érdekében  -  a  lakások  elidegenítéséből  befolyó  bevételek
lakásvásárlási célú elkülönítéséről dönt.
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a bevételek rendelkezésre állását követően a Szent
Lázár Megyei Kórházzal a lakások kiválasztásában együttműködve intézkedjen bérlakás
céljára, Salgótarján belvárosában, társasházi tömbépületben, két lakás megvásárlására.
Egyben felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződések aláírására.
Határidő: szöveg szerint, értelemszerű
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

62/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: Megállapodás  létrehozása  a
bátonyterenyei  Sportcsarnok
emeleti  helyisége  bérbeadásának
lehetőségéről

H A T Á R O Z A T A  
A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése a  Bátonyterenye  belterület  3780/1  hrsz-ú
ingatlanon  álló  Sportcsarnok  emeleti  helyisége  bérbeadásának  lehetőségéről  szóló,  a
tulajdonos  Bátonyterenye  Város  Önkormányzatával  kötendő  megállapodást  a  határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Utasítja  elnökét,  hogy  intézkedjen  a  megállapodás  létrehozása  érdekében  szükséges
tárgyalások lefolytatására, egyben felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős:   Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. május 26.
Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző
Közgyűlésének elnöke
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MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött  egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata (3070 Bátonyterenye, Béke út 35-
37., képviseli: Vanya Gábor polgármester) mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos),
másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Dóra Ottó, a
közgyűlés elnöke) mint használó (továbbiakban: Használó) között alulírott helyen és időben az alábbi
feltételek mellett:

1. Jelen  megállapodás  tárgya  tulajdonos  tulajdonát  képező,  használó  használatába  adott
Bátonyterenye  belterület  3780/1  hrsz-ú  középiskola  megnevezésű  ingatlanon  álló
Sportcsarnok épület emeleti helyiség (továbbiakban: helyiség).

2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban meghatározott helyiség funkcionális kialakítása és műszaki
átadása jelen megállapodás aláírásáig nem történt meg, Használó a helyiséget nem használja. 

3. A POWER Testépítő Egyesület (3070 Bátonyterenye, Iskola út  5.)  képviseletében Göröcs
Attila (továbbiakban: Egyesület) kinyilatkoztatta szándékát a helyiség edzőteremként történő
bérletére,  vállalva  az  építés-engedélyezés, műszaki tervezés,  kivitelezés  költségeit,  annak
bérleti  díjba  történő  beszámítása mellett.  Felek célja  jelen megállapodás  létrehozásával  a
bérleti szerződés alapfeltételeinek biztosítása.

4. Tulajdonos az Egyesület részére előzetes hozzájárulását adja a helyiség edzőteremmé történő
kialakításához,  átalakításához  azzal,  hogy  a  műszaki  tervek  bemutatását,  megismerését
követően nyilatkozik véglegesen a létesítéshez történő hozzájárulásáról.

5. Használó  kinyilvánítja  szándékát  –  amennyiben  az  Egyesület  jogerős  építési  engedély
birtokában,  saját  hatáskörben,  saját  költségén  vállalja  a  kivitelezés  elvégzését –,  öt  éves
időtartamra szóló bérleti  jogviszony létrehozására,  és  a  bérlő  ráfordításainak bérleti  díjba
történő beszámítására, azzal a feltétellel, hogy a bérleti jogviszony létrehozásához a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyó határozata szükséges. 

6. Felek között 2001. július 3-án nevelési, oktatási feladatok ellátását szolgáló inatlanok átadás-
átvétele  tárgyában létrejött  –  a  jelen  szerződés tárgya, a  helyiség jogállását  is  rendező –
megállapodásnak bármely  okból  történő  megszűnése esetén  Tulajdonos  azonos  feltételek
mellett a helyiség bérletében a jogfolytonosságot biztosítja az Egyesület számára.

7. Jelen megállapodást Bátonyterenye Város Önkormányzatának képviselő-testülete …../2005.
….. Öh. sz., és Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése …./2005. ….. Kgy. határozatával
jóváhagyta.

8. A megállapodásban nem rendezett kérdések tekintetében a felek kölcsönösen elfogadják a
vonatkozó jogszabályok és a Ptk. rendelkezéseit.

Felek a megállapodást átolvasás és értelmezést követően kölcsönösen, jóváhagyólag aláírják.

Bátonyterenye, 2005. ………………. Salgótarján, 2005. …………………

Vanya Gábor Dóra Ottó
polgármester közgyűlés elnöke

tulajdonos használó

Ellenjegyző: Ellenjegyző:
Romhányi Gyula dr. Barta László
címzetes főjegyző megyei főjegyző



63/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: Nógrád  Megye  Önkormányzata
középtávú  ifjúságpolitikai
koncepciójáról

H A T Á R O Z A T A  

1. A Közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzatának középtávú ifjúságpolitikai koncepcióját –
a 15/2001. (II.15.) Kgy. határozat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását – a
határozat melléklete szerint elfogadja.

2. A  Közgyűlés  utasítja  elnökét,  hogy  az  évenkénti  költségvetés  előkészítése  során
gondoskodjon az ifjúságpolitikai cselekvési program alapján a konkrét ifjúsági feladatok
megvalósítása anyagi feltételeinek megteremtéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dóra Ottó

3. A Közgyűlés utasítja a Főjegyzőt, hogy gondoskodjon az ifjúsági koncepciónak a
Közgyűlés hivatalos lapjában, valamint a megyei önkormányzat honlapján történő
közzétételéről.
Határidő: 2005. június 15.
Felelős: Dr. Barta László Főjegyző

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke
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63/2005 (V.26.) Kgy. határozat melléklete

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA



Bevezetés

A rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig eltelt időszak gazdasági társadalmi
változásai új helyzetet és elvárásokat támasztottak a fiatal korosztály felé.
Egy más, eredmény és teljesítménycentrikus világ, egy, a piac viszonyaihoz igazodó polgári
társadalmi berendezkedést igénylő Európai Unió tagja lett Magyarország.
A legszembetűnőbb változások a foglalkoztatás és a munkaerőpiac területén következtek be.
A  fent  említett  folyamatok  hatványozottan  jelentkeztek  a  társadalom  legérzékenyebb,
legdinamikusabb és leginkább befolyásolható rétegénél, az ifjúságnál.
Az ifjúság életérzésében tükröződnek a leírt változások: a lét és a jövő bizonytalanságának
érzése, identitástudat hiánya, a jelenlegi döntéshozó rendszerekbe vetett bizalom elvesztése, a
politikai, ifjúsági szervezetek munkájába való részvétel iránti közömbösség, a közéletben való
szereplés elutasítása.

A  koncepció  bemutatja  a  megyei  ifjúság  helyzetének  értékelését  és  megfogalmazza  az
ifjúságpolitika alapelveit, fő irányait, területeit.

Nógrád Megye Önkormányzata a Mobilitás  Ifjúságkutatási  Irodával készíttetett  felmérést  a
megyében élő fiatalokról. Így Nógrád megye ifjúsági helyzetelemzése a kutatási iroda által az
ifjúság2000  illetve  ifjúság2004  kutatási  anyagok  Nógrád  megyei  vonatkozású  adataira,
elemzéseire, a fókuszcsoportos valamint a kérdőíves vizsgálatok eredményeire épül.

A tanulmány a megyében élő, tanuló vagy dolgozó 0-14 (gyermek) valamint 14-30 (fiatal)
éves korosztállyal foglalkozik.

I. A MEGYÉBEN ÉLŐ IFJÚSÁG HELYZETE-HELYZETELEMZÉS

A megye általános jellemzői:

Nógrád  megye  hazánk  északi  részén  terül  el.  Pest,  Heves  és  Borsod  megye,  valamint
Szlovákia  határolja.  Nagy  része  változatos  felszínű,  hegyes,  dombos  vidék,  melyből
kiemelkedik  a  Cserhát-hegység, valamint  a  Börzsöny és  a  Mátra  nyúlványai.  A  földrajzi
adottságból következően a lakosság viszonylag sok apró településen él.
A  megye  településhálózatát  hat  város:  Salgótarján,  Balassagyarmat,  Pásztó,  Szécsény,
Bátonyterenye, Rétság és 123 község alkotja. 
Területileg az ország egyik legkisebb megyéje 2544 km2, az ország területének 2,7 %-a. A
megye lakóinak száma 216.600 fő, az ország népességének  2,2 %-a. A népsűrűség aránylag
magas.  A  kialakult  településhálózat,  valamint  gazdaságföldrajzi  helyzet  következtében
alacsony a városi lakosság aránya, az emberek többsége a 123 kistelepülésen él.

A megye népessége, a népesség mozgása:

Nógrád  megye  népessége  folyamatosan  csökken.  Ez  részben  a  születések  számának
csökkenésével magyarázható, ami az elmúlt 10 évben - 2 évet leszámítva - 1999 és 2000 -
egyre kevesebb (a halálozások száma az elmúlt évek adatait figyelembe véve nem változott
jelentősen).
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A lakosság jelenlegi számának alakulásához nagymértékben járul hozzá, hogy Nógrád megye
megtartó képessége kicsi. Egyetlen felsőfokú tanintézettel rendelkezik, ezért a 18 év körüli
lakosság nagy része tanulmányait máshol folytatja és többségük nem is tér vissza lakóhelyére.
A munkalehetőség csökkenése is hozzájárul a lakónépesség mozgásához. A megye határain
lévő  települések  munkaképes  lakóinak  többsége  megyén  kívül,  elsősorban  a  fővárosban
dolgozik.  A  kora  reggeli  indulás  –  késő  esti  érkezés  hátráltatja  a  településen  lévő  civil
szervezetek, vagy sportegyesületek munkájába való bekapcsolódást.

NÉPESSÉG 1995-2004

v

Lakónépessé
g
az év végén.
fő

Élveszületé
s

Halálozás
Természete
s
szaporodás
illetve
fogyás (-)

1995 222.509 2479 3442 -963

2004 216.600 2000 3300 - 1300

Családszerkezet, párkapcsolatok, családi kötelékek

Nógrád megyében 1995 és 2004 között  kb.  28,5%-kal  csökkent a házasságkötések száma,
ezek ideje kitolódott. Egyre inkább elterjednek az alternatív együttélési formák. Alacsony a
gyermekvállalási hajlandóság, a felmérések szerint a gyermeket tervezők 55%-a két, 33%-a
három vagy több 12%-a gondolkodik egy gyermek felnevelésében. 
A tanulási időszak kitolódik, összekeverednek az életszakaszok, egyre többen munka mellett
is  továbbtanulnak,  közben  családot  alapítanak.  Mind  több  nő  magasabb  iskolázottsággal
rendelkezik, saját egzisztenciát teremt, később vállal gyermeket, illetve nem függ annyira a
párjától,  nagyobb önállóságot igényel, az  élettársi  kapcsolatot  helyezi előnybe a  kötöttebb
házassági formával szemben. A karrier, az állás megtartása, a munkanélküliség elkerülése, a
piac és az érvényesülés okán egyre divatosabb a single (egyedüli) állapot. Eltérő a települési
típusok szerint is a házasodási szándék az életkor tekintetében. Az alacsonyabb iskolázottságú
rétegekre  jellemzőbb  inkább,  hogy –  kényszerből  is  –  előbb  állnak  saját  lábukra,  illetve
alapítanak családot és vállalnak korábban gyermeket. Ez a fajta „kiút” keresés újabb szociális
problémákat generál, hiszen ez az alacsonyabb iskolai végzettségű réteg van leginkább kitéve
a  munkanélküliség veszélyének. Ez  a  fajta  korai  életkezdés,  illetve  a  tanulási  életszakasz
kitolása, az oktatás expanziója, a későbbi gyermekvállalás, a gazdasági-társadalmi problémák
mind-mind azt igazolják, hogy a fiatalok egyre tovább függnek a családjuk támogatásától. 



Lakáskörülmények

A  fiatalok  lakáshoz  jutási  esélyei  jelentősen  csökkentek  napjainkra.  Ennek  okai  az
ingatlanárak növekedése, a régi tanácsi, önkormányzati bérlakások eladása, családi-, pénzügyi
háttér, fedezet hiánya. Az ifjúság2004 kutatás eredményei alapján a fiatalok több mint fele
(54%) szüleivel él eltartottként, több mint ötöde (22%) csonka családban, csupán egy (nagy)
szülővel él. Önállóan, szüleitől függetlenül, a fiatalok közel egynegyede él, többségük (20%)
azonban valaki  mással  együtt.  Mindösszesen négy százalék azok aránya, akik önállóan és
egyedül  élnek.  Az  országos  adatokkal  összevetve  Nógrád  megyében összességében  több
önálló, saját egzisztenciával rendelkező fiatalt találunk.

1. ábraKivel él egy háztartásban?
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Ifjúság2004 Nógrád megyei adatok Ifjúság2004 országos adatok
két szülővel eltartott egy szülővel v nagyszülővel eltartott
önálló nem egyedül önálló egyedül

A saját lakáshelyzet megítélése a Nógrád megyeiek körében semmivel sem tér el az országos
tendenciáktól,  azaz  a  fiataloknak  csupán  15  százaléka  nyilatkozott  úgy, hogy nem  tartja
megfelelőnek jelenlegi lakáskörülményeit. 2000-hez képest ez hat százalékpontos csökkenést
jelent, hiszen akkor még 21 százalék volt elégedetlen.
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2. ábraMegfelelőnek tartja-e jelenlegi lakáskörülményeit
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Ifjúság2004 Nógrád
megyei adatok

Ifjúság2004 országos
adatok

Ifjúság2000 Nógrád
megyei adatok

nem igen

Sport, diáksport, szabadidősport, versenysport:

A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti
egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésének a személyiség
fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója.

A testkultúra színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlődésének egyik
pillére és a nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg
és lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. 

A Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda felmérése alapján a nógrádi fiatalok 62 százaléka sportol, 38
százalékuk pedig egyáltalán nem végez sporttevékenységet. 

A  fiatalok  életlehetőségeihez,  érdeklődéséhez  hozzátartozik,  hogy nem  csak  egy sportot,
testmozgást  végezhetnek.  A  legnépszerűbb  sport  a  nógrádi  fiatalok  körében  a  futball,  a
kerékpározás és a futás.



3. ábraMit sportol?
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Leginkább a Nógrád megyei községekben lakók között magas a sportolók aránya, közülük 70
százalék sportol, Salgótarjánban 53, míg az egyéb városiak között 48 százalék sorolta magát
ebbe a kategóriába. A férfiak közel háromnegyede, a nőknek viszont csak fele sportol. A kor
előrehaladtával a testmozgást űzők aránya folyamatosan csökken. A családi állapot komoly
hatást gyakorol a szabadidős tevékenységek struktúrájára, ezt mutatja az is, hogy a házasok,
együtt-élők harmada sportol, míg a még nőtlenek, hajadonok kétharmada sorolódott ebbe a
kategóriába. A családi státusz mögött számtalan olyan tényező áll, melyek a családi státusz
változásának  magától  értetődő  aspektusait  befolyásolják.  Ilyen többek  között  a  jelenlegi
lakóhely, a  gazdasági aktivitás,  az  életkor,  a  gyerekek száma.  Az  önállósodottak  egyrészt
elköltöznek,  másrészt  idősebbek,  dolgoznak,  családot  alapítanak.  Ezek  a  háttérváltozók,
tulajdonságok együtt járnak, csoportosulnak, típusokat alakítanak ki.  Közösen gyakorolnak
hatást  a  fiatalok  életvitelére,  és  természetesen  a  sportolási  szokásaikra.  Akik  még  nem
rendelkeznek  önálló  családdal,  azok  nagytöbbsége a  szüleinél  lakik,  viszont  már  önálló
életvitelt  folytat,  ezért  van  ideje  sportolni.  A  szüleiktől  különköltözőknél  a  családi
státuszukban  gyökeres változások  történtek,  így a  megváltozott  életvitelük okán kevesebb
idejük nyílik a sportra. A tanulók 70 százaléka sportol, míg a dolgozók között már csak 48
százalék ez az arány. A tanulók között a szakmunkásképzőbe járók (68%) kicsit inaktívabbak,
mint az érettségit adó intézményekben tanulók diáktársaik (75%).

A fiatalok helyzete az iskolai végzettség tekintetében

A befejezett  iskolai végzettség tekintetében a Nógrád megyei fiatalok iskolázottsági szintje
magasabb az országos átlagoknál. Legfeljebb alapfokú végzettsége van a 25 évnél fiatalabb
korosztály  39  százalékának.  Ez  négy  százalékponttal  alacsonyabb  az  országos  mintában
tapasztaltnál. E tendenciának megfelelően a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők száma
is  alacsonyabb (8 %),  míg jóval  magasabb a  középfokú végzettségűek – érettségizettek –
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aránya  (a  megyében  51  %,  az  országosan  mért  38  %-hoz  képest).  Három  százalékkal
alacsonyabb ugyanakkor a diplomával rendelkezők aránya



4. ábraLegmagasabb befejezett iskolai végzettség
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Ifjúság2004 Nógrád megyei adatok Ifjúság2004 országos adatok
legfeljebb 8 általános szakmunkás
érettségizett diploma

A  fiatalok  versenyképességét  a  „hivatalos”  iskolai  végzettségen  kívül  nagymértékben
meghatározza a nyelvtudás. Adataink arról tanúskodnak, hogy a megyei fiatalok az országos
átlagnál valamivel kisebb arányban (23 %) beszélnek idegen nyelveket. (Az országos átlag 
29 %.

5. ábraBeszél-e valamilyen idegen nyelvet?
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Ifjúság2004 Nógrád megyei adatok Ifjúság2004 országos adatok
igen nem

Az egyes nyelvek közül legnagyobb arányban (67 %) az angolt beszélik, ezt követi a német
(57 %), majd a francia (9 %). Ez néhány százalékos eltéréssel ugyan, de megfelel az országos
tendenciáknak.

6. ábraMilyen idegen nyelvet beszél?
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Ifjúság2004 Nógrád megyei adatok Ifjúság2004 országos adatok

A szülők iskolai végzettségét vizsgálva lényeges eltérések az országos adatokhoz képest nem
tapasztalhatóak. Az anyák körében 27 százalék az alapfokú végzettségűek aránya, 23 százalék



a  szakmunkásoké,  34  százalék  az  érettségizetteké,  illetve  16  százalék  a  diplomával
rendelkezőké. 
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7. ábraAz anyák iskolai végzettsége
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Ifjúság2004 Nógrád megyei adatok Ifjúság2004 országos adatok
legfeljebb 8 általános szakmunkás
érettségizett diploma

Az apák esetében azonban már némi különbség mutatkozik, hiszen az alapfokú végzettségűek
aránya magasabb az országos átlagnál (22 %), míg a szakmunkások (40 %) és érettségizettek
(25 %) esetében néhány százalékos elmaradás tapasztalható.

8. ábraAz apák iskolai végzettsége
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Ifjúság2004 Nógrád megyei adatok Ifjúság2004 országos adatok
legfeljebb 8 általános szakmunkás
érettségizett diploma



Az adatok azt mutatják, hogy a nógrádi fiatalok 69 százaléka tanul, további 3,5 százalékuk
munka mellett tanul, ezért fontos kitérni a tanulás világával kapcsolatos néhány jellemzőre is. 

10. ábraTervezi-e, hogy Magyarország más településére megy tanulni?
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 Igen  Nem  Nem tudja

A fiatalok mintegy 53,6 százaléka tervezi, hogy Magyarország más településére megy tanulni,
43  százalékuk  viszont  nem  tervez  ilyesmit.  Tehát  a  tanulási  mobilitásra  alacsonyabb  a
hajlandóság, mint a munkavállalással kapcsolatosra. 

Ha kis mértékben is, de igaz: minél fiatalabb valaki, annál hajlamosabb tervezni azt, hogy
máshol folytatja tanulmányait. A jelenleg tanulóknak mintegy 67 százaléka szeretne majd más
településen tanulni; míg azok közül, akik már (csak) dolgoznak, igen alacsony, 22 százalék
azoknak az aránya, akik a jövőben szeretnének majd más településen tanulni.

A tanulni máshova vágyók közül 35,3 százalék Budapestre szeretne menni, 43 százalék egyéb
magyarországi településre, 12 százalék pedig szeretne megyén belül maradni. 

Elvándorlás a megyéből:

A Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda felmérései alapján a Nógrád megyei fiatalok nagy százaléka
el  szeretne  költözni  a  megyéből.  Az  elköltözés  okai  a  munkanélküliség  valamint  a
továbbtanulási lehetőségek hiánya. A visszatartó erőket a családi, baráti kapcsolatokon kívül
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nem  tudtak  a  fiatalok  megnevezni.  Legtöbben  Budapestre  mennének,  azonban  sokan
említették meg célpontként még Eger városát vagy Miskolcot.

Munkaerőpiac, foglalkoztatás, pályakezdő fiatalok helyzete:

A fiatalok egyre később lépnek be a munkaerőpiacra, mivel az érettségi után egyre többen
maradnak  a  közoktatásban,  illetve  kerülnek  felsőfokú  oktatási  intézményekbe.  A  tovább
tanulni  nem  szándékozó  szakmával  vagy  érettségivel  rendelkezők  többsége  viszont  fő
feladatának a munkába állást, egzisztenciateremtést tekinti. 
A munkavállalási lehetőségeknek az igényektől való tartós elszakadása következtében a fiatal
munkavállalói  réteg  elhelyezkedési  gondjai  évekre  visszanyúló  problémát  jelentenek.  A
regisztrált munkanélküliek között ezért kiemelten kezelt réteg a pályakezdő munkanélküliek
csoportja.  A  Foglakoztatási  Törvény  1996.  július  elsejei  módosításával  a  pályakezdők
munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében a passzív segélyezés megszűntetésével az aktív
foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása vált hangsúlyossá.
A  pályakezdő  munkanélküli  fiatalok  a  regisztrált  munkanélküliek  egy sajátos  csoportját
alkotják.  Létszámuk alakulása  évről-évre hasonló hullámzó  mozgást  mutat.  A pályakezdő
munkanélküliek  összetétele  egyre kedvezőtlenebbé  válik,  az  alacsony  iskolai  végzettségű
fiatalok  száma  évről  évre  növekszik.  A  szakmával  rendelkezők  közül  elsősorban  az
érettségizettek kerülnek kedvezőbb pozícióba a munkaerőpiacon.
A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ évek óta komoly figyelmet fordít az állástalan fiatalok
felkarolására, a munkanélküliségük megelőzésére.

A pályakezdő fiatalok munkanélküliségét megelőző, illetve mérséklő intézkedések,
szolgáltatások:

 Végzősök tájékoztatása
 Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) működtetése
 Szakképzési börze, pályaválasztási kiállítás megrendezése
 Pályakezdő diplomások tranzitfoglalkoztatási programja
 Idegenforgalmi ügyintéző program
 Térségfejlesztési foglalkoztatási menedzser II. program

Ifjúsági kultúra, szabadidő eltöltése:
Kulturális intézmények látogatottsága

1. táblázat: Az egyes konkrét intézmények látogatási szokásai 
Salgótarjáni

Ifjúsági
Tanácsadó

Iroda

Balassi
Bálint

Megyei
Könyvtár

József
Atilla

Művelődési
Központ

Nógrád Megye
Önkormányzata

Nógrád
Megyei

Múzeum

Turinfor
m Iroda

naponta 0 0 0 0 0 0

hetente többször 0 2 0 0 0 0

hetente 1 4 1 0 0 0

havonta többször 0 7 4 1 0 0

havonta 1 14 16 4 2 1

ritkábban/egyszer 15 34 43 27 40 14

soha 83 39 36 68 57 84



Nógrád megyében  a  fiatalok  a  megkérdezett  intézmények  közül  leggyakrabban  a  megyei
könyvtárat látogatják, a fiatalok 11százaléka havonta többször is megfordul itt.

Ugyanakkor  a  nógrádi  fiatalok  83  százaléka  még  soha  nem  volt  az  Ifjúsági  Tanácsadó
Irodában vagy Turinform Irodában (84%), továbbá a Megyei Múzeumban 57 százalékuk nem
járt soha.

Természetesen a salgótarjáni fiatalok jóval nagyobb mértékben látogatják a Salgótarjánban
található intézményeket. A Megyei Könyvtárat és a József Attila Művelődési Központot a
tanulók nagyobb arányban látogatják, mint  a nem tanuló kortársaik. Különösen a könyvtár
látogatói  között  tapasztalható,  hogy  az  egyetemisták,  főiskolások  gyakoribb  használói  a
könyvtárnak.

A Mobilitás  Ifjúságkutatási Iroda fókuszcsoportos vizsgálatai  azt  mutatják,  hogy a Nógrád
megyei fiataloknak 2000-ben egynegyede, az adatfelvételt megelőző egy évben egyetlen olyan
könyvet sem olvasott el, amely nem tankönyv volt. 2004-re ez a helyzet némileg romlott, azaz
arányuk 30%-ra nőtt.  Az országos adat  2004-re vonatkozóan 25%. Az elolvasott  könyvek
átlagos száma a Nógrád megyeiek esetében 6,7, míg az országosan 8,9 darab könyv volt.

9. ábraOlvasott-e könyvet (nem tankönyvet) az elmúlt egy évben? 
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Általános tendencia, hogy a megyében élő fiatalok az országos adatokhoz képest átlagosan
többet néznek TV-t. 2004-ben hétköznaponként az átlag 2,8 óra, míg a hétvégi napokon 3 óra
volt.  A hétköznapok esetében ez majdnem egy órás emelkedést jelent, a hétvégi napoknál
viszont  némi  csökkenés  tapasztalható,  ám  megjegyzendő, hogy a  2000-es  adatok  is  már
magasabbak voltak az országos átlagnál. 
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Mennyi időt tölt TV-t nézéssel egy átlagos hétköznapon, illetve hétvégén? (óra)
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Ifjúság2004 Nógrád megyei adatok Ifjúság2004 országos adatok
Ifjúság2000 Nógrád megyei adatok

Napilapot  a  nógrádi  fiatalok  egyharmada  (34  %)  olvas  napi  rendszerességgel,  míg  21
százalékuk  egyáltalán  nem  olvas  napilapokat.  Ez  megfelel  az  országos  adatoknak,  azaz
eltérést itt nem tapasztaltunk.

10. ábraMilyen gyakran szokott napilapokat olvasni?
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naponta hetente többször hetente egyszer
havonta ennél ritkábban soha



Hasonlóan a napilapokhoz, a hetilapok-folyóiratok estében is alig látható eltérés az országos
adatokhoz  képest.  Naponta,  hetente  többször  olvas  ilyen  újságokat  nógrádi  fiatalok  17
százaléka.  (Az  országos  adat  20  %.)  Soha nem olvas  folyóiratokat, hetilapokat  a  megyei
fiatalok 30 százaléka.

11. ábraMilyen gyakran szokott hetilapot, folyóiratot olvasni?
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A fiatalok  szerint  a  megyében egyáltalán nincsenek  közösségi  szórakozóhelyek,  olyanok,
ahova  társasággal  el  lehet  menni.  Nem  találnak  maguknak  megfelelő  helyet,  ahol
összegyűlhetnek, nincsenek olyan kerthelyiségek, ahol nyáron csak úgy ki lehet ülni,  vagy
akár  egy ifjúsági  klub  is  elegendő  lehet.  Nincsenek  –  főleg  a  községekben  –  mozik,  és
tapasztalat az, hogy a meglévő kapacitásokat leépítik, de legalább is nem használják ki.

Az  ifjúságkutatás  kimutatta,  hogy  a  fiatalok  szerint  nagyon  kevés  a  program  Nógrád
megyében. Nincsenek olyan programok és helyek, amelyek a 18-35 éves korosztályt igazán
vonzanák.

Fogyatékkal élő fiatalok helyzete a megyében:

A testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd- vagy más fogyatékos gyermeknek, tanulónak
joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai szakszolgálati,
gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy fogyatékosságát
megállapították. A különleges gondozás biztosítása a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai
nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése és a
pedagógiai szakszolgálatok keretében történik. Megyénkben az óvodás korú értelmi
fogyatékos gyermekek közül 12 integráltan nevelkedik, speciális óvodai csoportban
foglalkoztatott 9 fő, speciális óvodába 17 fő jár. Az iskolás korú értelmi fogyatékosok közül
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99 fő integráltan oktatott, 228 fő 13 településen normál általános iskolában működő speciális
iskolai csoportban, 487 fő a megye külön e célra létrehozott 6 gyógypedagógiai nevelési-
oktatási intézményében tanul, melyek közül négyet a megyei önkormányzat, egyet-egyet
Bátonyterenye és Salgótarján városok önkormányzata  tart fenn. Az általános iskola elvégzése
után az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek Bátonyterenyén, Balassagyarmaton és
Salgótarjánban speciális szakiskolai osztályban folytathatják tanulmányaikat. Jelenleg mintegy
70 fő vesz részt ilyen képzésben. A megyénkben integráltan nevelt, oktatott un. más
fogyatékosok (pl. autista, dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás, mutista, kórosan hyperaktív,
figyelemzavaros) száma lényegesen megnőtt. Ugyanakkor az intézményfenntartó települési
önkormányzatok még nincsenek eléggé tisztában az ellátásukban rájuk háruló
kötelezettséggel. A más fogyatékosok közül Pásztón és Salgótarjánban az autisták külön
csoportban nevelkednek. A hallás-, a látássérült és a testi fogyatékos gyermekek közül 26 fő
integráltan oktatott, 5 fő a fogyatékossága szerinti speciális regionális intézményben ellátott.
Az ország lakosságának ma mintegy 10 %-a tartozik a hallás, látás, mozgás, vagy értelmileg
fogyatékos, ill. sérültek rétegéhez. Nógrád megyében – a transzplantáltak kivételével –
valamennyi rétegnek van megyei szervezete, melyekben – ha szerény mértékben is – folyik
valamilyen sportélet. 
A Nógrád Megyei Sportági Szövetségek Szövetségénél – a már korábban is létező fogyatékkal
élők sporttevékenységének koordinálására – társadalmi munkában fogyatékos ügyi
sportreferens szervezi a hátrányos helyzetű, sérült emberek sportját, valamint megalakult a
Fogyatékkal Élők Nógrád Megyei Sportbizottsága is. Az Nemzeti Sporthivatal és a Nógrád
Megyei Sportszövetségi Iroda valamint a megyében működő fogyatékkal élők társadalmi
szervezeteinek támogatásával egyre több rendezvényt, bajnokságot bonyolítanak le és
folyamatosan növekszik az azokon résztvevők száma. A Gyermek- Ifjúsági és
Sportminisztérium kezdeményezésére – az érintettek bevonásával – elkészült a fogyatékkal
élők megyei  sportkoncepciója is. 
Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal kezdeményezésére és támogatásával működő Nógrád
Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda segíti az esélyegyenlőség ügyének
előremozdítását, az élet valamennyi területén a hátrányos megkülönböztetés, megelőzését és
egyes társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtését. Az iroda helyi szinten
szakmai, módszertani munkát végez, közvetett és közvetlen ügyfélszolgálatot biztosít,
hálózatokat épít ki és elősegíti a kapcsolattartást az esélyegyenlőség kérdéseiben érintett
szervek, érdekképviseletek, önkormányzatok, civil szervezetek között.

Az ifjúság civil szerveződései Nógrád megyében:

A rendszerváltással szétesett gyermek- és ifjúsági szervezetek helyett megalakult új ifjúsági
csoportok többségére jellemző volt, hogy kevés fiatalt érintettek, működésük alkalomszerű
volt, s nem voltak eléggé tisztában lehetőségeikkel. Elszigeteltségük feloldására, az ifjúságot
érintő fontos információk cseréjére, érdekeik megyei szintű megfogalmazására és
képviseletére a nyilvánosság és a döntéshozók előtt, valamint nemzetközi ifjúsági kapcsolatok
tartására jött létre 1993 májusában – a megyei önkormányzat kezdeményezésére – a Nógrád
Megyei Ifjúsági Tanács. A megyei önkormányzat először 1996-ban mérte fel a Nógrádban
működő ifjúsági szervezeteket. Akkor a települések 85%-ától származó adataink szerint
mintegy 170 ifjúsági csoport, érdeklődési kör, klub, szervezet létezett.
A 2000. év elején megismételt felmérés alapján, a települések 89%-ától származó adataink
szerint jelenleg ez a szám 196 volt. A jelenlegi helyzetről erre vonatkozó adatok nem állnak
rendelkezésünkre. Már 2002-ben elkezdődött az a folyamat, melyben sikerült a megye
középiskolái diákönkormányzatainak többségét – a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanácson
keresztül – bevonni a megyei szintű ifjúsági munkába. Fontos ez azért, mert – míg a civil
szervezetek folyamatosan alakulnak, formálódnak viszonylag instabil feltételek mellett – a



diákönkormányzatok mögött stabil intézményi háttér biztosítja a folytonosságot, ami a hosszú
távú, eredményes együttműködés szempontjából döntő jelentőségű.
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A fiatalság problémái:

A Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda vizsgálata alapján az ifjúság legégetőbb problémájának a
kábítószerek terjedését  tartják a  fiatalok.  Az  országos átlaghoz képest  néhány százalékkal
kevesebben (49 %) említették ezt Nógrád megyében. Az országos arányoknál azonban jóval
súlyosabbnak ítélték az alkohol terjedését, melyet a megyében 34 százalék említett, míg ez az
országban „csupán” 25 százalék volt. Ehhez hasonlóan a munkanélküliség, az elhelyezkedés
nehézségei is igen súlyos problémáknak bizonyultak, négy százalékponttal többen említették
ezt az országos átlaghoz képest. Figyelemre méltó még az erkölcsi romlás, mint probléma,
amelyet  az  országos  adatokhoz  képest  szintén  jóval  nagyobb arányban tekintenek  égető
problémának a Nógrád megyei fiatalok.

12. ábraMit tart az ifjúság legégetőbb problémájának?
(azok aránya, akik említették az adott problémát)
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II.A MEGYEI IFJÚSÁGPOLITIKA ALAPELVEI 

1. A részvétel elve:
Biztosítjuk  a  fiatalok  részvételi  lehetőségét  a  rájuk  vonatkozó  döntések  előkészítésében.
Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a fiatalok és szervezeteik aktív részt vállaljanak az
ifjúságpolitikai program megvalósításában.



2. Az autonómia elve:
Bátorítjuk az ifjúság önszerveződésére irányuló kezdeményezéseket, támogatjuk az ifjúsági
szervezetek  megyei szintű  szövetségét,  a tehetséges,  különlegesen jó  képességű fiatalokat,
információs és képzési feltételeket biztosítunk ahhoz, hogy a fiatalok gyakorolhassák a saját
életük és közösségeik önálló megszervezésének jogát.

3. A szolidaritás elve:
Olyan  programokat,  intézményeket  pártolunk,  amelyekben  bármilyen  okból  hátrányos
helyzetű fiatalok életesélyeinek a növelése, támogatottsága érvényesül.

4. A mobilitás elve:
Bátorítjuk, s - lehetőségeink határain belül - támogatjuk a nemzetközi, országos és regionális
ifjúsági kapcsolatokat.

5. A tolerancia elve:
Támogatjuk  azokat  a  tevékenységi  formákat,  amelyek  hozzájárulnak  a  másságban  rejlő
értékek feltárásához, a tolerancia tudatosításával elősegítik a megkülönböztetés, az erőszak
visszaszorítását.

III. A MEGYEI IFJÚSÁGPOLITIKA FŐ IRÁNYAI, TERÜLETEI

Egzisztenciális problémák enyhítése:

A megyei önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a megyei munkaügyi központtal.
Információval  és  tájékoztatással  segít  enyhíteni  a  fiatalok  továbbtanulásával,
munkanélküliségével és lakáshelyzetével kapcsolatos problémák megoldását.

Ifjúsági kultúra javítása, szabadidős tevékenység bővítése:

A megyei önkormányzat e téren támogatja:
 A megyei ifjúsági programok, fesztiválok, találkozók és táborok szervezését.
 Iskolák közötti ifjúsági versenyek, vetélkedők szervezését.
 A meglévő közművelődési  szakember hálózatra építve,  valamint a helyi pedagógus

társadalomra számítva, értékesebb, érdeklődésre számot tartó települési rendezvények
szervezését.

Civil szerveződések támogatása:

 A  megyei  önkormányzat  lehetőségeihez  mérten  hozzájárul  az  ifjúsági  szféra
infrastrukturális hátterének javításához.

 Támogatja  a  Nógrád  Megyei  Ifjúsági  Tanácsot,  azzal  együttműködési
megállapodásban rögzíti viszonyát.

 Figyelemmel  kíséri  és  ösztönzi  a  diákönkormányzatok,  különösen  a  megyei
fenntartású intézmények diákönkormányzatainak munkáját.

 Segíti  a  nógrádi  ifjúsági  szervezeteket  a  hazai,  nemzetközi  pályázatokon  való
részvételben,  tanácsadással,  űrlap,  adatlap  és  egyéb  pályázati  dokumentumok,
lehetőségek gyűjtésével, konkrét segítségnyújtással.

 Találkozási  alkalmat,  tapasztalat-  és  véleménycserét,  bemutatkozási  és  fellépési
lehetőséget   teremt  a  különböző  ifjúsági  csoportoknak.  Ennek  érdekében  Megyei
Ifjúsági Találkozót, Börzét valamint Ifjúsági Tábort szervez.
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 Ifjúsági  tábort  alakít  ki  a  civil  ifjúsági  szervezetek  működése,  programjaik
helyszínének biztosítása céljából.

 Újra szervezi a Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum másik két oldalát is, hogy
újra működő képes legyen.

Egészségnevelés:

A  megyei  önkormányzat  együttműködik  az  egészségnevelésben  tevékenykedő
intézményekkel, szervezetekkel, támogat ilyen programokat. Bekapcsolódik a drogellenes és
prevenciós munkába.

Képzések, továbbképzések bővítése:

A megyei önkormányzat törekszik olyan projektek és képzési lehetőségek megteremtésére,
illetve támogatására, amelyek hozzájárulnak az ifjúságra vonatkozó jogi és más szakismeretek
terjesztéséhez a fiatalok körében.
Át  kell  tekinteni  az  általános  és  középfokú  oktatási  intézményekben  működő
diákönkormányzatok  helyzetét,  tevékenységét.  Fel  kell  kérni  a  fenntartókat  és  az
intézményeket, hogy biztosítsák a diák-önkormányzati képviselők, -vezetők, illetve az őket
segítő tanárok, nagykorú felnőttek képzésének, továbbképzésének feltételeit.
A megyei önkormányzat támogatja  a civil  ifjúsági szervezetek vezetőképzését,  pályázatíró
tréningjét valamint a diákújságírók és kortárs segítők képzését.

Nemzetközi és hazai regionális kapcsolatok támogatása:

 A megyei önkormányzat szorgalmazza a határainkon túl élő magyar fiatalokkal való
kapcsolatokat.

 Támogatja a Bajor Ifjúsági Körrel  való kapcsolatokat.
 A hazai regionális ifjúsági együttműködést tapasztalatcserékkel, közös konferenciák

szervezését  erősíti.  Az  ifjúsági  referens  folyamatos  kapcsolatot  tart  az  Észak-
Magyarországi Regionális Tanáccsal és Irodával.

 Segíti  munkájukat  a  helyi  tapasztalatok  átadásával,  a  megye  ifjúságával  való
kapcsolattartásban.

Szakágazatok közötti koordináció:

A megyei önkormányzat az oktatás, kulturális, egészségügyi, szociális terület, valamint a sport
gyermekek és ifjúságot érintő feladatkörében a közös célok érdekében az anyagi források jobb
kihasználtságát célzó közös tevékenységeket  elősegíti, ezekben koordinálja.

IV. A MEGYEI IFJÚSÁGPOLITIKA MUNKAFORMÁI 

1. A megyei közgyűlés tagjai  közül  ifjúsági  tanácsnokot  választ,  hivatalában  ifjúsági
referenst  foglalkoztat  az  ifjúsági  referens  foglalkoztatásának  támogatására  kiírt
pályázat segítségével.

2. A megyei közgyűlés éves cselekvési programban határozza  meg a konkrét  ifjúsági
feladatokat.

3. A  megyei  közgyűlés  ifjúságpolitikai  koncepciójának  megvalósításában  való
együttműködésükre megállapodik a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanáccsal.



4. A megyei közgyűlés az  éves  cselekvési  programban szereplő  rendezvények  minél
jobb, színvonalasabb kivitelezése érdekében pályázati rendszert működtet.

V.  A  MEGYEI  IFJÚSÁGPOLITIKA  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK  ANYAGI
FELTÉTELEI

1. Nógrád Megye Közgyűlése éves költségvetésében ifjúsági alapot különít el, az éves
cselekvési program alapján.

2. Felkutatja és kihasználja a számára elérhető hazai és külföldi, ifjúsági célú pályázati
lehetőségeket.  Pályázati  figyelőrendszerével  hozzájárul,  hogy  az  ifjúsági  szféra
szereplői a részükre szóló pályázatokkal javíthassák a megyei ifjúsági munka anyagi
alapjait.

Salgótarján, 2005. május 26.

Huszár Máté 
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64/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: Az  önkormányzat  intézményeiben
történő  egyes  üzemeltetési  feladatok
más  formában  történő  ellátásának
lehetőségeiről

H A T Á R O Z A T A  

1. a) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy
 a  Reménysugár  Otthon,  Ezüstfenyő  Idősek  Otthona,  Borbély  Lajos

Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  és  Fáy  András  Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium portaszolgálattal összefüggő feladatait,

 az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet a szakmai ellátás
területének  40  %-át  érintően,  Borbély  Lajos  Szakközépiskola,  Szakiskola  és
Kollégium, valamint az Ellátó Szervezet takarítási feladatait 

lehetőség szerint a jövőben vásárolt szolgáltatással, külső vállalkozás bevonásával
oldja meg.

b)  A  közgyűlés  utasítja  az  érintett  intézmények  vezetőit,  hogy  az  átszervezéssel
összefüggő  intézkedéseket  kezdjék  el,  figyelembe  véve,  hogy  az  eljárás
lefolytatása  során  ismertté  váló  szolgáltatás  költségeit  az  intézménynek  saját
költségvetéséből kell fedezni, tartós többlettámogatási igénnyel az nem járhat. 
Határidő: május 31.
Felelős:  Dr. Fehér Edit igazgató,

Serfőző Tamás igazgató,
Bereczné Kelemen Éva igazgató,
Schottner Péterné igazgató,
Csank Csaba igazgató,
Dobor István igazgató.

2. A közgyűlés  dönt  arról,  amennyiben az  átszervezés  során  a  jelenlegi  alkalmazottak
tovább  foglalkoztatása  nem  megoldott,  úgy  a  közalkalmazotti  jogviszony
megszüntetésével  járó  kiadások  fedezete  a  2/2005.  (II.25.)  Kgy.  számú  rendelet
4.sz.melléklet  II/A.25.sora.  Felhatalmazza  elnökét,  hogy  a  költségvetést  érintő
átvezetésekre kötelezettséget vállaljon.
Határidő: szöveg szerint
Felelős:  Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

3. A  közgyűlés  utasítja  az  érintett  intézmények  vezetőit,  hogy  a  közgyűlés novemberi
ülésén számoljanak be az átszervezés eredményéről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:  Dr. Fehér Edit igazgató,

Serfőző Tamás igazgató,
Bereczné Kelemen Éva igazgató,
Schottner Péterné igazgató,
Csank Csaba igazgató,
Dobor István igazgató.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke



65/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: A  Borbély  Lajos  Szakközépiskola,
Szakiskola  és  Kollégium
intézményvezetői  megbízásához
szükséges  pályázat  megismételt
kiírásáról

H A T Á R O Z A T A  

1. A Nógrád Megyei  Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a  Borbély Lajos
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.)
vezetésére,  igazgatói  beosztására  kiírt  nyilvános  pályázata  -  mivel  a  pályázat
benyújtására  nyitva  álló  határidőn  belül  nem  érkezett  pályázat  -  nem  vezetett
eredményre.

2. A  közgyűlés  felkéri  alelnökét,  hogy  2005.  szeptember  1-től  a  pályázati  eljárás
eredményes lezárásáig -  de legfeljebb egy év időtartamra  -  a  szükségessé váló
intézményvezetői megbízáshoz a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§
(3)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  jogosult  közösségek  véleményének
ismeretében tegyen javaslatot a magasabb vezetői megbízás ellátására.
Határidő: a közgyűlés júniusi ülése
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismételt pályázatot hirdet a Borbély
Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-
29.) vezetésére, igazgatói beosztással, magasabb vezetői megbízással az alábbiak
szerint:

Pályázati feltétel:

- egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent: középfokú közoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat, pedagógus
szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- a vezetési programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- szakképesítést igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolatait,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtási határideje az Oktatási Közlönyben való közzétételtől számított 30.
nap. A pályázat elbírálásnak határideje: a jogszabályban meghatározott véleményezési
határidő lejártát követő közgyűlés időpontja.
Az  állás  elfoglalásának  ideje:  legkorábban  2005.  szeptember  1.,  illetve  a  pályázat
elbírálását követően azonnal.  
Az igazgatói megbízás — határozott időre, öt tanévre — 2010. július 31. napjáig szól. Az
illetmény  és  vezetői  pótlék  az  1992.  évi  XXXIII.  törvény  figyelembe  vételével
megegyezés szerint kerül megállapításra.

A pályázatot zárt borítékban „pályázat” megjelöléssel a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésnek elnökéhez címezve lehet benyújtani (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).
Felvilágosítás a 32/316-411-es telefonszámon kérhető.
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4. A Közgyűlés utasítja  a  főjegyzőt,  hogy  a  pályázati  felhívásnak  az  Oktatási  Közlöny
Szerkesztősége részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2005. május 31.
Felelős: dr. Barta László, főjegyző

5. A közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§-
ának  (3)  bekezdésében, valamint a  138/1992.  (X.  8.)  Korm.  rendelet  5.§-ának (10)
bekezdésében  foglaltak  biztosítása  mellett  tegyen  javaslatot  a  Borbély  Lajos
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói beosztásának ellátására.
Határidő: a véleményezési határidő lejártát követő első testületi ülés
Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

66/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: A  Megyei  Tüdőgyógyintézet
pénzügyi-gazdasági helyzetéről

H A T Á R O Z A T A  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul veszi a Megyei
Tüdőgyógyintézet pénzügyi- gazdasági helyzetéről szóló beszámolót.

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke

67/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház
középtávú  szakmai  fejlesztési
programjának  teljesítéséről,  javaslat
a további feladatokról

H A T Á R O Z A T A  

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a Szent
Lázár Megyei Kórház Középtávú Szakmai Fejlesztési Programjának teljesítéséről szóló
beszámolót.

2. A testület  dönt  arról,  hogy a  Szent  Lázár  Megyei Kórház kiegészített  és  aktualizált
Középtávú  Szakmai  Fejlesztési  Programját  –  a  korábbi  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalva – a határozat melléklete szerint Szakmai Tervként jóváhagyja.

3. A  közgyűlés  egyetért  a  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  normatíván  felüli
kapacitásmódosítási  kérelmével.  Dönt  arról,  hogy  az  Országos  Egészségbiztosítási
Pénztárnál  a  183  C,  valamint  a  183  D  jelzésű  betegségcsoportok  elszámolását  -
többletkapacitási  igény befogadására  irányuló pályázattal -  kezdeményezi.  A  testület



utasítja elnökét, hogy a hatósági hozzájárulások birtokában a szükséges intézkedéseket
tegye meg. 
Határidő: 2005. május 31.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke
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A., A PROGRAM ÁLTALÁNOS TARTALMI ELEMEI

Az intézmény helyének és szerepének meghatározásaΤ 

Az ellátórendszer struktúrája az Észak-magyarországi régióban

1., Alapellátás

A háziorvosi szolgálatok száma a régióban 2000-ben 836 db, ez 1993 óta az egész országban
nagyon kisfokú növekedést mutat. A háziorvosi praxisok túlnyomó többsége 2000-ben területi
ellátási kötelezettséggel és vállalkozási formában működött. A régióban a területi ellátási
kötelezettséggel működő praxisok aránya 97,2 %, az országban a legnagyobb érték. A vállalkozók
aránya 90,4 %, ami viszont az országban a legkisebb érték. A két adat egybehangzóan azt mutatja,
hogy a régióban a háziorvosi struktúra kevéssé alakult át. A háziorvosi ellátottságot a 10.000
lakosra illetve gyermekre jutó felnőtt illetve gyerek háziorvossal jellemezzük. Ez a régióban a
felnőttek esetében 4,92 háziorvos/10.000 lakos (az országos átlag 5,04). A gyermekek esetében 5,1
házi gyermek-orvos/10.000 gyermekkorú lakos, ami az országban a legkisebb érték. 

2., Szakellátás

A házi szakellátásokat illetően az összehasonlítás alapja a 100.000 lakosra jutó házi
szakápolási szolgálatok száma, ez a szám a régióban 3,5 szolgálat/100.000 lakos, ami az országos
átlagnak felel meg. 

A járóbeteg szakellátási kapacitás értéke a régióban 90.670 óra/év/100.000 lakos, az
országban a legkisebb érték. Külön ki kell emelni az alkohológiai szakrendelést, amely a régióban
teljesen hiányzik. Ez az alkoholizmus közismert gyakoriságával nem áll összhangban. Hasonlóan
furcsa képet mutat a drogbeteg-ellátás, amely a régióban szintén nem szerepel és másutt is csak
alacsony óraszámban érhető el. A régióban kirívóan magas óraszámmal rendelkező szakma nincs. A
régióban kirívóan kevés óraszámmal rendelkeznek az alábbi szakmák: csecsemő és
gyermekgyógyászat, immunológia, idegsebészet, nephrológia, gyermeksebészet, égés-plasztika,
gyermek-nőgyógyászat. A régióban aránytalanul van képviselve: fogászat, szájsebészet,
szívsebészet, nukleáris medicina, kézsebészet, gyermek gasztroenterológia.

A régióban a tüdőgondozók száma 20 db, a pszichiátriai gondozók száma 19 db, a gyermek
és ifjúsági pszichiátriai gondozók száma pedig 5 db. Ez a lakosság számhoz viszonyítva, a
tüdőgondozók esetében 1,54 db/100.000 lakos. A pszichiátriai gondozók esetében 1,5 db/100.000
Τ Módszertan: A szakmai fejlesztési program alapjául szolgáló elemzések adatforrása részben az Egészségügyi-
Szociális és Családügyi Minisztérium „ Egészség Évtizede” program számára készült tanulmány Magyarország
régióinak egészségügyi helyzetéről (2001.), részben a GYOGYINFOK Kórházi ágyszám és betegforgalmi kimutatás
2001. kiadvány. 



lakos. A gyermek és ifjúsági pszichiátriai gondozó esetében 1,58 db/100.000 lakos, összességében
átlagos.

A művese-kezelési kapacitás mutatók szerint az állomások száma 8 db, a kezelőhelyek
száma 147 db. A lakossághoz viszonyított kezelőhelyek száma 11,3 db/100.000 lakos, ez az
országban a legnagyobb érték. 

A régióban a CT berendezések száma 9 db, az MRI készülékeké 2 db, ami az országban a
legkisebb érték. Mind a CT mind az MR ellátottság terén jelentős regionális különbségek
mutatkoznak a 100.000 lakosra jutó berendezések számában. A régióban ez a CT-re 0,68
db/100.000 lakos, vagyis átlagos, míg az MRI-re 0,15 db/100.000 lakos, ami az országban a
legkisebb érték. 

3., Fekvőbeteg ellátás

A lakosságszámhoz viszonyított kórházi ágyszám a régióban 73,1 db/10.000 lakos, ami
valamivel magasabb, mint az országos legkisebb érték. Ebből aktív 57,6 db/10.000 lakos, krónikus
15,5 db/10.000 lakos, mind két érték alacsony. A régió kórházainak száma 22 db, összes ágyszáma
9.472 db. A régiónak nincs egyetemi kórháza, van 2 állami kórháza, magánkórház 1 van, alapítványi
kórház nincs, egyházi tulajdonú kórház 1 van a régióban. 

Lakosságszámhoz viszonyított ágyszám főbb szakmacsoportokban

indikátor név Régió Országos 

01 Belgyógyászat aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 10,6 10,4
02 Sebészet aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 5,3 6,2
03 Traumatológia aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 3,1 3,9
04 Szülészet-nőgyógyászat aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 5,7 5,7
05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat aktív ágy 10.000 lakosra 5,0 5,1
06 Fül- orr- gége aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 1,9 2,3
07 Szemészet aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 1,8 1,8
08 Bőrgyógyászat aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 1,1 0,9
09 Neurológia aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 3,2 3,0
10 Ortopédia aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 1,0 1,1
11 Urológia aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 1,6 1,7
12 Onkológia aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 0,7 1,5
13 Fogászat és szájsebészet aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 0,1 0,2
14 Reumatológia aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 1,8 1,7
15 Intenzív betegellátás aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 0,9 1,3
16 Fertőző betegellátás aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 1,3 1,4
18 Pszichiátria aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 5,2 4,6
19 Tüdőgyógyászat aktív ágy 10.000 lakosra vetítve 4,0 3,1
18 Pszichiátria krónikus ágy 10.000 lakosra vetítve 4,1 5,5
19 Tüdőgyógyászat krónikus ágy 10.000 lakosra vetítve 2,5 1,2
21 Krónikus ápolás krónikus ágy 10.000 lakosra vetítve 2,8 1,7
22 Mozgászervi rehabilitáció krónikus ágy 10.000 lakosra 4,5 5,6
23 Ápolás krónikus ágy 10.000 lakosra vetítve 1,6 1,4



Az aktív ágyak tekintetében országosan hiány szakmaként jelentkezik a gyermek és ifjúsági
pszichiátria, melynek telepítése megfontolásra javasolható. Alkohológiai és drogbeteg-ellátási
szakmakódon aktív ágy az egész országban nincs. Az addiktológia szintén hiány szakma, azonban
Észak-Magyarországon létezik. Plasztikai égési sebészeti osztály szintén nincs a régióban, habár
valószínűleg más szakmakód (pl. traumatológia) alatt jelentik az ellátást. A mátrix intézetek
(osztályok) még nem terjedtek el általánosságban, azonban a régióban található.

Kirívóan magas relatív ágyszámmal szereplő szakma a régióban a tüdőgyógyászat, azonban
kirívóan kevés relatív ágyszámmal szerepelő specialitások a hematológia, endokrinológia–
anyagcsere, gasztroenterológia, kardiológia. Ezen ellátási esetek valószínűleg más szakmakódon
(belgyógyászat) szerepelnek. Hiányzó szakmák a régióban nephrológia, szívsebészet.
Gyermeksebészet csak Miskolcon van.

Aktív ágyszám és esetszám százalékos viszonyítása az országos adatokhoz

Szakmacsoport Ágyszám Esetszám
01 Belgyógyászat 13% 11%
02 Sebészet 11% 9%
03 Traumatológia 10% 11%
04 Szülészet-nőgyógyászat 13% 12%
05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 12% 11%
06 Fül- orr- gége 11% 9%
07 Szemészet 13% 11%
08 Bőrgyógyászat  16% 14%
09 Neurológia  14% 14%
10 Ortopédia  11% 11%
11 Urológia  12% 12%
12 Onkológia  6% 5%
13 Fogászat és szájsebészet  6% 7%
14 Reumatológia  14% 13%
15 Intenzív betegellátás  8% 6%
16 Fertőző betegellátás  11% 13%
17 Felvételi egység  0% 4%
18 Pszichiátria  14% 13%
19 Tüdőgyógyászat  16% 18%
90 Mátrix intézet  25% 29%
Összesen 12% 11%

A régióban található ágyak száma 12 %-a az ország aktív ágyszámának, míg az ellátott
esetszám 11 %-a. Az ágyszám arányhoz képest kiugróan alacsony esetszám nem található (az eltérés
maximum 2 %). Az ágyszámhoz képest magas az esetszám a felvételi egységben és a mátrix
intézetben. 

A krónikus osztályok tekintetében – mivel ezeken nem elsődlegesen aktív orvosi kezelés
zajlik – a szakmaspecifikusság kevésbé érvényesül. Országszerte vannak tisztán ápolási jellegű
krónikus osztályok, ezen kívül belgyógyászati, pszichiátriai, tüdőgyógyászati mozgásszervi
rehabilitációs és kardiológiai szakokon vannak nagyobb számban nevesített ágyak. Kirívóan magas
relatív krónikus ágyszámmal szereplő szakma a régióban a tüdőgyógyászat, kirívóan alacsony
relatív krónikus ágyszámmal szereplő szakma nincs a régióban. 



Krónikus ágyszám és esetszám százalékos viszonyítása az országos adatokhoz

Szakmacsoport Ágyszám Ápolási nap
18 Pszichiátria 10% 9%
19 Tüdőgyógyászat 26% 27%
21 Krónikus ápolás 21% 11%
22 Mozgásszervi rehabilitáció 10% 8%
23 Ápolás 14% 14%
Összesen 13% 10%

Az országos ágyszámhoz viszonyított százalékos értéket összevetve az ellátott esetek
számával megállapítható, hogy a régióban található a krónikus ágyak 13 %-a, míg a teljesített
ápolási napok száma csak10 %-a az országos értéknek. Ezen belül rendkívül alacsonynak tűnik a
krónikus ápolás szakmacsoport kihasználtsága. 

4., Gyógyszertári ellátottság

A régióban a közforgalmú gyógyszertárak száma 236 db, a lakosságra számítva 1,92
db/10.000 lakos, ami valamivel rosszabb, mint az országos átlag (2,04 db).

5., Mentőszolgálati kapacitások

A régióban a mentőállomások száma 35 db, lakosságra vetítve 2,7 db/100.000 lakos, ami az
országban a legnagyobb érték, azonban területre vetítve csak 2,6 db/1.000 km², míg az országos
átlag 2,2 db/1.000 km². A régióban használt mentőkocsik száma összesen 170 db, lakosságra vetítve
13,1 db/100.000 lakos, ami szintén az országban a legnagyobb érték, azonban a területre vetített
adatok (12,7 db/1.000 km²) alig haladják meg az országos átlagot 10,5 db/1.000 km²). A
mentőorvosok száma 11 fő, a lakossághoz viszonyított érték 0,8 orvos/100.000 lakos, területre
vetítve 0,8 orvos/1.000 km², amely értékek az országosan a legalacsonyabbak közé tartoznak.

Mentőszolgálati kapacitások

Régió Országos Minimum Maximum
mentőállomások száma 35 203 21 38
100.000 lakosra jutó mentőállomás 3 2 1 3
1.000 km²-re jutó mentőállomás 3 2 1 5
mentőkocsik száma 170 978 81 194
100.000 lakosra jutó mentőkocsi 13 10 6 13
1.000 km²-re jutó mentőkocsi 13 11 7 25
mentőorvosok száma 11 177 8 87
100.000 lakosra jutó mentőorvos 1 2 1 3
1.000 km²-re jutó mentőorvos 1 2 1 13

6., Szociális ellátás

Tartós bentlakásos szociális intézmények férőhelyei tízezer lakosra 61,2 férőhely/10.000
lakos. Az adat magában foglalja az időskorúak, a pszichiátriai okból gondozásra szorulók, a
szenvedélybetegek, a fogyatékos gyermekek ill. felnőttek, a hajléktalanok és az egyéb ellátásra



szorulókra szakosodott intézmények adatait. Nagyon kevés a régióban a szenvedélybetegek számára
bentlakásos elhelyezés.

7., Otthoni ápolás

A tízezer lakosra jutó házi segítségnyújtásban részesülők száma 47,7 fő/10.000 lakos, ami az
országban a legnagyobb érték. 

8., Közgyógyellátás 

A tízezer lakosra jutó közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 536 fő/10.000
lakos, több mint az országos átlag. 

9., Humán erőforrás

A lakosságra számított betöltött orvosi állások száma 22,48 állás/10.000 lakos. Ez az
országban a legkisebb érték. A járóbeteg szakellátásban dolgozó szakorvosok közt a régióban
nagyon kevés a belgyógyász és labor szakorvos.

A fekvőbeteg intézmények lakosságra számított betöltött szakorvosi állásainak száma 9,1
állás/10.000 lakos, ami alacsonyabb az országos átlagnál, míg a be nem töltött állások száma 1,66
állás/10.000 lakos, ami valamivel magasabb az országos átlagnál. A vállalkozó orvosok aránya 0,6
%, kifejezetten alacsony. 

A lakosságra számított egészségügyi szakdolgozói állások (szociális nélkül) száma 89
állás/10.000 lakos. Egészségügyi szakdolgozói fekvőbeteg állások gyógyintézményekben 53,0
állás/10.000 lakos, védőnői állások 4,8 állás/10.000 lakos. Valamennyi érték az átlag körül szór. 

Egészségügyi területen egyetemi képzést nyújtó intézmény nincs a régióban. Főiskolai szintű
egészségügyi képzés a régióban van. Az egészségügyi szakképzést nyújtó középiskolák száma a
régióban 20 db, az itt végző hallgatók száma 657 fő/év.

Az ellátó rendszer teljesítménye és finanszírozása a régióban

A háziorvosi ellátás teljesítmény elemzése a rendelői megjelenések, látogatások és kórházi
beutalások arányának vizsgálatával történt. A lakosságra vetített rendelői megjelenések száma a
régióban 5.579 eset/év/1.000 lakos, ami az országban a legnagyobb érték. A lakáson történő viziteké
481 eset/év/1.000 lakos, a kórházba utalások száma ugyancsak a lakosságra számítva egy évben
38,68 eset/év/1.000 lakos, ez azt jelenti, hogy a kórházba utalással végződő esetek aránya 0,6382 %.
A gyermekorvosi praxisban az orvos-beteg találkozások eloszlása hasonló. 

A járóbeteg szakellátásban az összes esetszám 6.274.576 eset/év volt a vizsgált időszakban.
A 10.000 lakosra jutó esetszám 48.396 eset/év/10.000 lakos. Ez az országban a legkisebb érték.     A  
régióban elért összes pontszám-teljesítmény 6.554.618.749 pont/év. Ez 10.000 lakosra számítva
50.556.101 pont/év/10.000 lakos, ami az országban szintén a legkisebb érték. Ennek megfelelően a
10.000 lakosra számított finanszírozási érték szintén a legkisebb az országban.     



A művese-állomások kezelőhelyeinek kihasználtságát mutatja, hogy a régióban az összes
művese-kezelések száma 82.965 kezelés, az egy kezelőhelyre jutó kezelések száma 6,5
fő/kezelőhely, ami az országban a legkisebb érték.     A 10.000 lakosra eső művese kezelések száma a  
beteg lakóhelye szerint számolva 664 kezelés/10.000 lakos, ami az országban a legnagyobb érték.

A régióban a CT vizsgálatok száma 49.021 db, a lakosságra számítva 378 vizsgálat /10.000
lakos, alig több mint az országos legalacsonyabb érték. Ugyanebben az időszakban az MR
vizsgálatok száma 18.752 db, az országban a legkisebb érték.  A lakosságra számítva 145 vizsgálat /
10.000 lakos, vagyis az országban a legkisebb érték. CT esetében a kihasználtság éves szinten a
régióban 6.381 vizsgálat/berendezés, ami a legkisebb érték, az MRI esetében pedig 9.582
vizsgálat/berendezés, hasonlóan az országban a legkisebb érték. A régióban mind a CT mind az MR
vizsgálatok száma a lakossághoz viszonyítva alacsony, melyhez alacsony kihasználtság társul, tehát
a jelenség oka nem a kapacitáshiány. 

Az aktív fekvőbeteg-ellátás lakossághoz viszonyított teljesítménye 1.865
súlyszám/év/10.000 lakos (az országos érték 2.225 súlyszám). A CASE MIX index 0,87354
súlyszám/eset, ez kirívóan alacsony, az országban a legkisebb érték.     Az átlagos ápolási idő 8,0  
ápolási nap/eset, ami viszont az országban a legnagyobb érték. Az ágykihasználtság ebben a
régióban 81,27 %, ugyanakkor a normatív ágykihasználtság 81,16 %. 

A krónikus ellátás a lakossághoz viszonyított ápolási napban mért teljesítménye 4.782
nap/év/10.000 lakos. Az egy ágyra jutó évi ápolási nap 308 nap/év/ágy, a krónikus ágyak
kihasználtsága 84,4 %. 

A Szent Lázár Megyei Kórház helyzete a régióban

A régiót három megye alkotja: Nógrád, Heves és Borsod- Abaúj – Zemplén megye. A régió
kórházának száma 22 db, összes ágyszáma 9.472 db. A régióban 2 állami kórház van, 1
magánkórház, 1 egyházi tulajdonú kórház és 18 önkormányzati tulajdonú intézmény. 

Borsod - Abaúj - Zemplén megyében található kórházak:
Önkormányzati kórházak

Városi Semmelweis Kórház, Miskolc
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház, Miskolc
Városi Diósgyőri Kórház, Miskolc
Városi Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely
Kazincbarcikai Városi Kórház
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd
Megyei II. Rákóczi F. Kórház, Szikszó
Koch Róbert Kórház, Edelény
Szent Ferenc Kórház, Miskolc
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva
Megyei Reuma Kórház, Mezőkövesd

Egyházi Kórházak
Máltai Gondoskodás KHT. Ápolási Otthon, Miskolc

Egyéb Kórházak



FMC Miskolci Nefrológiai Központ
Nógrád megye kórházai:

Önkormányzati kórházak
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján
Dr. Kennessey Albert KH-RI, Balassagyarmat
Margit Kórház, Pásztó
Megyei Tüdőgyógyintézet, Nógrádgárdony

Heves megye kórházai:
Állami kórházak

Állami Kórház, Parádfürdő
Mátrai Állami Gyógyintézet, Mátraháza

Önkormányzati Kórházak
Megyei Markoth Ferenc Kórház, Eger
Városi Bugát Pál Kórház, Gyöngyös
Városi Albert Schweitzer Kórház, Hatvan

 

A Szent Lázár Megyei Kórház verseny-környezetét a régióban található több szakmás
kórházak jelentik. Az egyházi és magán tulajdonú, valamint állami kórházak egy –egy speciális
szakmát képviselnek, így a versenytársak között nem szerepelnek. A gyógyintézetek aktív ágyai
szakmánként az alábbiak szerint oszlanak meg. A gyógyintézetek aktív ágyainak szakmacsoport
szerinti vizsgálata megmutatja, hogy mely területen található lefedetlen „piaci igény”, tehát esetleg
fejlesztési lehetőség.

„Versenytárs” kórházak szakmacsoportjainak ágyszáma
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Belgyógyászat 193 210 80 88 90 100 59 40 40  123 90 125* 259 133 83
Sebészet 125 153 40 46  43    50 41  110 55 57
Traumatológia  108 75        58 25  70 60
Szül.-nőgyógyászat 90 117 55 35 40 40    54 45  90 60 30
Cs.- és gyermekgy.  360 30 30 30     51 30  70 25 30
Fül- orr- gége 30 50 15       21 18  36 20 
Szemészet 43 34 15       17 20  20 20 20
Bőrgyógyászat  52  20       15 15  25 15
Neurológia  50 130 49 50       75 44  40 20 30
Ortopédia   70         21   35  
Urológia  60 50         40 16  40  
Onkológia   40    34    20   35  
Fog- és szájsebészet   15             0  
Reumatológia       70  40 52 26   48  
Intenzív betegellátás  10 22 5 9 10 6 5    7 6  12 8 8
Fertőző betegellátás  100           20  44  
Felvételi egység             8   8  



Pszichiátria  75 151 40     22  139  80 75
Tüdőgyógyászat          200     60   
Sebészeti mátrix     132 50            
Krónikus pszichiátria 55  40    55 108  152  40 42 
Krónikus
tüdőgyógyászat        100 70     40   
Utókezelő 66  20 30 95 84   40 30 20 35 60 30
Rehabilitáció 44 118  20   20 104 30 20 50 12
Ápolás 20  30 48 20       10    
* Mátrix ellátás

A táblázat alapján megállapítható, hogy a régióban minden főbb szakmacsoport
megtalálható. A Szent Lázár Megyei Kórház a régió ágyszámának összesen 7 %-át képviseli, és a
nevesített 23 (a mátrix ellátást és a felvételi egységet nem tekintettük külön szakmacsoportnak)
szakmacsoportból 16-ot működtet. A hiányzó aktív szakma a fog- és szájsebészet, a fertőző
betegellátás, a pszichiátria és a tüdőgyógyászat, azonban a régióban ezek a szakmák kellő számban
képviseltetik magukat. A krónikus ellátásból a kórházban csak a rehabilitáció található, azonban a
hosszú ápolás igényű ellátások minden formája megtalálható a régióban. 

Kórházak sorrendje ágyszám és ellátott esetszám szerint 

Ágyak száma 
Elbocsátott

esetszám
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház, Miskolc 1. 1628 1. 57032
Megyei Markoth Ferenc Kórház, Eger 2. 1147 2. 39699
Városi Semmelweis Kórház, Miskolc 3. 1013 3. 34202
Városi Dr. Kennessey Albert KH-RI, Balassagyarmat 4. 691 6. 17851
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 5. 656 4. 20983
Városi Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 6. 518 5. 19625
Városi Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely 7. 438 7. 14680
Szent Ferenc Kórház, Miskolc 8. 425 11. 12090
Városi Albert Schweitzer Kórház, Hatvan 9. 375 8. 14441
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 10. 346 10. 12526
Kazincbarcikai Városi Kórház 11. 330 12. 11578
Városi Diósgyőri Kórház, Miskolc 12. 304 9. 13313
Megyei II. Rákóczi F. Kórház, Szikszó 13. 276 13. 7413
Koch Róbert Kórház, Edelény 14. 224 14. 5381
Margit Kórház, Pásztó 15. 175 15. 5199
Megyei Reuma Kórház, Mezőkövesd 16. 156 16. 3310
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva 17. 130 18. 722
Megyei Tüdőgyógyintézet, Nógrádgárdony 18. 100 17. 1533

A régió kórházait a kapacitás nagysága szerinti sorrendben megvizsgálva látható, hogy
ágyszám kapacitás szerint a Szent Lázár Kórház a 5. a sorrendben 656 ággyal, azonban az ellátott
betegszám szerint 4. helyet foglalja el 20983 egy évben ellátott esettel. Az ágyszám és ellátott eset
szerinti sorrend többé – kevésbé egyezik a régióban, mindössze 3 kórház tér el ettől. 

Az ágyszám kapacitás és a kibocsátott esetszám összefüggés vizsgálatának eredményét
jelentősen befolyásolhatja, hogy aktív, vagy hosszú ápolást biztosító ágyakról van e szó. Érdemes
megvizsgálni a rendelkezésre álló kapacitást ennek függvényében is. Az aktív ágyak indikátora az
ellátott esetek száma, míg a krónikus ágyak indikátora a teljesített ápolási napok száma. A Szent



Lázár Kórház aktív ágyait tekintve a 4. helyen áll és az ellátott esetszámot tekintve is a 4. A
kórházak listája az eddigieknél több eltérést mutat az ágyszám és a betegforgalom tekintetében, ami
azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló kapacitás kihasználása nem egyenletes. Ez különösen a
krónikus ágyak tekintetében feltűnő, hiszen a krónikus ágyakon teljesíthető ápolási napok száma
egyenletesebben használható ki, mint aktív ágyak esetében a betegforgalom. A Szent Lázár Kórház
krónikus ágyait tekintve a 12, azonban a teljesített ápolási napok szerint csak a 17. Ez
mindenképpen a krónikus ágy alacsony kihasználtságára utal. 

Kórházak sorrendje aktív és krónikus ágyszám, valamint ellátott esetszám szerint 

Aktív
ágyak
száma

Aktív
esetszám

Krónikus
ágyak
száma

Krónikus
ápolási nap

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház, Miskolc 1. 1. 5. 5.
Megyei Markoth Ferenc Kórház, Eger 2. 2. 4. 7.
Városi Semmelweis Kórház, Miskolc 3. 3. 1. 1.
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 4. 4. 12. 17.
Városi Dr. Kennessey Albert KH-RI, Balassagyarmat 5. 6. 2. 2.
Városi Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 6. 5. 8. 9.
Városi Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely 7. 8. 10. 12.
Városi Albert Schweitzer Kórház, Hatvan 8. 7. 16. 14.
Városi Diósgyőri Kórház, Miskolc 9. 9. 18. 18.
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 10. 10. 14. 13.
Szent Ferenc Kórház, Miskolc 11. 12. 3. 3.
Kazincbarcikai Városi Kórház 12. 11. 13. 11.
Megyei II. Rákóczi F. Kórház, Szikszó 13. 13. 9. 8.
Koch Róbert Kórház, Edelény 14. 15. 11. 10.
Margit Kórház, Pásztó 15. 14. 15. 16.
Megyei Tüdőgyógyintézet, Nógrádgárdony 16. 17. 17. 15.
Megyei Reuma Kórház, Mezőkövesd 17. 16. 7. 6.
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva 18. 18. 6. 4.

A vizsgált kórház régióban elfoglalt piaci helyének meghatározására főbb indikátorok szerint
elemeztük a kórházakat. Az aktív kapacitás esetében az átlagos ápolási nap, az ágykihasználási % és
ezek eredőjeként az ágyforgó a vizsgált mutatószám. A krónikus kapacitást az ágykihasználási %
indikátorral értékeljük.

Mint előzőleg láttuk, a vizsgált 18 kórház közül a Szent Lázár Megyei Kórház kapacitását
tekintve a 4, tehát a régió vezető kórházai közé számít. Az aktív ágyakon ellátott betegek átlagos
ápolási napja 6,7 nap/ beteg, a listán a 4. Az átlagos napok száma a régióban 6,51 és 13,84 között
szóródik, az országos átlag pedig 6,96 nap. A kórházi átlagos 6,7 nap nagyon jónak mondható. 

Az aktív ágyak ágykihasználási %-a 74,35, ami a 12. helyezést jelenti. A régióban a
kihasználás 96,59 % és 59,5 % között, tehát igen széles tartományban mozog. Az országos átlag
76,91, ami valamivel jobb, mint a vizsgált kórházban mért érték. Azonban az ágykihasználási %-ot
befolyásolja az átlagos ápolási nap hossza, így érdemes az ágyforgó vizsgálata is.  

Az intézet éves aktív ágyforgója 35 beteg/ ágy, a régióban a kórház a12. e mutatószám
tekintetében. A régióban 45 beteg/ ágy és 19 beteg/ ágy között mozognak az értékek, míg az
országos adat 40 beteg/ ágy. 

A krónikus ágykihasználási % 76,41, ami a területen a 18., vagyis a legrosszabb érték. A
listán 97, 57 % és 76,41 % közötti értékek szerepelnek, míg az országos átlag 87,32.



A fenti mutatószámok szerint felállított összevont sorrend alapján a kórházat a régióban 15
kórház előzi meg, ami azt jelenti, hogy kapacitás kihasználása javítható. 

Összességében a Szent Lázár Megyei Kórház a régió vezető kórházai közé tartozik, azonban
betegforgalmi mutatószámai alapján elmarad a kórházak átlagától. (Megjegyzés: a Kórházban 1999-
2001 között zajlott a főépület rekonstrukciója. Átmenetileg ágyak, osztályrészek kerültek lezárásra,
a kapacitások korlátozottak voltak. A 2002. évi adatok már javuló tendenciákat mutatnak. – lásd:
alábbi elemzéseket.) 

Kórházak főbb mutatószámok szerinti sorrendje

Aktív
átlagos

ápolási nap
Ágykih. %

aktív Ágyforgó
Ágykih. %
krónikus

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 4. 6,70 12. 74,35 12. 35 18. 76,41
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kórház, Miskolc 13. 8,20 6. 83,47 10. 37 12. 86,37
Városi Semmelweis Kórház, Miskolc 7. 7,11 11. 76,12 8. 39 14. 86,15
Városi Diósgyőri Kórház, Miskolc 5. 6,93 7. 83,20 2. 44 15. 83,20
Városi Erzsébet Kórház, Sátoraljaújhely 9. 7,27 9. 77,59 6. 40 4. 94,34
Kazincbarcikai Városi Kórház 6. 7,00 8. 80,96 4. 42 8. 92,89
Almási Balogh Pál Kórház, Ózd 11. 7,83 4. 87,87 5. 41 1. 97,57
Megyei II. Rákóczi F. Kórház, Szikszó 10. 7,73 15. 73,93 13. 35 10. 91,96
Koch Róbert Kórház, Edelény 15. 10,07 1. 96,59 11. 35 7. 93,14
Szent Ferenc Kórház, Miskolc 14. 9,84 3. 91,90 14. 34 9. 92,10
Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva 17. 12,40 14. 73,99 17. 22 3. 96,32
Megyei Reuma Kórház, Mezőkövesd 18. 13,84 2. 92,97 16. 25 2. 97,04
Városi Dr. Kennessey Albert KH-RI, Balassagyarmat 12. 7,98 17. 67,80 15. 31 17. 77,64
Margit Kórház, Pásztó 1. 6,51 16. 70,35 7. 39 6. 93,58
Megyei Tüdőgyógyintézet, Nógrádgárdony 16. 11,55 18. 59,50 18. 19 11. 87,36
Megyei Markoth Ferenc Kórház, Eger 8. 7,15 13. 74,31 9. 38 16. 79,52
Városi Bugát Pál Kórház, Gyöngyös 2. 6,65 5. 85,03 1. 45 13. 86,33
Városi Albert Schweitzer Kórház, Hatvan 3. 6,68 10. 76,89 3. 42 5. 94,34

Az intézetek főbb paramétereit összehasonlítva látható, hogy a vizsgált 18 kórház közül a
Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kórházban az aktív ágyakon ellátott betegek átlagos ápolási
napja 8,2 nap, ami a régió kórházai közül csak a 13. helyre elegendő. Az aktív ágyak
ágykihasználási %-a 83,47 %, ami a 6. helyezést jelenti, a krónikus ágykihasználási % 86,37, ami a
területen a 12. Az intézeti éves ágyforgó 37, így a régióban a kórház a 10. e mutatószám
tekintetében. Összességében a Szent Lázár Megyei Kórházat a régióban nyolc kórház előzi meg a
fenti mutatószámok alapján.

A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  fekvő-  és  járóbeteg-szakellátó-
tevékenységének elemzése

Fekvőbeteg ellátás
Az aktív fekvőbeteg ellátásban az egy-egy önálló szervezeti  egységkóddal rendelkező szervezeti
egységének  a  konkrét  teljesítmény  elemzését  végeztük  el  a  2000.10.01-2001.09.  30.  közötti
időszakra (2001. finanszírozási év) illetve a 2001.10.01.-2002.03.31. időszak vonatkozásában. A
2002 évi adatokat a 2001 év első félévi adataihoz is viszonyítottuk. 

Az egyes konkrét intézményi adatokat mindig a megfelelő országos szakmai, átlagos adatokhoz,
illetve  az  egyes évek adatait  egymáshoz hasonlítottuk.  Az  elemzés  során a következő adatokat,



paramétereket vizsgáltuk: 

– a kapacitás nagysága (azokban az esetekben, ahol évközi kapacitásváltozás történt súlyozott
átlagos kapacitással számoltunk), 

– az ellátott esetek száma, 

– a teljesítmény, 
– a CMI érték, 

– az egy esetre jutó átlagos ápolási idő, 

– a tényleges és normatív ápolási idő viszonya, 

– a kihasználtság, 

– az egy esetre jutó bevétel, 

– az egy ápolási napra jutó bevétel, 
– az egy ágyra jutó havi esetszám, 

– az egy ágyra jutó éves bevétel, 

– valamint az adott szervezeti egység éves bevétele. 

A származtatott adatokat (CMI érték, az egy esetre jutó átlagos ápolási idő, a kihasználtság, az egy
esetre  jutó bevétel,  az egy ápolási napra jutó  bevétel,  valamint  az adott  szervezeti  egység éves
bevétele  az  egy  ágyra  jutó  éves  bevétel)  az  országos  szakmai  átlagokhoz  viszonyítottuk.  A
viszonyítás mindig a szervezeti egységkódban szereplő szakmakódnak megfelelő szakmához történt
(nem a szervezeti egység megnevezésétől függött). 

A szakmai tevékenység elemzésénél megvizsgáltuk, hogy az adott szervezeti egység hány HBCS
csoportot látott  el, ezek az összes eset hány százalékát képezték. Összeállítottuk a leggyakoribb
HBCS  csoportokat  és  vizsgáltuk,  hogy  ezek  mennyiben  felelnek  meg  az  osztály  szakmai
profiljának. Vizsgáltuk az összes ellátott HBCS csoportot is, hogy ezek az adott szakmára mennyire
jellemzőek,  a  szervezeti  egységek tevékenységéhez  mennyire  kapcsolódnak.  Műtétes  szakmák
esetén a műtétes és nem műtétes csoportok arányát is megvizsgáltuk. Megkíséreltük meghatározni
az átlagtól való eltérés okait a HBCS csoportok gyakoriságában illetve előfordulásában. 

A megállapításainkat személyes konzultáció során egyeztettük, ill. egyeztetjük a szakmai egységek
vezetőivel,  az  egyeztetések  során  kitérünk  a  szervezeti  egység  tárgyi,  személyi,  informatikai
feltételeire valamint a beutalási rendre.

Az egy ágyra jutó havi esetszámok Salgótarjánban és országosan 2001-ben

Osztály Eset/ágy/hó
Salgótarján

Eset/ágy/hó
országos

Eset/ágy/hó arány
Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 2,3 2,6 90%
II. BELGYÓGYÁSZAT 2,2 2,6 83%
SEBÉSZET 1,8 2,7 66%
TRAUMATOLÓGIA 2,5 3,0 84%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 5,1 5,7 89%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 2,9 3,3 87%
FÜL-ORR-GÉGE 4,6 4,4 104%
SZEMÉSZET 2,4 4,1 59%
BŐRGYÓGYÁSZAT 2,1 2,5 83%
IDEGGYÓGYÁSZAT 2,8 2,4 118%
ORTOPÉDIA 2,6 2,6 101%



UROLÓGIA 2,6 3,6 72%
ONKOLÓGIA 1,1 3,1 35%
REUMATOLÓGIA 1,6 2,2 73%
INTENZÍV 2,2 2,5 87%
STROKE 2,5 2,5 98%
ÖSSZESEN 2,7 3,1 86%

Az egy ágyra jutó havi esetszámok Salgótarjánban és országosan 2002-ben

OSZTÁLY Eset/ágy/hó
Salgótarján

Eset/ágy/hó
országos

Eset/ágy/hó arány
Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 2,6 2,8 92%
II. BELGYÓGYÁSZAT 2,2 2,8 78%
SEBÉSZET 2,0 2,9 69%
TRAUMATOLÓGIA 3,1 3,4 92%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 5,6 5,9 95%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 3,4 3,9 88%
FÜL-ORR-GÉGE 4,9 4,5 109%
SZEMÉSZET 2,7 4,6 58%
BŐRGYÓGYÁSZAT 2,1 2,6 81%
IDEGGYÓGYÁSZAT 3,3 2,7 125%
ORTOPÉDIA 3,1 2,9 107%
UROLÓGIA 2,5 4,1 62%
ONKOLÓGIA 1,3 3,3 39%
REUMATOLÓGIA 2,4 2,3 106%
INTENZÍV 3,1 2,7 116%
STROKE 2,3 2,5 94%
ÖSSZESEN 3,0 3,4 88%

Az aktív fekvőbeteg ellátás kapacitása a forgalomhoz viszonyítva 2001-ben nagyobb volt a
szükségesnél. Ez a trend 2002 első félévében is így volt, de a különbség kismértékben csökkent.



Az esetszámok alakulása 2001-ben és 2002-ben 

OSZTÁLY Eset 2001 Eset 2002 Arány 2002/2001
I. BELGYÓGYÁSZAT 1 775 972 110%
II. BELGYÓGYÁSZAT 1 557 789 101%
SEBÉSZET 1 101 605 110%
TRAUMATOLÓGIA 1 737 1 087 125%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 3 645 1 810 99%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 1 878 1 045 111%
FÜL-ORR-GÉGE 1 243 617 99%
SZEMÉSZET 551 275 100%
BŐRGYÓGYÁSZAT 372 191 103%
IDEGGYÓGYÁSZAT 1 607 955 119%
ORTOPÉDIA 652 393 121%
UROLÓGIA 1 181 604 102%
ONKOLÓGIA 241 153 127%
REUMATOLÓGIA 496 380 153%
INTENZÍV 289 148 102%
STROKE 765 380 99%
ÖSSZESEN 19 090 10 403 109%

Az ellátott esetek száma 2002-ben várhatóan 9%-al lesz több az előző évi esetszámnál. 

Az osztályok és a szakmai kihasználtságok 2001-ben

Osztály Kihasználtság
Salgótarján

Kihasználtság
országos

Kihasználtság arány
Salgótarján / országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 62% 80% 78%
II. BELGYÓGYÁSZAT 65% 80% 81%
SEBÉSZET 47% 69% 67%
TRAUMATOLÓGIA 66% 69% 96%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 87% 91% 95%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 59% 66% 90%
FÜL-ORR-GÉGE 56% 67% 84%
SZEMÉSZET 55% 66% 83%
BŐRGYÓGYÁSZAT 60% 77% 78%
IDEGGYÓGYÁSZAT 71% 74% 95%
ORTOPÉDIA 79% 75% 105%
UROLÓGIA 58% 73% 79%
ONKOLÓGIA 31% 69% 45%
REUMATOLÓGIA 57% 87% 65%
INTENZÍV 47% 60% 77%
STROKE 62% 77% 80%
ÖSSZESEN 63% 76% 82%



Az osztályok és a szakmai kihasználtságok 2002-ben

OSZTÁLY Kihasználtság
Salgótarján

Kihasználtság
országos

Kihasználtság arány
Salgótarján/ országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 70% 86% 82%
II. BELGYÓGYÁSZAT 68% 86% 79%
SEBÉSZET 58% 72% 80%
TRAUMATOLÓGIA 86% 78% 111%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 99% 93% 107%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 74% 75% 98%
FÜL-ORR-GÉGE 65% 70% 93%
SZEMÉSZET 57% 70% 81%
BŐRGYÓGYÁSZAT 61% 76% 80%
IDEGGYÓGYÁSZAT 81% 81% 100%
ORTOPÉDIA 84% 81% 104%
UROLÓGIA 59% 76% 78%
ONKOLÓGIA 45% 72% 62%
REUMATOLÓGIA 92% 91% 102%
INTENZÍV 55% 63% 89%
STROKE 56% 78% 73%
ÖSSZESEN 73% 81% 90%

Az osztályok és az intézmény kihasználtsága a vizsgált időszakban kisebb, mint az országos
szakmai átlagok, az időszak végére a különbség a Salgótarjáni kórház javára változott.

Az egy esetre jutó ápolási idő 2001-ben

OSZTÁLY Eset/ápolási idő
Salgótarján

Eset/ápolási
idő országos

Eset/ápolási idő arány
Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 8,1 9,3 87%
II. BELGYÓGYÁSZAT 9,1 9,3 98%
SEBÉSZET 8,1 7,9 102%
TRAUMATOLÓGIA 8,1 7,1 114%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 5,2 4,9 107%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 6,3 6,1 103%
FÜL-ORR-GÉGE 3,7 4,6 81%
SZEMÉSZET 6,9 4,9 140%
BŐRGYÓGYÁSZAT 8,6 9,2 94%
IDEGGYÓGYÁSZAT 7,7 9,6 81%
ORTOPÉDIA 9,1 8,7 104%
UROLÓGIA 6,7 6,1 109%
ONKOLÓGIA 8,8 6,7 131%
REUMATOLÓGIA 10,9 12,2 89%
INTENZÍV 6,5 7,3 89%
STROKE 7,5 9,2 81%
ÖSSZESEN 7,1 7,4 96%



Az egy esetre jutó ápolási idő 2002-ben

OSZTÁLY Eset/ápolási idő
Salgótarján

Eset/ápolási
idő országos

Eset/ápolási idő arány
Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 8,2 9,2 90%
II. BELGYÓGYÁSZAT 9,3 9,2 101%
SEBÉSZET 8,7 7,4 117%
TRAUMATOLÓGIA 8,3 6,9 120%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 5,3 4,8 112%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 6,5 5,8 111%
FÜL-ORR-GÉGE 4,0 4,7 85%
SZEMÉSZET 6,4 4,6 140%
BŐRGYÓGYÁSZAT 8,7 8,8 99%
IDEGGYÓGYÁSZAT 7,4 9,2 80%
ORTOPÉDIA 8,2 8,4 97%
UROLÓGIA 7,1 5,7 126%
ONKOLÓGIA 10,6 6,6 161%
REUMATOLÓGIA 11,5 11,9 96%
INTENZÍV 5,4 7,1 76%
STROKE 7,3 9,4 77%
ÖSSZESEN 7,3 7,2 101%

Az egy esetre jutó ápolási idő a vizsgált időszak elején rövidebb volt az országos átlagnál, az
időszak végére minimálisan meghaladta az átlagot. 

Az ápolási idő és a normatív ápolási idő viszonya 2001-ben

OSZTÁLY Ápolási idő/norm.
ápolási idő
Salgótarján

Ápolási idő/norm.
ápolási idő
országos

Ápolási idő/norm.
Ápolási idő arány

Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 86% 93% 92%
II. BELGYÓGYÁSZAT 89% 93% 95%
SEBÉSZET 88% 99% 89%
TRAUMATOLÓGIA 90% 92% 97%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 89% 91% 99%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 81% 97% 83%
FÜL-ORR-GÉGE 78% 96% 81%
SZEMÉSZET 111% 82% 136%
BŐRGYÓGYÁSZAT 78% 104% 75%
IDEGGYÓGYÁSZAT 68% 89% 76%
ORTOPÉDIA 84% 86% 97%
UROLÓGIA 96% 91% 105%
ONKOLÓGIA 98% 91% 107%
REUMATOLÓGIA 90% 101% 89%
INTENZÍV 47% 55% 85%
STROKE 80% 95% 84%
ÖSSZESEN 84% 92% 91%



Az ápolási idő és a normatív ápolási idő viszonya 2002-ben

OSZTÁLY Ápolási idő/norm.
ápolási idő
Salgótarján

Ápolási idő/norm.
ápolási idő
országos

Ápolási idő/norm.
ápolási idő arány

Salgótarján/országos
I. BELGYÓGYÁSZAT 88% 92% 96%
II. BELGYÓGYÁSZAT 89% 92% 97%
SEBÉSZET 93% 96% 97%
TRAUMATOLÓGIA 90% 91% 99%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 91% 91% 99%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 80% 90% 88%
FÜL-ORR-GÉGE 78% 96% 81%
SZEMÉSZET 107% 86% 124%
BŐRGYÓGYÁSZAT 80% 98% 82%
IDEGGYÓGYÁSZAT 59% 84% 71%
ORTOPÉDIA 82% 83% 99%
UROLÓGIA 102% 87% 117%
ONKOLÓGIA 114% 89% 128%
REUMATOLÓGIA 88% 94% 93%
INTENZÍV 42% 55% 76%
STROKE 76% 97% 79%
ÖSSZESEN 84% 90% 93%

2001-ben intézményi szinten a normatív ápolási idő a szemészeti osztály kivételével rövidebb volt
mint a normatív ápolási idő.2002-re az intézményi ápolási idő változatlanul rövidebb a normatív
ápolási időnél, kivéve a szemészeti, onkológiai és urológiai osztályokat. A két év viszonyában az
ápolási idő és a normatív ápolási idő aránya nem változott.

A súlyszámok alakulása 2001-ben és 2002-ben 

OSZTÁLY Súlyszám
2001

Súlyszám
2002 vetített

Arány
2002/2001

I. BELGYÓGYÁSZAT 1 646,03 852,44 104%
II. BELGYÓGYÁSZAT 1 767,81 818,53 93%
SEBÉSZET 1 395,19 780,79 112%
TRAUMATOLÓGIA 2 222,47 1 901,39 171%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 2 072,73 1 062,90 103%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 2 215,63 1 187,45 107%
FÜL-ORR-GÉGE 659,89 346,54 105%
SZEMÉSZET 379,62 201,71 106%
BŐRGYÓGYÁSZAT 380,20 180,54 95%
IDEGGYÓGYÁSZAT 1 686,50 1 112,70 132%
ORTOPÉDIA 866,98 518,56 120%
UROLÓGIA 1 151,82 599,37 104%
ONKOLÓGIA 302,15 174,95 116%
REUMATOLÓGIA 480,03 344,48 144%
INTENZÍV 950,84 420,55 88%
STROKE 897,11 431,13 96%
ÖSSZESEN 19 075 10 934 115%

Az intézmény teljesítménye 2002-ben várhatóan 15%-al lesz több a 2001 évi értéknél



A CMI alakulása 2001-ben és 2002-ben

OSZTÁLY CMI 2001 CMI 2002 CMI arány
2002/2001

I. BELGYÓGYÁSZAT 0,9272 0,8766 95%
II. BELGYÓGYÁSZAT 1,1353 1,0373 91%
SEBÉSZET 1,2677 1,2908 102%
TRAUMATOLÓGIA 1,2795 1,7492 137%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 0,5687 0,5873 103%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 1,1795 1,1361 96%
FÜL-ORR-GÉGE 0,5310 0,5619 106%
SZEMÉSZET 0,6884 0,7344 107%
BŐRGYÓGYÁSZAT 1,0226 0,9474 93%
IDEGGYÓGYÁSZAT 1,0492 1,1646 111%
ORTOPÉDIA 1,3305 1,3190 99%
UROLÓGIA 0,9757 0,9928 102%
ONKOLÓGIA 1,2526 1,1454 91%
REUMATOLÓGIA 0,9683 0,9070 94%
INTENZÍV 3,2863 2,8486 87%
STROKE 1,1728 1,1356 97%
ÖSSZESEN 0,9992 1,0511 105%

CMI értékek összehasonlítása az országos értékekkel 2001-ben

OSZTÁLY CMI
Salgótarján

CMI országos CMI arány
Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 0,9272 1,0303 90%
II. BELGYÓGYÁSZAT 1,1353 1,0303 110%
SEBÉSZET 1,2677 1,1185 113%
TRAUMATOLÓGIA 1,2795 1,0975 117%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 0,5687 0,5393 105%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 1,1795 0,7198 164%
FÜL-ORR-GÉGE 0,5310 0,5496 97%
SZEMÉSZET 0,6884 0,9608 72%
BŐRGYÓGYÁSZAT 1,0226 0,9090 113%
IDEGGYÓGYÁSZAT 1,0492 1,0055 104%
ORTOPÉDIA 1,3305 1,7048 78%
UROLÓGIA 0,9757 0,9783 100%
ONKOLÓGIA 1,2526 1,1987 104%
REUMATOLÓGIA 0,9683 0,9252 105%
INTENZÍV 3,2863 3,4681 95%
STROKE 1,1728 1,1670 100%
ÖSSZESEN 0,9992 0,9534 105%



CMI értékek összehasonlítása az országos értékekkel 2002-ben

OSZTÁLY CMI
Salgótarján

CMI
országos

CMI arány
Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 0,8766 0,9810 89%
II. BELGYÓGYÁSZAT 1,0373 0,9810 106%
SEBÉSZET 1,2908 1,0818 119%
TRAUMATOLÓGIA 1,7492 1,3379 131%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 0,5873 0,5359 110%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 1,1361 0,7296 156%
FÜL-ORR-GÉGE 0,5619 0,5632 100%
SZEMÉSZET 0,7344 0,9028 81%
BŐRGYÓGYÁSZAT 0,9474 0,8756 108%
IDEGGYÓGYÁSZAT 1,1646 0,9353 125%
ORTOPÉDIA 1,3190 1,7975 73%
UROLÓGIA 0,9928 0,9230 108%
ONKOLÓGIA 1,1454 1,1357 101%
REUMATOLÓGIA 0,9070 0,8895 102%
INTENZÍV 2,8486 3,6761 77%
STROKE 1,1356 1,1121 102%
ÖSSZESEN 1,0511 0,9571 110%

A CMI érték a vizsgált időszak elején az I. Belgyógyászat, a Fül orr gégészet, a Szemészet, az
Ortopédiai és Intenzív osztályok kivételével magasabb volt az országos átlagoknál. 2002-ben az
intézményi CMI érték összességében nőtt, a fentebb felsorolt osztályok esetében változatlanul
kisebb az országos átlagnál.

Az aktív bevételek alakulása 2001-ben és 2002-ben

OSZTÁLY AKTFT AKTFT Arány
2002/2001

Alapdíj arány
2002/2001

I. BELGYÓGYÁSZAT 141 737,71 84 504,69 119% 115%
II. BELGYÓGYÁSZAT 151 379,75 81 079,49 107% 115%
SEBÉSZET 120 806,79 77 341,07 128% 115%
TRAUMATOLÓGIA 191 748,83 188 520,74 197% 115%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 178 589,69 105 454,72 118% 115%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 189 018,57 117 691,90 125% 115%
FÜL-ORR-GÉGE 56 705,19 34 331,41 121% 115%
SZEMÉSZET 32 438,52 19 998,92 123% 115%
BŐRGYÓGYÁSZAT 32 827,41 17 856,66 109% 115%
IDEGGYÓGYÁSZAT 146 032,40 110 397,11 151% 115%
ORTOPÉDIA 74 501,09 51 395,72 138% 115%
UROLÓGIA 99 168,58 59 469,39 120% 115%
ONKOLÓGIA 25 776,42 17 342,28 135% 115%
REUMATOLÓGIA 41 336,84 34 153,25 165% 115%
INTENZÍV 82 641,29 41 733,31 101% 115%
STROKE 77 510,10 42 777,92 110% 115%
ÖSSZESEN 1 642 219 1 084 049 132% 115%

Az intézményi bevétel 2002-ben várhatóan 32%-al lesz nagyobb az előző évi értéknél. A bevétel
növekedése a II. Belgyógyászati, Bőrgyógyászati, Intenzív és Stroke osztályokon kisebb az alapdíj



növekedésének mértékénél, ami a teljesítmény csökkenését jelenti. A többi osztályon a bevétel
növekedése a teljesítmény növekedés és az alapdíj növekedés közös hatása.

Az egy ápolási napra jutó bevételek 2001-ben

OSZTÁLY Bevétel/nap
Salgótarján

Bevétel/nap
országos

Bevétel/nap arány
Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 9,891 9,501 104%
II. BELGYÓGYÁSZAT 10,668 9,501 112%
SEBÉSZET 13,604 12,174 112%
TRAUMATOLÓGIA 13,710 13,343 103%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 9,418 9,539 99%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 16,080 10,096 159%
FÜL-ORR-GÉGE 12,182 10,208 119%
SZEMÉSZET 8,487 16,725 51%
BŐRGYÓGYÁSZAT 10,220 8,526 120%
IDEGGYÓGYÁSZAT 11,764 9,050 130%
ORTOPÉDIA 12,612 16,852 75%
UROLÓGIA 12,618 13,808 91%
ONKOLÓGIA 12,153 15,400 79%
REUMATOLÓGIA 7,665 6,561 117%
INTENZÍV 44,075 41,288 107%
STROKE 13,532 10,882 124%
ÖSSZESEN 12,157 11,128 109%

Az egy ápolási napra jutó bevételek 2002-ben

OSZTÁLY Bevétel/nap
Salgótarján

Bevétel/nap
országos

Bevétel/nap arány
Salgótarján/országos

I. BELGYÓGYÁSZAT 10,541 10,563 100%
II. BELGYÓGYÁSZAT 11,045 10,563 105%
SEBÉSZET 14,692 14,405 102%
TRAUMATOLÓGIA 20,944 19,212 109%
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT 10,897 11,101 98%
CSECSEMŐ-GYERMEKGY. 17,336 12,385 140%
FÜL-ORR-GÉGE 13,849 11,795 117%
SZEMÉSZET 11,382 19,632 58%
BŐRGYÓGYÁSZAT 10,744 9,870 109%
IDEGGYÓGYÁSZAT 15,693 10,095 155%
ORTOPÉDIA 16,006 21,161 76%
UROLÓGIA 13,808 16,120 86%
ONKOLÓGIA 10,745 17,136 63%
REUMATOLÓGIA 7,846 7,403 106%
INTENZÍV 52,037 51,178 102%
STROKE 15,516 11,715 132%
ÖSSZESEN 14,251 13,155 108%

Az egy napra jutó bevétel a vizsgált időszakban a Szülészeti, Szemészeti, Ortopédiai, Urológiai, és
Onkológiai osztályokon alacsonyabb volt a megyei kórházak szakmai átlagánál.



Szent Lázár Megyei Kórház osztályainak 2002 I. félévi teljesítményének rövid elemzése és az ebből
levonható következtetések

I. Belgyógyászat
Az osztály forgalma 10, teljesítménye 4%-al nőtt az előző évhez viszonyítva, eközben a CMI érték
csökkent. A CMI érték változatlanul alacsonyabb a megyei kórházak átlagánál. Az átlagosnál
rövidebb ápolási idő hatására a kihasználtság kisebb a megyei kórházak belgyógyászati osztályainak
átlagánál. Az egy ágyra jutó havi esetszám (2,6) kisebb, mint a megyei kórházak Belgyógyászati
osztályainak átlaga (2,8)

II. Belgyógyászat
Az osztály forgalma 1%-al nőtt, teljesítménye 7%-al csökkent az előző évhez viszonyítva. Ennek
oka a CMI érték csökkenése. A CMI érték változatlanul magasabb a megyei kórházak átlagánál. Az
átlagosnál hosszabb ápolási idő ellenére a kihasználtság kisebb a megyei kórházak belgyógyászati
osztályainak átlagánál. Az egy ágyra jutó havi esetszám (2,2) kisebb, mint a megyei kórházak
Belgyógyászati osztályainak átlaga (2,8)

A kórház belgyógyászati  tevékenységének számszerű mutatói összességében mind az egy
ágyra jutó havi esetszámot (2,4), mind a CMI értéket tekintve (0,9486 ) alatta maradnak a megyei
kórházak belgyógyászati átlagának. 

Sebészet
Az osztály forgalma egész évet tekintve várhatóan 10, teljesítménye 12%-al lesz több az

előző évi értékeknél. A CMI érték szintén növekedett, ami az országos CMI érték csökkenésével
ellentétes irányú. A CMI érték változatlanul magasabb a megyei kórházak átlagánál. Az átlagosnál
hosszabb  ápolási  idő  ellenére  a  kihasználtság  kisebb  a  megyei kórházak  sebészeti  osztályainak
átlagánál.  Az  egy  ágyra  jutó  havi  esetszám  (2,0)  kisebb,  mint  a  megyei  kórházak  sebészeti
osztályainak átlaga (2,9)

A sebészeti osztály keretei között érsebészeti részleg létrehozása szükséges és indokolt. Az
osztály kapacitása ezt lehetővé teszi, ezáltal javítható az ágykihasználás és a bevételi helyzet is.

Baleseti Sebészet
Az osztály forgalma 25, teljesítménye 71%-al nőtt az előző évhez viszonyítva, eközben a

CMI érték 37%-al nőtt,  31%-al haladja meg a megyei kórházak átlagát. Az átlagosnál hosszabb
ápolási  idő  hatására  a  kihasználtság  nagyobb  a  megyei  kórházak  traumatológiai  osztályainak
átlagánál. Az egy ágyra jutó havi esetszám (3,1) kisebb, mint a megyei kórházak Baleseti sebészeti
osztályainak átlaga (3,4)

Szülészet-nőgyógyászat
Az  osztály  forgalma  1%-al  csökken,  teljesítménye várhatóan  3%-al  nő  az  előző  évhez

viszonyítva. A CMI érték 3%-al  nőtt.  A CMI érték változatlanul  magasabb a megyei kórházak
átlagánál, a különbség nőtt az előző évhez viszonyítva. Az átlagosnál hosszabb ápolási idő ellenére
a kihasználtság kisebb a megyei kórházak szülészet-nőgyógyászati osztályainak átlagánál. Az egy
ágyra jutó havi esetszám (5,1) kisebb, mint a megyei kórházak szülészet nőgyógyászati osztályainak
átlaga (5,7)





Csecsemő-gyermekgyógyászat
Az osztály forgalma 11%-al, teljesítménye várhatóan 7%-al nő az előző évhez viszonyítva.

A CMI érték 4%-al  nőtt.  A CMI érték változatlanul  magasabb a  megyei  kórházak átlagánál,  a
különbség  azonban  csökkent  az  előző  évhez  viszonyítva.  Az  átlagosnál  hosszabb  ápolási  idő
ellenére a kihasználtság lényegében egyezik a megyei kórházak osztályainak átlagánál. Az egy ágyra
jutó  havi  esetszám  (3,4)  kisebb,  mint  a  megyei  kórházak  csecsemő-gyermekgyógyászati
osztályainak átlaga (3,9)

Fül-orr-gégészet
Az  osztály  forgalma  1%-al  csökken,  teljesítménye várhatóan  5%-al  nő  az  előző  évhez

viszonyítva.  A CMI érték 6%-al nőtt. A CMI érték magasabb a megyei kórházak átlagánál. Az
átlagosnál rövidebb ápolási időnek megfelelően a kihasználtság kisebb a megyei kórházak fül orr
gégészeti  osztályainak  átlagánál.  Az  egy ágyra  jutó  havi  esetszám  (4,9)  több,  mint  a  megyei
kórházak fül orr gégészeti  osztályainak átlaga (4,5).

Szemészet
Az osztály forgalma nem változott az előző évhez viszonyítva. A teljesítmény várhatóan 6%-

al lesz több az előző évi értéknél. A CMI érték 7%-al nőtt, így is alacsonyabb a megyei kórházak
átlagánál,  de  az  előző évhez viszonyítva a  különbség csökkent.  Az  egy esetre jutó  ápolási  idő
jelentősen meghaladja az átlagértéket, ennek ellenére a kihasználtság nem éri el a megyei kórházak
szemészeti osztályainak átlagánál. Az egy ágyra jutó havi esetszám (2,7) kevesebb, mint a megyei
kórházak szemészeti osztályainak átlaga (4,6).

Bőrgyógyászat
Az  osztály  forgalma  3%-al  nő,  teljesítménye  várhatóan  5%-al  csökken  az  előző  évhez

viszonyítva. A CMI érték 7%-al csökkent. A CMI érték magasabb a megyei kórházak átlagánál. Az
átlagossal egyező ápolási idő ellenére a kihasználtság kisebb a megyei kórházak bőrgyógyászati
osztályainak átlagánál. Az egy ágyra jutó havi esetszám (2,1) kevesebb, mint a megyei kórházak fül
orr gégészeti osztályainak átlaga (2,6).

Ideggyógyászat
Az osztály forgalma 19%-al, teljesítménye várhatóan 32%-al nő az előző évhez viszonyítva.

A CMI érték 11%-al nőtt, magasabb a megyei kórházak átlagánál. Az átlagosnál rövidebb ápolási
idő ellenére a kihasználtság azonos a megyei kórházak ideggyógyászati osztályainak átlagánál. Az
egy ágyra jutó havi esetszám (3,3) több, mint  a megyei kórházak fül orr gégészeti  osztályainak
átlaga (2,7).

Ortopédia
Az osztály forgalma 20%-al, teljesítménye várhatóan 20%-al nő az előző évhez viszonyítva.

A  CMI  érték  kevesebb,  mint  1%-al  csökkent.  A  CMI  érték  alacsonyabb  a  megyei  kórházak
átlagánál.  Az  átlagosnál  rövidebb  ápolási  idő  ellenére a  kihasználtság  több  a  megyei  kórházak
ortopédiai  osztályainak  átlagánál.  Az  egy ágyra jutó  havi  esetszám  (3,1)  több,  mint  a  megyei
kórházak fül orr gégészeti osztályainak átlaga (2,9).



Urológia
Az osztály forgalma 2%-al  csökken,  teljesítménye várhatóan 4%-kal  nő  az  előző  évhez

viszonyítva. A CMI érték 2%-al nőtt.  A CMI érték magasabb a megyei  kórházak átlagánál.  Az
átlagosnál  hosszabb  ápolási  idő  ellenére  a  kihasználtság  kisebb  a  megyei  kórházak  urológiai
osztályainak átlagánál. Az egy ágyra jutó havi esetszám (2,5) kevesebb, mint a megyei kórházak fül
orr gégészeti osztályainak átlaga (4,1).

Onkológia
Az osztály forgalma 27%-al, teljesítménye várhatóan 16%-al nő az előző évhez viszonyítva.

A CMI érték 9%-al csökkent. A CMI érték változatlanul magasabb a megyei kórházak átlagánál, de
az  eltérés  az  előző  évhez  viszonyítva csökkent.  Az  átlagosnál  hosszabb  ápolási  idő  ellenére a
kihasználtság kisebb a megyei kórházak onkológiai osztályainak átlagánál. Az egy ágyra jutó havi
esetszám (1,3) lényegesen kevesebb, mint a megyei kórházak onkológiai osztályainak átlaga (3,3).

Rheumatológia
Az osztály forgalma 53%-al, teljesítménye várhatóan 44%-al nő az előző évhez viszonyítva.

A CMI érték 6%-al csökkent. A CMI érték magasabb a megyei kórházak átlagánál. Az átlagosnál
rövidebb  ápolási  időnek  ellenére  a  kihasználtság  nagyobb  a  megyei  kórházak  reumatológiai
osztályainak  átlagánál.  Az  egy ágyra jutó  havi  esetszám  (2,4)  több,  mint  a  megyei kórházak
reumatológiai osztályainak átlaga (2,3).

Intenzív
Az osztály forgalma 2%-al nőtt,  teljesítménye várhatóan 12%-al csökken az előző évhez

viszonyítva. A CMI érték 13%-al csökkent. A CMI érték alacsonyabb a megyei kórházak átlagánál.
Az  átlagosnál  rövidebb  ápolási  időnek  megfelelően a  kihasználtság  kisebb  a  megyei kórházak
intenzív osztályainak átlagánál. Az egy ágyra jutó havi esetszám (3,1) több, mint a megyei kórházak
intenzív osztályainak átlaga (2,7).

Stroke
Az  osztály  forgalma  1%-al,  teljesítménye  várhatóan  4%-al  csökken  az  előző  évhez

viszonyítva. A CMI érték 3%-al csökkent. A CMI érték magasabb a megyei kórházak átlagánál. Az
átlagosnál rövidebb ápolási időnek megfelelően a kihasználtság kisebb a megyei kórházak stroke
osztályainak átlagánál. Az egy ágyra jutó havi esetszám (2,3) kevesebb, mint a megyei kórházak
stroke osztályainak átlaga (2,5).

Járóbeteg ellátás

Minden szervezeti egység esetében elemeztük a vizsgált időszak (2000.10-2001.09, illetve
2001.10-2002.03) eset-, beavatkozás- és pontszámát, valamint bevételét. (A számított mutatókat
és az összehasonlítást csak az OEP finanszírozott adatokkal végeztük el, mivel a fekvőbeteg
ellátás számára végzett tevékenységek bevételt nem jelentenek az intézmény számára, de a
fekvőbeteg ellátás számára végzett szolgáltatások eset-, beavatkozás- és pontszámát is
bemutattuk.

Vizsgáltuk az egy esetre jutó beavatkozásszámot, az egy beavatkozásra és az egy esetre jutó
pontszámot. 



Meghatároztuk az egy órára jutó esetszámot,  beavatkozásszámot,  pontszámot és bevételt.
Megvizsgáltuk az egy esetre és egy beavatkozásra jutó időtartamokat és elemeztük, hogy az adott
idő elégséges-e a beavatkozások szakmailag megfelelő minőségben történő ellátásához. 

Az  adatokat  az  országos  azonos  szakmai  profilú  rendelések  és  ambulanciák  azonos
mutatóihoz  viszonyítottuk.  A  két  finanszírozási  év  azonos  időszakait  is  összehasonlítottuk,
vizsgáltuk,  hogy az  egyes  szervezeti  egységek adatainak változása  hogyan viszonyul a  fővárosi
értékek változásaihoz.

Vizsgáltuk, hogy a jelentett beavatkozások a szabálykönyv rendelkezéseinek és a szakmai
profilnak mennyire felelnek meg.

Ahol az egy órára jutó mutatók jelentősen eltértek az átlagos értékektől, javaslatot tettünk a
kapacitások módosítására.

Az  elkészült  anyagot  bemutatjuk  az  érintett  szervezeti  egységek  vezetőinek,  akikkel
személyes interjú során értékeljük az anyagban található adatok validitását, a szervezeti egységek
tárgyi  és  személyi  feltételeit,  a  tényleges  struktúra  és  az  OEP  szerződésben  levő  kapacitások
egyezőségét, az osztály beutalási rendjét, az ügyeletben való részvételt, az osztály speciális profilját
és a szervezeti egységek tudományos munkáját. 



Az egy órára jutó forgalmi adatok 2001-ben

Osztály Eset/óra Salgótarján Eset/óra országos Arány
Salgótarján/országos

Belgyógyászat szakrend. 3,3 2,8 117%
Sebészet szakrend. 5,8 3,6 162%
Proctológia 1,5 3,6 43%
Baleseti sebészet szakrend. 7,4 5,1 145%
Szülészet-nőgyógyászat 4,8 4,9 97%
Nővédelem 3,4 4,9 69%
Terhesgondozó 4,9 4,9 100%
Gyermeknőgyógyászat 2,5 4,9 51%
Gyermek szakrend. 1,6 2,2 72%
Fül-orr-gége szakrendelés 9,6 5,5 174%
Szemészeti szakrendelés 5,9 4,4 136%
Gyermekszemészet 2,7 4,4 61%
Bor-nemibeteg szakrend. 13,5 6,8 198%
Ideggyógy. szakrend. 3,7 3,4 109%
Gyermekideg szakrend. 2,8 3,4 82%
Ortopédia szakrend. 4,8 5,6 86%
Urológiai szakrend. 4,6 4,2 111%
Onkológiai Gondozó 8,2 4,2 196%
Reumatológiai szakrend. 9,8 5,4 184%
Elmegyógyászat szakr. 12,9 4,4 295%
Elmegyógyászat szakrend. 16,0 4,4 366%
Tüdőgyógyászati szakrend. 9,9 6,0 164%
Gyermek pulmonológia 11,8 6,0 195%
Haematologia 6,7 4,8 138%
Endokrinológia 3,1 4,1 75%
Gastroenterológia 1,5 2,1 70%
Érsebészeti szakr. 3,7 4,6 79%
Idegsebészet 6,9 4,2 163%
Nephrológia szakr. 1,5 4,9 30%
Klimax 6,5 6,1 106%
Kardiológia 16,7 3,1 531%
Gyermekpszichiátria 3,2 1,8 182%
Központi laboratórium 24,2 32,1 75%
Röntgen 15,2 6,0 255%
Nőgyógyászati UH 3,7 3,7 100%
Ultrahang 6,6 3,7 178%
Ultrahang szakrend. 7,1 3,7 190%
Nőgyógyászati UH szr. 3,9 3,7 105%
Pathológiai szakell. 10,5 7,9 133%
Audiológiai szakr. 10,8 2,4 449%
Transzfuziológia 8,8 6,5 134%
Összesen 8,4 5,6 151%



Az egy órára jutó forgalmi adatok 2002-ben

Név Eset/óra Salgótarján Eset/óra Országos Arány
Salgótarján/országos

Belgyógyászat szakrend. 3,1 2,9 108%
Sebészet szakrend. 5,4 3,5 154%
Proctológia 1,2 3,5 34%
Baleseti sebészet szakrend. 7,3 4,7 157%
Szülészet-nőgyógyászat 4,5 4,7 94%
Nővédelem 3,2 4,7 68%
Terhesgondozó 4,5 4,7 94%
Gyermek szakrend. 1,3 2,3 60%
Koraszülött szakellátás 0,7 2,3 29%
Fül-orr-gége szakrendelés 9,0 5,6 161%
Szemészeti szakrendelés 4,7 4,4 107%
Bor-nemibeteg szakrend. 15,8 6,4 247%
Ideggyógy. szakrend. 4,7 3,5 135%
Ortopédia szakrend. 4,8 5,6 87%
UROLÓGIAi szakrend. 5,2 4,5 116%
Onkológiai Gondozó 8,7 3,9 222%
Reumatológiai szakrend. 10,8 5,3 204%
Elmegyógyászat szakrend. 16,5 3,9 425%
Tüdőgyógyászati szakrend. 10,0 5,5 182%
Endokrinológia 2,9 2,3 127%
Gastroenterológia 1,6 3,9 41%
Érsebészeti szakr. 3,4 2,2 156%
Idegsebészet 7,5 4,5 168%
Nephrológia szakr. 1,5 4,2 35%
Klimax 4,5 4,5 99%
Kardiológia 17,5 6,4 274%
Gyermekpszichiátria 2,5 3,1 79%
Központi laboratórium 23,9 1,7 1410%
Röntgen 15,7 34,0 46%
Ultrahang szakrend. 7,1 6,5 109%
Nőgyógyászati UH szr. 3,9 3,5 112%
Pathológiai szakell. 10,0 3,5 285%
Audiológiai szakr. 10,7 9,2 116%
Gyermekszemészet 2,2 3,2 71%
Gyermekpulmonológia 10,6 3,2 335%
Rehabilitáció szakr. 4,8 3,7 128%
Összesen 8,3 5,4 154%

A járóbeteg ellátásban az intézmény az átlagosnál nagyobb forgalmat lát el. Átlagosnál kisebb a
forgalom a proctológia, szülészet, nővédelem, gyermeknőgyógyászat, gyermek, gyermekszemészeti,
gyermekideg, ortopédiai, endokrinológiai, gasztroenterológiai, érsebészeti nephrológiai, labor,
rendeléseken. 2002-ben intézményi szinten az egy órára jutó forgalom az országos átlaghoz
viszonyítva tovább emelkedett.



Az egy esetre jutó bevételek összehasonlítása 2001

Osztály Ft/eset Salgótarján Ft/eset országos Arány
Salgótarján/országos

Belgyógyászat szakrend. 539 690 78%
Sebészet szakrend. 542 683 79%
Proctológia 693 683 101%
Baleseti sebészet szakrend. 859 1016 84%
Szülészet-nőgyógyászat 476 622 76%
Nővédelem 380 622 61%
Terhesgondozó 223 622 36%
Gyermeknőgyógyászat 412 622 66%
Gyermek szakrend. 774 984 79%
Fül-orr-gége szakrendelés 540 747 72%
Szemészeti szakrendelés 464 838 55%
Gyermekszemészet 748 838 89%
Bor-nemibeteg szakrend. 540 652 83%
Ideggyógy. szakrend. 780 1421 55%
Gyermekideg szakrend. 1353 1421 95%
Ortopédia szakrend. 582 698 83%
Urológiai szakrend. 575 746 77%
Onkológiai Gondozó 599 634 95%
Reumatológiai szakrend. 912 685 133%
Elmegyógyászat szakr. 370 1442 26%
Elmegyógyászat szakrend. 424 1442 29%
Tüdőgyógyászati szakrend. 370 734 50%
Gyermek pulmonológia 302 734 41%
Haematologia 482 632 76%
Endokrinológia 428 688 62%
Gastroenterológia 1786 1649 108%
Érsebészeti szakr. 748 819 91%
Idegsebészet 1091 1163 94%
Nephrológia szakr. 377 489 77%
Klimax 366 1485 25%
Kardiológia 515 1265 41%
Gyermekpszichiátria 1263 1045 121%
Központi laboratórium 1781 1149 155%
Röntgen 893 1230 73%
Nőgyógyászati UH 602 1242 48%
Ultrahang 1162 1242 94%
Ultrahang szakrend. 1160 1242 93%
Nőgyógyászati UH szr. 634 1242 51%
Pathológiai szakell. 1980 1596 124%
Audiológiai szakr. 628 1206 52%
Transzfuziológia 1974 1472 134%
Összesen 864 946 91%

Az egy esetre jutó bevétel kevesebb, mint az országos átlag.



Az egy esetre jutó bevételek összehasonlítása 2002

Osztály Ft/eset
Salgótarján

Ft/eset országos Arány Salgótarján/országos

Belgyógyászat szakrend. 622 758 82%
Sebészet szakrend. 682 800 85%
Proctológia 849 800 106%
Baleseti sebészet szakrend. 913 1126 81%
Szülészet-nőgyógyászat 524 695 75%
Nővédelem 446 695 64%
Terhesgondozó 270 695 39%
Gyermek szakrend. 715 1129 63%
Koraszülött szakellátás 1428 1129 127%
Fül-orr-gége szakrendelés 606 885 69%
Szemészeti szakrendelés 620 968 64%
Bor-nemibeteg szakrend. 602 767 78%
Ideggyógy. szakrend. 1009 1613 63%
Ortopédia szakrend. 671 849 79%
UROLÓGIAi szakrend. 670 802 84%
Onkológiai Gondozó 703 701 100%
Reumatológiai szakrend. 1025 753 136%
Elmegyógyászat szakrend. 467 1758 27%
Tüdőgyógyászati szakrend. 473 799 59%
Endokrinológia 489 781 63%
Gastroenterológia 2042 627 326%
Érsebészeti szakr. 869 1768 49%
Idegsebészet 1037 980 106%
Nephrológia szakr. 424 1374 31%
Klimax 458 551 83%
Kardiológia 608 1796 34%
Gyermekpszichiátria 1288 1410 91%
Központi laboratórium 1645 1484 111%
Röntgen 972 1118 87%
Ultrahang szakrend. 1292 1436 90%
Nőgyógyászati UH szr. 701 1488 47%
Pathológiai szakell. 2274 1488 153%
Audiológiai szakr. 653 1603 41%
Fiziotherápia 635 1335 48%
Gyermeknőgyógyászat 512 692 74%
Gyermekszemészet 1047 1024 102%
Gyermekpulmonológia 667 1024 65%
Rehabilitáció szakr. 926 944 98%
Összesen 916 1071 86%

Az egy esetre jutó bevétel 2002-ben csökkent az átlaghoz viszonyítva



Az egy órára jutó bevételek 2001-ben

Osztály Bevétel/óra
Salgótarján

Bevétel/óra
országos

Arány
Salgótarján/országos

Belgyógyászat szakrend. 1,756 1,916 92%
Sebészet szakrend. 3,154 2,457 128%
Proctológia 1,063 2,457 43%
Baleseti sebészet szakrend. 6,311 5,149 123%
Szülészet-nőgyógyászat 2,263 3,067 74%
Nővédelem 1,295 3,067 42%
Terhesgondozó 1,098 3,067 36%
Gyermeknőgyógyászat 1,036 3,067 34%
Gyermek szakrend. 1,253 2,204 57%
Fül-orr-gége szakrendelés 5,206 4,145 126%
Szemészeti szakrendelés 2,751 3,654 75%
Gyermekszemészet 1,987 3,654 54%
Bor-nemibeteg szakrend. 7,282 4,435 164%
Ideggyógy. szakrend. 2,908 4,854 60%
Gyermekideg szakrend. 3,806 4,854 78%
Ortopédia szakrend. 2,797 3,897 72%
Urológiai szakrend. 2,670 3,126 85%
Onkológiai Gondozó 4,896 2,648 185%
Reumatológiai szakrend. 8,969 3,667 245%
Elmegyógyászat szakr. 4,784 6,325 76%
Elmegyógyászat szakrend. 6,807 6,325 108%
Tüdőgyógyászati szakrend. 3,659 4,415 83%
Gyermek pulmonológia 3,550 4,415 80%
Haematologia 3,216 3,063 105%
Endokrinológia 1,325 2,827 47%
Gastroenterológia 2,650 3,505 76%
Érsebészeti szakr. 2,747 3,791 72%
Idegsebészet 7,538 4,918 153%
Nephrológia szakr. 0,568 2,421 23%
Klimax 2,374 9,110 26%
Kardiológia 8,602 3,977 216%
Gyermekpszichiátria 4,085 1,852 221%
Központi laboratórium 43,045 36,889 117%
Röntgen 13,589 7,346 185%
Nőgyógyászati UH 2,236 4,633 48%
Ultrahang 7,694 4,633 166%
Ultrahang szakrend. 8,212 4,633 177%
Nőgyógyászati UH szr. 2,474 4,633 53%
Pathológiai szakell. 20,704 12,573 165%
Audiológiai szakr. 6,787 2,907 233%
Transzfuziológia 17,278 9,624 180%
Összesen 7,220 5,315 136%

Az egy órára jutó bevétel intézményi szinten több mint az országos átlag.



A 2002 évi egy órára jutó bevételi adatok

Név Bevétel/óra
Salgótarján

Bevétel/óra
országos

Arány
Salgótarján/országos

Belgyógyászat szakrend. 1,935 2,184 89%
Sebészet szakrend. 3,707 2,815 132%
Proctológia 1,012 2,815 36%
Baleseti sebészet szakrend. 6,701 5,253 128%
Szülészet-nőgyógyászat 2,335 3,297 71%
Nővédelem 1,433 3,297 43%
Terhesgondozó 1,211 3,297 37%
Gyermek szakrend. 0,962 2,541 38%
Koraszülött szakellátás 0,934 2,541 37%
Fül-orr-gége szakrendelés 5,461 4,958 110%
Szemészeti szakrendelés 2,934 4,271 69%
Bor-nemibeteg szakrend. 9,477 4,888 194%
Ideggyógy. szakrend. 4,729 5,590 85%
Ortopédia szakrend. 3,254 4,733 69%
Urológiai szakrend. 3,485 3,582 97%
Onkológiai Gondozó 6,086 2,733 223%
Reumatológiai szakrend. 11,087 3,994 278%
Elmegyógyászat szakrend. 7,711 6,822 113%
Tüdőgyógyászati szakrend. 4,728 4,396 108%
Endokrinológia 1,405 1,771 79%
Gastroenterológia 3,318 2,475 134%
Érsebészeti szakr. 2,927 3,820 77%
Idegsebészet 7,787 4,388 177%
Nephrológia szakr. 0,628 5,828 11%
Klimax 2,044 2,474 83%
Kardiológia 10,651 11,501 93%
Gyermekpszichiátria 3,208 4,435 72%
Központi laboratórium 39,316 2,515 1563%
Röntgen 15,251 38,071 40%
Ultrahang szakrend. 9,204 9,395 98%
Nőgyógyászati UH szr. 2,748 5,192 53%
Pathológiai szakell. 22,655 5,192 436%
Audiológiai szakr. 6,989 14,742 47%
Gyermekszemészet 2,346 3,234 73%
Gyermekpulmonológia 7,061 3,234 218%
Rehabilitáció szakr. 4,433 3,535 125%
Összesen 7,619 5,772 132%

2002-ben az egy órára jutó bevétel intézményi szinten az országos átlagnál kisebb mértékben nőtt,
így a különbség a két érték között csökkent.



II. Helyzetfelmérés, a tervezett fejlesztés szükségességének indoklása

II.1.Előzmények

Az 1967-ben elkészült megyei kórházi épületegyüttes a 90-es évekre műszaki, szakmai
strukturális, orvos-technológiai, hygiénés és komfort szempontokból elavult, elhasználódott,
amortizálódott.

A 90-es évek eleje óta folyik a kórház elhúzódó rekonstrukciója, amelynek oka alapvetően
az ország gazdasági helyzetének, teherbíró képességének gyengesége. Az évtized elején valósult
meg központi forrásból néhány sürgős infrastrukturális rekonstrukció (I. ütem), ’95-96-ban a
kritikusan elmaradott műszerállomány részleges fejlesztése (II. ütem) történt meg.

1996-ra a kórház súlyos gazdálkodási válságba került, amelynek okai között
menedzsmenthibák, a szervezeti, működési, gazdálkodási hiányosságok mellett az ellátás tárgyi
(épület és eszközök) feltételrendszerének súlyos elmaradottsága is szerepelt.

A sikeres és eredményes válságkezelés, és a szükségszerű struktúra–korszerűsítés közben
készült el a kórház rekonstrukció III. ütemének programja, amely már korszerűbb és hatékonyabb
szakmai ellátó szervezetet tükröz.

A 2001-ben szinte teljes egészében befejezett III. ütem (bár jelentős mértékű volt, és a
legtöbb szakterület helyzetén történelmi léptékű javulást idézett elő) sem volt képes minden
szakmai ellátó egység megújítására, valamint a gazdasági – műszaki területek, a kapcsolódó
létesítmények, azaz a teljes telephely rekonstrukciójának befejezésére.

A rekonstrukcióból kimaradt épületek és infrastruktúra mellett számottevő, jelentős
kiegészítést követelő hiány maradt az orvostechnikai gép – műszer területen, amely napjainkban is
súlyos akadálya korszerű, hatékony, teljesítményelvű betegellátásnak.

Az orvostechnikai felszerelés amortizációs helyzete azért is súlyos és kritikus, mert a 90-es
évek első felében beszerzett gépek és műszerek már 6-8 évesek, tehát az újabb berendezések egy
része is az elavulás, elhasználódás jeleit mutatja.

A kórházi rekonstrukció záró ütemének orvosszakmai alapjai

A kórház jelenlegi állapotát – természetesen figyelemmel az eddig elvégzett rekonstrukciós
munkákra is –, szakmai teljesítményeit és gazdálkodását tekintve az alábbi szakterületek és épületek
rekonstrukciója, korszerűsítése és fejlesztése szükséges.



II.2.Szakmai program

A megye az országnál rosszabb mortalitásai adatokkal rendelkezik. Az 1000 lakosságra
számított mortalitási ráta országosan 13,5, a megyében 15,5.

A megyei halálokokat elemezve a leggyakoribb halálokok azonosak az országos
halálokokkal, ugyanakkor a gyakoriságok a megyében a vezető halálokok esetében magasabbak,
mint országosan. 100 000 lakosra számítva a keringési betegségek esetén a halottak száma 160-nal,
daganatos betegségek esetén 31-el, agyi keringési betegségek esetén 75-el több, mint az országos
átlag.

Az E épület, melynek területén kialakítható lenne az új neurológiai és stroke osztály, az agyi
keringési betegek ellátásának modern szakmai feltételrendszerét teremthetné meg. A megfelelő
szakmai feltételrendszer biztosítása esetén az agyi keringési betegségek okozta halálozás
csökkenthető. 

A rekonstrukció során modern, a tárgyi minimumfeltétel-rendszernek mindenben megfelelő
osztályok alakíthatók ki.

Az egymás közelségében elhelyezett hasonló profilú osztályok megteremtik annak a
lehetőségét, hogy a betegek az ápolást indokoló fődiagnózisnak leginkább megfelelő
feltételrendszerben kerüljenek ellátásra. 

A rekonstrukció során az emeletráépítéssel kialakításra kerülő rehabilitációs és ápolási
kapacitások lehetővé teszik már a tervezés során a tevékenység speciális feltételrendszeréhez való
optimális alkalmazkodást, amely más intézményekben az aktív ágyak egyszerű átminősítésével nem
megoldható.

A neurológiai és stroke ellátás nagy rehabilitációs igénye az egy épületben elhelyezett
osztályokkal optimálisan megoldható. Szintén optimális az aktív és krónikus ellátást nyújtó
részlegek szoros közelsége, mellyel az aktív ellátást már nem igénylő betegek áthelyezése a
krónikus osztályra könnyebben megvalósítható. A könnyebb áthelyezés egyben bevétel növekedést
is eredményezhet (a határnap feletti ápolási díj és a krónikus ápolási díj közötti differencia miatt).

A megoldás egyben költségkímélő is, mivel a krónikus és aktív osztályok közelsége a
konzíliáriusi lehetőségek biztosításán keresztül a krónikus ellátás orvos igényét csökkenti.

Az izotópdiagnosztikai járóbeteg ellátás kialakítása feltétlenül indokolt. Az országban két
megye (Nógrád és Szolnok) kivételével minden megye rendelkezik izotóp diagnosztikai
lehetőséggel. A progresszív ellátás figyelembe vételével megyei kórházban indokolt izotóp
diagnosztikát működtetni. Az izotóp részleg a biztonságosabb és gyorsabb diagnosztikát és ezen
keresztül az ápolási idő csökkenését eredményezheti, ami az intézmény kiadási oldalát is kedvezően
befolyásolhatja.

Neurológiai 48 ágy

Az osztály minimum rendelet szerinti kialakításához szükséges hasznos alapterület két
ápolási egységben összesen 1093 m2. Gép műszer felszereléséhez kért műszerek a jelen felmérés
adatai szerint 4-5 milliós nagyságrendben vannak, a minőségbiztosításhoz kért többlet kb. 50 millió
Ft.
Stroke: 27 ágy (működik 21)

A részleg minimum rendelet szerinti kialakításához szükséges hasznos alapterület egy
ápolási egységben összesen 638 m2. Gép műszer felszereléséhez kért műszerek a jelen felmérés



adatai szerint 3-4 milliós nagyságrendben vannak, a minőségbiztosításhoz kért többlet kb. 50 millió
Ft.



Rehabilitáció / ápolás: 40 ágy (tervezett)

A részleg minimum rendelet szerinti kialakításához szükséges hasznos alapterület két
ápolási egységben összesen 890 m2. Gép műszer felszereléséhez szükséges műszerek kb. 30 millió
Ft nagyságrendben vannak. 

Izotóp diagnosztika

Új szükségletként merül fel korszerű nukleáris medicina (korábban izotóp labor)
szolgáltatások biztosítása.

Az egység kialakításánál az in vivo diagnosztika I-2 kategóriát vettük figyelembe. Az egység
minimum rendelet szerinti kialakításához szükséges hasznos alapterület 300-350 m2. Gép műszer
felszereléséhez szükséges műszerek kb. 120 millió Ft nagyságrendben vannak.

Művese állomás (outsourcing)

A művese állomás elhelyezési területét a rekonstrukció során nem lehet érintetlenül hagyni,
külön feladatot jelent majd a Kórház számára a felújítás ideje alatti üzemelés lehetőségének
biztosítása

Az E épületet célszerű és szükséges összeköttetésének kivitelezése a III. ütem terhére
folyamatban van.

A teljes E épületben felülvizsgálandó az orvosi gázhálózat kialakítása illetve bővítése.
A rekonstrukció korábbi ütemeiből elmaradt gép műszer pótlás felsorolása alapján rangsor

készítését javasoljuk, és ez után lehet csak megmondani az igényelt költség keretet, de előzetes
ismereteink alapján ez meg fogja haladni a több százmillió forintot.

Járóbeteg szakellátás 

36 munkahelyes rendelőintézet 

Az építészeti és infrastruktúra rekonstrukció mellett gondoskodni kell az épület és a kórházi
főépület zárt, temperált folyosóval történő összekötéséről.

A rendelőintézet komfortja, bútorzata, orvostechnikai felszerelése megújítást igényel. Az
összekötő folyosó a betegek és a szakmai személyzet szükségletei mellett a diagnosztikai és terápiás
eszközökkel való ésszerű gazdálkodást is segíti.

A rendelőintézet átadott rajzok szerinti kialakítása fő vonalakban a minimum rendeletnek
megfelel. Az egyes vizsgálók alapterülete általában eléri, vagy meghaladja a rendelet szerint előírt
18 m2-t . Néhány esetben, például az ambuláns műtőnél hiányzik alapterület (itt 36 m2-t ír elő a
rendelet), és néhány esetben kisebb kiszolgáló helyiségek hiányoznak. 

Mindenhonnan hiányzik azonban a szakorvosi rendelőintézet minden egyes vizsgálójához
(de legrosszabb esetben is szakmánként előírt) un. adminisztrációs helyiség (18 m2/db). Feltehetően
nem elegendő a mélyföldszinten elhelyezkedő központi öltöző nagysága sem. Ezen elégtelenségek
korrigálására azonban a rendelőintézet teljes átalakítása ill. bővítése lenne a megoldás, ami a már
elkezdett részleges felújítások eddigi eredményét veszélybe sodorná. 



Szintén probléma, hogy a rendelő alapterületi bővítése annak jelenlegi elhelyezése miatt
szinte megoldhatatlan. Javasoljuk ezért a jelzett eltérések korrigálását (ahol lehetséges) a jelenlegi
kubatúrán belül megoldani. Ahol nem sikerül, ott a szakhatóságtól felmentést kell kérni.

Orvos-technológiai szempontból gép- műszer vonatkozásában ide beszerzendő a
mammográfiához fantom. Felülvizsgálandó az orvosi gázhálózat kialakítása illetve bővítése.
A véradó állomást és a bőr-nemi, valamint ideggondozó egységeket tartalmazó épületrész 

Tekintettel arra, hogy az OVSZ használati jogot szerzett- a Megyei Önkormányzattal kötött
szerződés alapján- az épületrész használatára, ezért indokoltnak tűnik a kapcsolatfelvétel a
költségmegosztás érdekében. Az ideggondozó területén (2 ágyas) megfigyelő – kezelő egység
kialakítása szükséges. 

Az orvosszakmai tervezési program, illetve megvalósíthatósági tanulmány további lényeges
elemei, - amelyek jogszabályi előírásoknak megfelelően a beadási határidőre kerülnek kidolgozásra,
az alábbiak: 

II.3.A beruházással érintett építmények a prioritás sorrendjében

Az orvosszakmai program alapjai szerint az alábbi területek lesznek építészetileg érintettek a
rekonstrukció záró ütemében. A területnagyságokat a mellékletben szereplő –a szakmai program
által meghatározott – helyiség-igény hasznos négyzetméter adatai alapján számítottuk. 

1. rendelőintézet 
Épült 1976-ban összesen 36 munkahely 2196 m2 hasznos és 4028 m2 nettó terület.

Az építés óta átfogó rekonstrukció nem volt, kisebb lokális felújítások történtek.

Az eredeti struktúra megtartása mellett a rendelő teljes szakipari, épületgépészeti és villamos
felújítása szükséges. A későbbi egyeztetések után esetleg magastető-ráépítés és ebben személyzeti -
kiszolgáló helyiségek létesítése, amivel a betegellátás szintjein lehet területet nyerni az egyes
egészségügyi intézmények minimumfeltételeit szabályozó  21/1998 NM rendelet előírásainak.  

A rendelőintézet és a kórházi főépület összeköttetésének kialakítása a gondozó-vérellátó
épületen keresztül, kikerülve a vérellátó területét. 

2. E épület 
Az 1960-as években laktanyaépületből átalakított betegellátó épület a már átépített

gyermekgyógyászati pavilon szimmetrikus párja mára teljesen elavult. A jelenlegi térstruktúrával a
minimum feltételeknek egyáltalán nem felel meg.

Egy szint hasznos területe 935. m2 összes hasznos terület 2800 m2, összes nettó területe
3996 m2. Az épület földszintjén önálló egységként művese állomás működik.  A pavilon egy
felújított folyosóval csatlakozik a főépületbe.

Az orvosszakmai koncepcióban vázolt betegellátó struktúra fogadásához egy szint ráépítését
kell számításba venni. Az építés alatt a művese állomás kiváltása megoldandó. 

3. Konyhaépület 
1967-ben épült, azóta átfogó rekonstrukciója nem volt, az épület szakipari szerkezetei és

gépészeti rendszerei teljesen elhasználódtak. a fejújítás nem halasztható. Az épület kellő



alapterülettel rendelkezik, bővítése nem szükséges, összes hasznos alapterülete 634 m2, összes nettó
területe 805 m2. 

4. Gondozóépület – vérellátó
A kórházi főépülethez legközelebb álló fél-szint eltolásos épület két elkülönült részből áll,

melynek egyik felét az OVSZ használja. A kórház rekonstrukcióban a teljes épület felújítása
indokolt, az építészeti kialakítás és az összefüggő gépészeti rendszerek miatt is. Megoldandó az
épületben egy lift kiépítése.

A gondozó hasznos területre 1011 m2, míg összes nettó területe 1375 m2.

Az épület a főépülettel össze van építve, de a szinteltéréseket csak lépcsőkön lehet
leküzdeni. Ennek az épületnek a tetején keresztül lehetne a tervezett folyosót kialakítani, mely a
rendelőintézetet kötheti össze a főépülettel.

5. Gazdasági hivatal
Az 1960-as években az eredeti laktanyaépületből átalakított irodaépület. A teljes szakipari és

gépészeti rendszer elhasználódott, felújítása elkerülhetetlen.

Összes hasznos területe 584 m2 összes nettó területe 837 m2. Az épület elegendő nagyságú a
feladata ellátásához, bővítése nem szükséges. Az épületben kiépítendő a kórházi informatikai
hálózat. 

6. Nővérszálló
Szintén a 60-as években átépített egykori laktanyaépület, leromlott állapotban van, az épület

földszintje vizesedik, a szobák nem komfortosak, a teljes szakipari és gépészeti rendszer
rekonstrukcióra szorul.

 Összes hasznos területe 604 m2 összes nettó területe 854 m2.

7. Izotópdiagnosztikai egység létesítése
Ennek helye még nem eldöntött, szükséges terület kb. 300 m2.



II.4.A beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális feladatok 
Belső úthálózat, térvilágítás

Az érintett épületek környezetében az úthálózat felújítása sem készült el eddig.

Az útépítéssel együtt megoldandó a területrészre eső parkolási felületek felújítása illetve
kialakítása is.

Vizsgálandó a mentőhelikopter leszálló fejlesztése és a leszállóterületről a megfelelő mentő-
gépkocsi út kiépítése (a patakon átvezető híd szélesítése)

Csapadék és szennyvízcsatorna rekonstrukciója. 
Az előző ütemekben elkészült a magas-zónai szakasz, ennek folytatásaként az alacsony

zónai részt kell felújítani.

III.A fejlesztés legfontosabb szakmai és gazdasági hatásai

A Szent Lázár kórház teljes területén a betegellátó tevékenység épülethez kapcsolódó
higienés, komfort feltételrendszere egységesen magas színvonalon valósul meg. A megújuló
infrastruktúra biztonságos alapot képez a betegellátás számára.

Az építészeti és orvostechnikai előírásoknak (minimumfeltételek) való megfeleltetés
kedvezően hat a szakmai munka szervezésére, az orvostechnikai és ápolási követelmények
biztosítására.

IV.Stratégiai célok, prioritások 

- A fekvőbeteg ellátás feltételeinek teljes körű, befejezett kiépítése.
- A járóbeteg szakellátás (szakrendelő) rendkívül súlyos, elmaradott helyzetének felszámolása.
- A gazdasági – műszaki ellátó szervezet elhelyezésének, hatékony működtetésének építészeti és

technikai feltételeinek korszerűsítése.
- A kórház telephelyének teljes körű, befejezett felújítása 
- 50 ágyas érsebészeti osztály szétválasztása révén 20 ággyal önálló kódszámú érsebészeti osztály

létrehozása (megvalósult)
- Cél az SO1 minősítés elérése, ahol a feladat az ambuláns betegek ellátása, akut kórházi felvétel

esetén a beteg állapotának stabilizálása, illetve kétséges esetek 6-24 órás obszervációja, melynek
során  a  megfelelő  diagnosztikus  eljárások  alapján  a  beteg  vagy elbocsátásra,  vagy kórházi
felvételre kerül. (megvalósult)

- 183 C, valamint a 183 D jelzésű betegségcsoportok elszámolásának - többletkapacitási igény
befogadására  irányuló  pályázattal  történő-  kezdeményezése,  a  szakmai,  technika  háttér
biztosítása. 



V. Az alternatív fejlesztési lehetőségek összehasonlító elemzése 

V.1.A rekonstrukciós programot egészében helyettesítő alternatíva:
Mivel korábban eldöntött, és az épületegyüttes nagyobb részét érintően befejezett kórház-
rekonstrukció történt, valóságos alternatívát nem lehet felállítani. 

Új telephely kialakítása már semmiképpen nem jöhet számításba.

Az eddig elvégzett rekonstrukció befejezetlenül hagyása pedig az egész kórház működését
súlyosan  befolyásolná,  az  ellátás  szakmai,  szervezési  feltételrendszerét  veszélyesen
kiegyensúlyozatlanná tenné. 

V.2.A rekonstrukciós programot érintő, arra hatással lévő alternatíva:
Nógrád  megye aktív  és krónikus  pulmonológiai  ellátásának számottevő  részét  a  Megyei

Önkormányzat tulajdonában működtetett Nógrádgárdonyi Tüdőgyógyintézet végzi.

A morbiditási helyzet változása következtében az intézet létrehozását indokoló, és hosszabb
időn  át  feladattal  kitöltő  „Morbus  Hungaricus”-  a  TBC  az  esetszámokat  tekintve  minimálisra
csökkent. Aktív TBC hordozó beteg évente egy - két esetben, régi gyógyult TBC következményei
miatt kezelésre szoruló betegek is csökkenő számban jelentkeznek.

Helyüket,  az  ellátási  feladat  súlyosságát tekintve első helyen a  (tüdő) daganatos betegek
vették  át,  természetesen  jelentős  számban  fordulnak  elő  az  intézetben  a  krónikus  aspecifikus
légzőszervi  betegek (Asthma bronchiale,  allergiás  betegek stb.),  valamint  a  belgyógyászat és  a
tüdőgyógyászat határterületi ellátási feladatát képező kardio-pulmonális megbetegedések.

Az intézetben 60 aktív és 40 krónikus ágy üzemel, a betegek ez utóbbin szinte kizárólag
idős, szociális ellátást is igénylő emberek.

Az intézmény korábban gazdasági és szervezeti válsággal is küszködött, fenntartása esetén
jelentős korszerűsítést, beruházást igényel, azzal a tulajdonos önkormányzatnak célszerű számolni.

Orvos  szakmai,  ellátás-szervezési  és  gazdasági  hatékonysági  szempontból  az  intézmény
önálló és elkülönült fenntartása napjainkban egyre kevésbé indokolt.

Szakmai szempontból ellátási feladatai az alábbiak szerint csoportosíthatók:

Onkológiai  ellátás:  megyei  kórházi  ellátási  feladat,  mivel  az  igényes  képalkotó  és
labordiagnosztika,  a  szükségessé  váló  beavatkozások  (pl.  a  szövődmények,  a  légmell  kezelése)
megfelelő klinikai hátteret, sok szakterület konzíliáriusi bevonását, intenzív ellátást is igényel.

Kardiológiai  szakellátás:  kardiológus  szakemberek,  korszerű  diagnosztikai  eszközpark,
intenzív betegellátás (életmentési feladatok) folyamatos rendelkezésre állása mellett optimális. Ezek
a feltételek elsősorban megyei kórházi szinten biztosíthatók.

Pulmonológiai ellátás: a fiatalabb korosztályok aktív ellátása célszerűbb, ha megyei szinten
történik, természetesen a feltételek városi kórházban is megteremthetők.

A krónikus pulmonológiai, belgyógyászati ellátás feltételei megteremthetők mindkét ellátási
szinten.

Szociális ellátás: egészségügyi intézményben végezni ma már bizonyítottan gazdaságtalan,
tehát a szociális intézményrendszer fejlesztésével célszerű megoldani.



A  lakosság  területi  elhelyezkedése  szempontjából  is  fontos  kérdés,  hogy  Salgótarján
természetes vonzáskörzetében történjenek meg az alapvető kórházi ellátások.

Összefoglalva: a megyei kórház fejlesztési programja számára fontos és eldöntendő kérdés,
hogy milyen ellátó kapacitásokat tervezzen a következő évekre, illetve fekvőbeteg ellátó szakmai
struktúráját hogyan formálja az optimális kihasználtság érdekében.

Szakmailag és ellátás-szervezési szempontból ajánlható a Nógrádgárdonyi Tüdőgyógyintézet
átalakítása. Első lépésben az aktív feladatok átadása a Megyei Kórháznak (onkológia, kardiológia,
kardio-pulmonológia,  belgyógyászat)  és  a  Balassagyarmati  Kórháznak  (belgyógyászat,
pulmonológia).  A későbbiekben megfontolható a krónikus feladatok megosztása is  a két kórház
között, elsősorban a természetes vonzáskörzet figyelembe vételével. 

VI.A fejlesztéshez szükséges pénzügyi forrás biztosításának megtervezése 

Várható bekerülési költségek

A becslés a BAU-DATA 2002 /II. fajlagos építési költségeinek figyelembevételével készült.

Épület Nettó m2 Fajlagos költség
Ft/m2

Bekerülési költség
eFt

Rendelőintézet 4 028 120 000 483 360
Esetleges bővítés 760 180 000 136 800
E épület 3 996 160 000 639 360
Emeletráépítés 1 000 240 000 240 000
Konyhaépület 805 120 000 96 600
Konyhatechnológia 72 000
Gondozó, vérellátó 1 375 160 000 220 000
Izotópdiagnosztika
bővítés

360 240 000 86 400

Gazdasági hivatal 835 145 000 121 075
Nővérszálló 854 145 000 123 830
Összesen 2 219 425

Az út és közműhálózat, a helikopter leszállópálya bekerülési költségeinek becslésére a soron
következő  program  leírásakor  kerül  sor.  Szintén  ez  alkalommal  készül  pontos  számítás  az
inflációkövetésre.

Az  anyag nem tartalmazza  azt  a  legkevesebb  500 millió  forintos  gép-műszer  költséget,
melynek  pontos  meghatározása  a  napjainkban  változó  szakmai  minimum  törvény  alapján  a
későbbiekben történik.

A rekonstrukció pénzügyi forrása jelen törvényi és gazdasági körülmények között kizárólag
az állami költségvetés címzett támogatása lehet.



VII.A célkitűzések megvalósításának tervezése, ütemezése, a teljesítési határidők, felelősök
meghatározása 

- Címzett támogatási pályázat előkészítése, szakmai egyeztetése.

Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató
Határidő: 2003. Február 28.

- A pályázat áttekintése, elfogadásról és beadásról szóló döntés meghozatala.

Felelős: a Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2003. április.

- Címzett támogatási pályázat benyújtása:

Felelős: Nógrád Megyei Közgyűlés Elnöke és
Dr. Bercsényi Lajos főigazgató

Határidő: 2003. április 25.
- A kórházi struktúra pontosítása, kiegészítése (pl. érsebészeti részleg kialakítása, járóbeteg

szakellátás hatékonyságának javítása stb.) a hatékony szakmai ellátás és a gazdálkodás
biztonsága érdekében.

Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató
Határidő : folyamatos

VIII.A programmegvalósítás ellenőrzési és értékelési rendszerének meghatározása
- A címzett támogatási pályázat elnyerése esetén a Megyei Önkormányzat létesítményfelelős

kinevezésével és havi jelentési rendszer kialakításával követheti a kiviteli tervezés és beruházás
folyamatát.

- A kórházi működés és gazdálkodás figyelemmel kísérése érdekében az elmúlt években
kialakított bizottsági és közgyűlési beszámoló rendszer mellett javasolható egy tulajdonosi
monitoring rendszer kialakítása. Ez a rendszer a kórházi kontrolling jelentésre és a felelős
vezetők általi kiegészítésre alapozva havonta tájékoztatja a közgyűlés hivatalának kijelölt
vezetőjét és bizottságait azokról az adatokról (indikátorokról) amelyeket szükségesnek ítélnek.



B., A PROGRAM SPECIÁLIS TARTALMI ELEMEI

IX.A gyógyító-megelőző feladatok összetételének tervezett változtatása 

1. Az ellátott lakosság morbiditási, mortalitási adatainak elemzése

a. Magyarország demográfiai helyzete

Az ország lakosságának egészségi állapota évtizedek óta rossz és továbbra is romló tendenciájú.
A népesség száma az élveszületések csökkenő és az összhalandóság növekvő tendenciája következtében
folyamatosan mérséklődik. Az aktív életkorúak korspecifikus halálozási rátája az európai országok közt
a legmagasabbak közé tartozik. A természetes szaporodás, illetve fogyás tekintetében Magyarország, így
sajnos az utolsók között foglal helyet. 

A második világháború utáni időszakban a születéskor várható átlagos élettartam csak lassan
emelkedett, az utóbbi 30 évben a férfi lakosságnál gyakorlatilag nem változott, míg a nőké 3 évvel
növekedett. Európai összehasonlításban a férfiaknál csak Oroszországban alacsonyabb (61,3 év), nőknél
pedig három országban (Bulgária, Oroszország, Románia) kevesebb, mint nálunk. 

A népesség főbb korcsoportok szerinti alakulásából megállapítható, hogy 1980 óta a lakosság
számának fogyása mellett változik a korösszetétel is. Csökken a gyermek és fiatal korúak aránya és
növekszik az idősebbek száma

A korösszetétel változásának hatására a népesség összetétele eltorzul. A gyermekkorúak száma
fogy, eltartottsági rátájuk a 60-as években regisztrált 38,7-ről 2000-re, 25-re csökkent. Ugyanakkor az
idős népesség száma nőtt, eltartottsági rátájuk ugyanebben az időszakban 13,6-ról 21,4-re emelkedett.
Az eltartott népesség rátája, vagyis a 15 év alattiak és 64 év felettiek számának, illetve a 15 – 64 év
közöttiek számának hányadosa ugyan csökken (vagyis kevesebb eltartott jut az aktív lakosságra),
azonban az eltartottak aránya nő az időskorúak javára. Az öregedési index 85,5, vagyis a
gyermekkorúakra közel azonos számú időskorú jut. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a tendencia nem
változik, vagyis nem növekszik a születések száma, az eltartott népesség rátájának növekedése várható. 

Az egészségi állapot romlás az elmúlt évtizedben, a rendszerváltás után fokozottan jelentkezett.
Magyarország a többi közép-európai országhoz hasonlóan az ipari és mezőgazdasági szennyezettség
számos problémáját örökölte az előző időkből. A magyar lakosságnak körülbelül 30 százaléka él erősen
légszennyezett területen, és 12 százalékának nincs tiszta ivóvize, magas a környezet kémia
szennyezettsége, és a zajártalom is.

Magyarországon a társadalmi környezetében számos változás ment végbe az elmúlt
évtizedekben. Ezek részben azonosak az iparosodott gazdaságok problémáival (több generációs családi
közösségek felbomlása, az intézményes ellátás megnövekedése), részben csak a régió országaira
jellemző (munkanélküliség, válások, rossz lakáskörülmények, növekvő társadalmi feszültségek). A
társadalmi problémák kezelése részben a kórházakra hárul, mivel itt adnak ideiglenes helyet a krónikus
és az idős betegek számára szociális háttérként. 

A stressz, a szociális összeomlás és a gazdasági problémák fokozzák a betegségek kialakulását.
A lakosságra jellemező az egészségtelen életmód, a túlzott alkohol- és cigarettafogyasztás, a kevés
mozgás, ill. a megfelelő étkezés hiánya. 



Ezen környezeti hatások és életmód a magyarázata a keringési rendszer, a légző-, ill. emésztési
rendszer megbetegedéseinek és a rosszindulatú daganatok magas számának. 1980 óta emelkedik a szív
és a daganatos megbetegedések, okozta halálesetek előfordulási gyakorisága. A májzsugorodás által
kiváltott halálesetek száma is emelkedik. Ez arra utal, hogy az alkoholizmus Magyarországon
számottevő probléma. (lsd. 1. ábra, 45. o)

Az inaktív lakosság és az elégtelen jövedelműek száma egyre nő, emellett a hajléktalanokkal és
menekültek ellátásával kapcsolatos problémák is egyre súlyosabb formában jelentkeznek. A
piacgazdaságra való átállást követő nagyarányú gazdasági recesszió miatt, a lakosság széles rétegei
elszegényednek, illetve a vállalt többletmunka által okozott túlterhelés egészségkárosodáshoz vezet. A
munkavégzés feltételei sok helyen nem felelnek meg az alapvető munkaegészségügyi szabványoknak,
ennek következtében a tuberkulózis és a táplálkozási hiánybetegségek újra fontos népegészségügyi
tényezővé válnak. Mindezek mellett új fertőző betegségek (beleértve a HIV/AIDS), jelentek meg.

b. Az Észak-Magyarországi Régió elemzése

A régiót Nógrád, Heves és Borsod- Abaúj - Zemplén megyék alkotják. Északról Szlovákiával,
nyugatról, délről és keletről a Közép-Magyarországi ill. az Észak-Alföldi régió határolja. Ez utóbbi felé
hosszú szakaszon a Tisza képezi a régió határát.

A régió területe 13.429 km², a lakossága 1.296.504 fő, népsűrűsége 97 fő/km². Az éves
bevándorlás 2001-ben -1,6 fő/1.000 lakos volt, ami az országban a legkisebb érték, vagyis az
elvándorlás ebben a régióban haladja meg legjobban a betelepülést.

Demográfiai, morbiditási és mortalitási adatok

A régióban az 1.000 lakosra számított természetes szaporodás-fogyás -3,45 fő/1.000 lakos, ami
viszonylag magas érték, mely a magas elvándorlással együtt a következő években a népesség jelentős
csökkenését eredményezi.

Az 1.000 lakosra számított élveszületés magasabb az országos átlagnál (10,12 fő/1.000 lakos), a
halálozás azonban az országban a legmagasabb értéket mutatja (13,57 fő/1.000 lakos). Az 1.000
élveszülésre számított csecsemőhalálozás 9,35 eset/1.000 élveszülés vagyis viszonylag magas a
csecsemőhalandóság.

Népmozgalmi adatok

 Régió Országos Minimum Maximum
1.000 lakosra számított természetes szaporodás-fogyás -3,45 -3,45 -3,45 -3,45
1.000 lakosra számított élveszületés 10,12 9,53 10,12 10,12
1.000 lakosra számított halálozás 13,57 12,97 13,57 13,57
1.000 élveszülésre számított csecsemőhalálozás 9,35 8,13 9,35 9,35

A lakosság életkori eloszlását mutató korfa nem mutat lényeges eltérést az országos és egyéb
régiók korfája között. A lakosság átlagos életkorát, a korcsoportonkénti férfi-nő arányt tekintve
regionális szintű különbségek érdemben nem mutathatók ki. Általában jellemző, hogy a korfa 20 éves
kor alatt egyenletesen keskenyedik, a 45-50 és a 25-30 éves sávban vannak a legnagyobb értékek,



valamint hogy a fiúk születéskori kissé nagyobb aránya 35-40 év körül kiegyenlítődik, és idősebb korban
a nők számaránya lesz nagyobb.

A régióban a lakosságra számolt haláleset összesen 1.357 eset/100.000 lakos, ami az országban a
legnagyobb érték. A vezető halálokok – a fő betegségcsoportokat tekintve – sorrendjében a régiók között
nincs különbség. Az egész országban vezető halálok a keringési rendszer betegségei. A régióban a
lakosságra vetített haláleset keringési rendszer betegségei miatt 716,6 eset/100.000 lakos, ugyanez
daganatok miatt 324 eset/100.000 lakos, az emésztő-rendszer betegségeire vonatkozóan 98 eset/100.000
lakos. Itt meg kell említenünk az alkoholos májkárosodás szerepét, amely az emésztőszervi halálokok
között messze a leggyakoribb. A lakosságra vetített haláleset külső okok (baleset, sérülés) miatt 94
eset/100.000 lakos. Az öngyilkosság gyakoriságát tekintve jelentős regionális különbségek mutathatók
ki, de adott megye vonatkozásában az országos átlag szerint alakul. 

A születéskor várható élettartam tekintetében a férfiak esetében érdemleges regionális
különbségek nem mutathatók ki. A régióban ez az érték 66,7 év, ami az országban a legkisebb érték. A
nők esetében is csupán minimális regionális eltérések látszanak. Itt ez 76,3 év. A férfiak és nők közötti
jelentős különbség közismert és az egész országban általános. 

A 100.000 főre eső elvesztett életévek a potenciális 70 évből számottevő regionális eltérést
mutatnak. A régióban ez 9.016 év/100.000 lakos, ami az országban a legnagyobb érték. 

Haláloki adatok

 Régió Országos Minimum Maximum
100.000 lakosra számolt haláleset összesen 1 357 1 298 1 357 1 357
100.000 lakosra számolt haláleset keringési rendszer
betegségei miatt 716,6 661,8 716,6 716,6

100.000 lakosra számolt haláleset daganatok miatt 324 331 324 324
100.000 lakosra számolt haláleset emésztő- rendszer
betegségei miatt 98 94 98 98

100.000 lakosra számolt haláleset morbiditás és
mortalitás külső okai miatt 94 93 94 94

100.000 lakosra jutó öngyilkosság 27,9 29,2 27,9 27,9

A kórházi morbiditási adatok közt országosan és minden régióban messze vezető helyen állnak a
keringési rendszer betegségei. A főbb betegségcsoportok sorrendjében a második helytől kezdve már
kimutathatók regionális különbségek. 10.000 lakosra számított kórházi esetszámokban a keringési
rendszer betegségei 520 eset/10.000 lakos, ami az országos átlagnál alacsonyabb (561 eset). A
légzőrendszer betegségei 232 eset/10.000 lakos valamivel magasabb, mint az országos átlag (213 eset),
míg a mentális és viselkedési zavarok száma 188 eset/10.000 lakos, gyakorlatilag azonos az országos
átlaggal (187 eset). 



1. ábra: Morbiditási mutatók

2. ábra: Betöltött orvosi állások

Betöltött orvosi állások 10 ezer lakosra, 2000

Forrás: Egészségügyi Statisztikai Évkönyv KSH, 2001

Forrás: KSH 2002
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2. A tárgyi és személyi minimumfeltételeknek való megfelelés értékelése 

- A Szent Lázár kórház jelenlegi állapotában megfelel a jogszabályi előírásoknak.

- Az  új  épületrészek  megfelelnek  a  2005.  december  31-ig  elérendő  követelményeknek,  a
tervezett rekonstrukció ezt kiterjeszti az intézmény egészére.

- A  hatályos  jogszabály  szerint  (6/2002  IX.26.ESZCSM  rendelet)  a  tárgyi  és  személyi
minimumfeltételeknek  való  megfelelést  2003.  december  31.-ig  kell  elérni.  E  jogszabály
szerint az intézménynek számottevő tárgyi és személyi hiányai vannak. A gazdasági helyzet,
a finanszírozási rendszer szűkössége mellett a vidéki városokat erősen érintő szakorvoshiány
(bizonyos  szakterületeken)  magyarázza  az  elmaradásokat.  További  súlyosbító  tényező  a
megye és ezen belül a kórház felvevő területének a viszonylag alacsony lélekszáma, amely a
teljesítményelvű  finanszírozás  által  közvetített  hatások  révén  szűkíti  az  intézmény
mozgásterét. A következő hónapokban a jogszabály korrekciója várható, mivel a probléma
országos jelenség és rövid távon még a jelentős béremelés mellett sem várható gyors javulás.

- A tárgyi feltételek javulása  a beruházáshoz kötötten könnyebben és gyorsabban javítható,
különösen  akkor,  ha  sikerül  forrásokat  szerezni  (2003  évre  bejelentett  központi
műszerprogramok a radiológia, az ultrahangos diagnosztika, az anaesthesiológia és intenzív
terápia területén).

3. A progresszív ellátási szintnek való megfelelés értékelése 

- - A Szent Lázár Kórház 16 aktív és 2 krónikus fekvőbeteg osztályt, valamint 41 szakrendelést
üzemeltet.

- - Minden aktív szakellátási formában folyamatos ügyeleti szakellátást biztosít.

- - Folyamatos sürgősségi (112/2004. (XI.25.) Kgy határozat  alapján SO1 minősítéssel) és in-
tenzív ellátást nyújt. 

- -  A betegellátáshoz szükséges  laboratóriumi,  szövettani  diagnosztikát,  és  MR kivételével
teljes körű képalkotó diagnosztikát  nyújt,  a szükséges színvonalon és mértékben, ügyeleti
időszakban is.

- - A városi kórházakból átveszi továbbkezelésre a kompetenciaszintjüket meghaladó ellátási
feladatot jelentő betegeket.

- - Szükség esetén gondoskodik egyes betegek országos intézeti vagy klinikai elhelyezéséről.

Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Szent Lázár kórház a progresszív betegellátás rendszerében a

megyei ellátási szint kritériumainak megfelel.



Erős és folyamatos sürgősségi ellátó tevékenysége (baleset, kardiovaszkuláris, stroke, szülészet-nőgyógyászat stb.) alapján

megfelel az EU országokban kialakított 

„súlyponti kórház” osztályba sorolásnak.

4. Gazdaságossági elemzés 

A kórház kétszintű iterációs költségfelosztást alkalmaz. A közvetlen bevételek és közvetlen
kiadások, illetve igénybevett belső szolgáltatások elszámolás után alakul ki az első szintű egyenleg,
majd a közvetett költségek különféle anyagnem-specifikus vetítési felosztása után látható az osztályok
gazdálkodási egyenlege. 

A fekvőbeteg osztályok a 2001. évhez képest a 2002. I. félév végére 24 %-kal növelték
bevételeiket. Legnagyobb bevételi növekedést a Rehabilitáció (76%), a Reumatológia (50%) és a
Traumatológia értek el (49%). Teljesítmény csökkenés az Onkológia és az Intenzív osztályokon
mutatható ki. Az átlag felett teljesítettek még a Sürgősségi egység, amely a 2001. évben kezdte meg
működését, a Pathológiai osztályt pedig csak a 2002. év elejétől finanszírozták külön, így ezen osztályok
bevétel növekményi adatai nem értékelhetők. 

A fajlagos –egy ágyra eső mutatószám –alapján átlagosan 3,1 millió Ft bevétel jut egy ágyra egy
évben. Legmagasabb fajlagos bevételt az Intenzív osztály számol el, 12 millió Ft/ágy/év értékben. Ezt
követően az Onkológia (6 millió) és a Traumatológia (4,4 millió) ágyai a legjövedelmezőbbek.
Legalacsonyabb bevétel a belgyógyászati utókezelőn van: 458 ezer Ft/ágy/év.

Fekvőbeteg osztályok bevételeinek alakulása eFt

2001. Év 2002. I.fé.
I. Belgyógyászat 150612 88765 118%
II. Belgyógyászat 149175 85841 115%
Sebészet 132651 80784 122%
Traumatológia 241609 180107 149%
Szülészet-nőgyógy 183216 117091 128%
Gyermek 195887 106982 109%
Fül-orr-gége 58391 39225 134%
Szemészet 35743 23464 131%
Bőrgyógyászat 33719 17384 103%
Ideggyógyászat 179425 118069 132%
Orthopédia 80972 49972 123%
Urológia 102488 66837 130%
Onkológia 60037 24870 83%
Reumatológia 46740 34943 150%
Intenzív 86904 37530 86%
Stroke 78784 48092 122%
Sürgősségi 77 1523 *
Pathológia 0 2826 *
Belgy. utókezelő 18326 8492 93%
Rehabilitáció 30032 26444 176%
Mindösszesen 1864788 1159242 124%



Az osztályok kiadásainak alakulása átlagosan hasonlóan alakult a bevételekéhez, azonban az
egyes osztályok esetében az eltérés már számottevő. A kiadásait legnagyobb mértékben a Sürgősségi
osztály (48%), az Urológiai osztály (47%), illetve a Reumatológia növelte (42%). Meglepő módon
kiadását csökkentő egység is volt, az Intenzív osztály (-2%). A bevételeit jelentősen növelő osztályok
növelték kiadásaikat, azonban valamennyi esetben a kiadás növekménye elmarad a bevétel
növekményéhez képest. Ez nyilvánvalóan annak tudható be, hogy a betegforgalom növelése nem
módosította a fix költségeket. 

Fekvőbeteg osztályok bevételeinek alakulása eFt

2001. Év 2002. I.fé. %
I. Belgyógyászat 129143 86769 134%
II. Belgyógyászat 128648 78243 122%
Sebészet 198685 109609 110%
Traumatológia 209244 135723 130%
Szülészet-nőgyógy 194542 130621 134%
Gyermek 163299 94190 115%
Fül-orr-gége 56699 35510 125%
Szemészet 50760 34210 135%
Bőrgyógyászat 29986 20826 139%
Ideggyógyászat 88245 51466 117%
Orthopédia 68215 45400 133%
Urológia 111592 82163 147%
Onkológia 50392 32646 130%
Reumatológia 41173 29247 142%
Intenzív 212019 104277 98%
Stroke 50313 28340 113%
Sürgősségi 56355 41659 148%
Pathológia 0 0 *
Belgy. utókezelő 33800 21853 129%
Rehabilitáció 40883 28269 138%
Mindösszesen 1913994 1191020 124%

A kiadásokat felbontottuk személyi és dologi költségekre, ezen belül megvizsgáltuk a személyi
kiadások arányát. Az összes kiadásokhoz képest átlagosan 36 % a személyi kiadás. Ettől jelentősen eltér
a Gyermekgyógyászat (53%), amely esetben bevételei 44 %-át költi személyi kiadásra. Hasonló a
Bőrgyógyászat (52%) is, ahol a bevételek 47 %-a személyi kiadás. Az átlagnál kevesebbet költ bérekre a
Sebészet, a Traumatológia és az Urológia.

Az ágyszámra eső fajlagos mutatószámok alapján az Intenzív osztály vezet, 30 millió Ft
kiadással egy ágyra éves szinten. Viszonylag magas az Onkológia fajlagos költsége (5 millió Ft/ágy/év),
illetve az átlagnál lényegesen alacsonyabb a Belgyógyászati krónikus osztály 845 ezer Ft/ágy kiadással. 

Amennyiben a bevételhez viszonyított költség struktúrát vizsgáljuk az Intenzív osztály esetében
találunk lényeges eltérést (bevételhez 71 %, kiadáshoz 29 %), és a Belgyógyászati utókezelő (bevételhez
76%, kiadáshoz 41%) esetében. Nyilvánvalóan mind két osztály élőmunka igényes. 



Személyi juttatás aránya az összes bevételhez és kiadáshoz 2001.

Bevételi % Kiadási %
I. Belgyógyászat 28% 33%
II. Belgyógyászat 32% 37%
Sebészet 31% 21%
Traumatológia 18% 21%
Szülészet-nőgyógy 44% 42%
Gyermek 44% 53%
Fül-orr-gége 46% 47%
Szemészet 64% 45%
Bőrgyógyászat 47% 52%
Ideggyógyászat 21% 42%
Orthopédia 27% 32%
Urológia 26% 24%
Onkológia 27% 32%
Reumatológia 37% 42%
Intenzív 71% 29%
Stroke 23% 36%
Belgy. utókezelő 76% 41%
Rehabilitáció 64% 47%

A bevételek jelentős mértékű növelése eredményeként sikerült a 2001. év 49 millió Ft
veszteségét 2002. I. félévére 31,7 millió forintra mérsékelni. A nyereséges osztályok között első az
Ideggyógyászat, ahol éves szinten 100 millió Ft körül mutatható ki a haszon. Gazdálkodási szempontból
élen jár még a Traumatológia, a Stroke ellátás és a Gyermek osztály is. A Traumatológiai osztály 2002.
első félévében több nyereséget termelt, mint 2001. év végéig. Leginkább veszteséges az Intenzív osztály,
a Sebészet és a Sürgősségi osztály. 

Az osztályok nagy része mind két vizsgált időszakban megőrizte gazdálkodási sorrendben
elfoglalt helyét, tehát a nyereséges osztályok nyereségesek, a veszteséges osztályok veszteségesek
maradtak. Ez alól kivétel a Bőrgyógyászat, ahol nyereséges osztályból veszteséges osztály lett. Ez
feltehetően a változatlan bevétel mellett megjelenő 39 %-os kiadási növekedés, illetve a magas
bérköltség hányad következménye. Hasonló a helyzet az Onkológiai osztály esetében is, ott a
teljesítmény csökkenése mellett következett be 30 % kiadásnövekedés, így az eddigi nyereség
vesztségbe fordult át.

Nyereséges maradt, de jelentősen rontotta pozícióját az I. Belgyógyászati osztály, amit
kiadásainak emelkedése okozott. Sokat javított viszont a Reumatológia bevételeinek növekedése
eredményeként. Az egyébként is veszteséges Urológia sokat rontott, amit a betegforgalom
növekedésével nem indokolható kiadás növekedése okozott. A bevétel növekedés miatt jelentősen javult
a rehabilitációs osztály pozíciója. 



Fekvőbeteg osztályok egyenlegének alakulása eFt

2001. Év 2002. I.fé.
I. Belgyógyászat 21469 1996
II. Belgyógyászat 20527 7598
Sebészet -66034 -28825
Traumatológia 32366 44384
Szülészet-nőgyógy -11326 -13530
Gyermek 32587 12791
Fül-orr-gége 1692 3715
Szemészet -15017 -10746
Bőrgyógyászat 3733 -3442
Ideggyógyászat 91180 66603
Orthopédia 12756 4572
Urológia -9104 -15326
Onkológia 9645 -7776
Reumatológia 5567 5696
Intenzív -125115 -66747
Stroke 28471 19753
Sürgősségi -56278 -40136
Pathológia 0 2826
Belgy. utókezelő -15474 -13360
Rehabilitáció -10851 -1825
Mindösszesen -49206 -31779

Az egy ágyra eső eredményességet számolva a kórházi átlag 82 ezer Ft veszteség ágyankét egy
évben. Nyereségességben vezet az Ideggyógyászat, ahol 1900 ezer Ft nyereséget éretek el egy ágyon, ezt
követi a Stroke, 1356 ezer Ft eredménnyel, majd az Onkológia 964 ezer Ft-tal. Jelentős veszteség
mutatható ki az Intenzív osztályon -14874 ezer Ft/ ágy értékben.

A fekvőbeteg osztályok adatainak elemzése alapján nyilvánvaló, hogy az osztályok teljesítménye
javuló. A jelentős bevételi növekményt felmutató osztályok képesek növekvő kiadásaik
ellensúlyozására. A kiadások között súllyal jelentkező személyi kiadás rugalmatlan költségtényező, így a
bevételek elmaradása ronthatja az osztály gazdasági pozícióját. 



5. A változtatásnak a közintézmény finanszírozására gyakorolt hatásának elemzése 

a) A rekonstrukció hatásai a finanszírozásra:

Közvetlen hatások:

Új 40 ágyas ápolási osztály kialakítása. 90% -os ágykihasználással számolva a mai OEP térítési
díjjal kalkulálva az éves bevétel 27 millió Ft. Ha krónikus betegápolási tevékenységként lehet
elszámolni, úgy mai áron ez az érték 35.2 millió Ft.

Ha az ágyak egy részét (felét) emelt szintű ápolási egységként kezelik, úgy a bevétel tovább
növelhető. A térítési díjak jelentős emelése várható, a bérintézkedés beépülő hatásaként. 

A tervezett izotópdiagnosztikai egység számottevő bevétel (és kiadás) növekedést fog jelenteni,
ennek nagyságát jelenleg még a szükséges teljes körű információk hiányában nem lehet prognosztizálni.
Ezt a kalkulációt a kiviteli tervezés során szükséges elvégezni. 

A 79/2003.IX.25) Kgy határozat 10.b.) pontja alapján  önálló kódszámú érsebészeti osztály
létrehozására került sor 20 ágyszámmal. 

Közvetett hatások:

A rendelőintézet átépítése, szakmai ellátó szervezetének és adminisztrációjának korszerűsítése
bevételnövekedést eredményezhet. Ennek nagyságára (egyéb intézkedésekkel együtt) a következő
fejezetben térünk ki.

A nővérszálló rekonstrukciója a munkaerőhelyzet javításán keresztül fejti ki hatását.

A gazdasági–műszaki ellátó szervezet és a telephely teljes rekonstrukciója áttételesen javítja a
kórház megítélését, vonzerejét. A modern infrastruktúra, a javuló energiafelhasználás, a korszerű
szabályozás és a jó nyílászárók a kiadási oldalra is kedvező hatást gyakorolnak.

b) Az ellátó szervezet teljesítményének és adminisztrációjának folyamatos javításától elvárható
gazdasági hatások:

A bevételnövelés lehetőségei

fekvőbeteg ellátás

A bevétel növekedés lehetőségei az aktív fekvőbeteg ellátásban: a teljesítmény növekedése a
forgalom és a CMI növekedésének közös hatása.

-      A forgalom növelés  

Amennyiben a jelenlegi kapacitásokon az országos átlagnak megfelelő esetszám kerülne ellátásra
az aktív bevételek (a 2002 I. félévi adatokra vonatkoztatva) 5,4 M Ft többletbevétel keletkezne.

-      A CMI növelés  

Amennyiben azokon az osztályokon, ahol a CMI érték kisebb, mint az országos átlag az átlaggal
azonos CMI értéket lehetne elérni 45,5 M Ft többletbevételt lehetne elérni. 



A lehetséges többletbevételek

OSZTÁLY Forgalom
növekedéséből adódó

többletbevétel

CMI növekedéséből
adódó többletbevétel

Lehetséges
többletbevétel

összesen
I. BELGYÓGYÁSZAT         120,903         10 097,86         10 218,76    
II. BELGYÓGYÁSZAT         377,595              377,60    
SEBÉSZET         704,246              704,25    
TRAUMATOLÓGIA         278,499              278,50    
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT           93,092               93,09    
CSECSEMŐ-GYERMEKGY.         308,379              308,38    
FÜL-ORR-GÉGE           112,42              112,42    
SZEMÉSZET         854,833           4 591,06           5 445,90    
BŐRGYÓGYÁSZAT         277,514              277,51    
IDEGGYÓGYÁSZAT                 -      
ORTOPÉDIA      18 685,67         18 685,67    
UROLÓGIA         910,865              910,86    
ONKOLÓGIA      1 383,427           1 383,43    
REUMATOLÓGIA
INTENZÍV      12 086,11         12 086,11    
STROKE           97,278               97,28    
ÖSSZESEN    5 406,631       45 573,13       50 979,76    

(A többletbevételek kalkulálásánál abból indultunk ki, hogy az átlagnál nagyobb, vagy azzal azonos
forgalmú és/vagy CMI értékű osztályokon a forgalom és a CMI érték nem változik).

Járóbetegellátás

-      A forgalom növelése  

Változatlan kapacitások mellett az átlagosnál kisebb forgalmú rendelések átlagosra forgalomra
történő növelésével 24,6 M többletbevétel keletkezhet..

Az egy esetre jutó átlagos bevétel biztosítása az átlagosnál kisebb bevételű rendelések esetében
110 M Ft többletbevételt eredményezhet.



A bevétel növelés lehetőségei

Osztály Forgalom
növelésével

Egy esetre jutó bevétel
növelésével

Többletbevétel
összesen

Belgyógyászat szakrend.            440 232             440 232    
Sebészet szakrend.            667 179             667 179    
Proctológia            512 853             512 853    
Baleseti sebészet szakrend.          2 443 634          2 443 634    
Szülészet-nőgyógyászat            147 485               754 975             902 460    
Növédelem            106 636               124 681             231 318    
Terhesgondozó              56 247             1 482 723          1 538 970    
Gyermek szakrend.            504 908               434 375             939 282    
Koraszülött szakellátás            296 637             296 637    
Fül-orr-gége szakrendelés          1 956 759          1 956 759    
Szemészeti szakrendelés          2 566 062          2 566 062    
Bor-nemibeteg szakrend.          1 667 782          1 667 782    
Ideggyógy. szakrend.          1 865 836          1 865 836    
Ortopédia szakrend.            380 834               671 734          1 052 568    
UROLÓGIAi szakrend.            571 722             571 722    
Elmegyógyászat szakrend.          6 641 610          6 641 610    
Tüdőgyógyászati szakrend.          4 240 352          4 240 352    
Endokrinológia            304 643             304 643    
Gastroenterológia          3 700 543          3 700 543    
Érsebészeti szakr.            550 985             550 985    
Nephrológia szakr.            304 421               365 703             670 124    
Klimax                   739                 21 481               22 221    
Kardiológia          7 036 999          7 036 999    
Gyermekpszichiátria            262 734                 95 040             357 774    
Röntgen        17 627 924             2 266 291        19 894 215    
Ultrahang szakrend.            669 526             669 526    
Nőgyógyászati UH szr.          3 204 452          3 204 452    
Audiológiai szakr.          2 644 280          2 644 280    
Fiziotherápia        11 973 528        11 973 528    
Gyermeknogyógyászat              19 794               19 794    
Gyermekszemészet            749 363             749 363    
Gyermekpulmonológia            655 005             655 005    
Rehabilitáció szakr.                4 527                4 527    

       29 976 879        29 976 879    
Összesen        24 651 325           86 318 788       110 970 113    



6. A tervezett szervezeti/működési forma változtatás meghatározása 

A kórháztörvény felfüggesztése miatt nincs jogszabályi kényszer az átalakulásra. A készülő új

törvény e területeken ismereteink szerint ajánlásokat fog tenni, kötelező előírást nem tartalmaz.

Jelenlegi szakértői álláspont szerint a rekonstrukció befejezése előtt nem célszerű belekezdeni

radikális szervezeti-működési változtatásokba. Megfelelő tulajdonosi támogatás és ellenőrzés,

korszerű és hatékony menedzsment mellett a költségvetési közintézményi forma is működőképes. Az

átalakulás a két kulcsszereplő figyelmét és erejét elvonná a fejlesztés stratégiai feladataitól.

X. A jelentősebb felújításokkal és fejlesztésekkel összefüggő koncepció 

(A X. fejezet részletes kidolgozása az 5 éves fejlesztési programmal párhuzamosan, azzal egyidejűleg

készített orvosszakmai tervezési programban került részletes kifejtésre.) 

7. A rendelkezésre álló erőforrások ismertetése 

-  A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  biztosította  a  címzett  támogatási  pályázat  elkészítésének

költségeit. A kórház menedzsmentje koncentrálta szaktudását, adatait, információit és részt vállalt a

program előkészítésében, megalapozásában.

- A beruházás megvalósítási terveit és kivitelezését már az elnyert pályázat forrásaiból kell fedezni.

Az önkormányzati önrész kérdése a későbbi kormányzati egyeztetések során határozható meg. Az

elmúlt  évek gyakorlatában arra  is  volt  példa,  hogy a súlyosan forráshiányos önkormányzatok az

önrész vállalásához segítséget kaptak.



8. A tárgyi-műszaki feltételrendszer megfelelőségének vizsgálata 

Az építmények állapota

Az 1. pontban már elemeztük a meglévő kórházi épületegyüttest, az épületek műszaki színvonalán.
Itt:

A meglévő épületek tartószerkezeteinek állapota megfelelő. 
 A jelenlegi E, - D, - konyha, - gazdasági hivatal, - nővérszálló épületek az 1960-as évi átépítési

periódusból valóak. Csekély módosításokkal mindegyik épület az eredeti kiépítés műszaki színvonalát
őrzi. 

Az épületek - a rendelőintézet kivételével - hagyományos építési technológiával készültek.
Az épületek beton sávalapokkal épültek, teherhordó szerkezetei általában tömör tégla hosszfalak.

A gazdasági igazgatóság épülete alatt pince is épült
Az épületek tartószerkezetei jó állapotban vannak, nagyobb és jelentős szerkezeti károsodásra

utaló nyomok nincsenek. A födémek vegyes szerkezetek, mindenhol megmaradnak.
Alaprajzi kialakítások korszerűtlenek. Az ápolást, az egyéb gyógyászati és műszaki ellátásokat

szolgáló térstruktúrák napjainkra rendkívül szűkössé váltak, nélkülözik az ápoláshoz, mind a személyzet
magas szintű munkavégzéséhez szükséges komfortot. A szociális helyiségek szűkösek elégtelenek.

A belső  szakipari  szerkezetek  teljesen  elavultak  és  teljes  cserére  szorulnak.  A fenti  okok a
kényelmetlenségek mellett  már  a  betegellátás  biztonságát,  higiénés  színvonalát  is  veszélyeztetik.  A
homlokzati nyílászárókat a kórház kicseréltette, a volt kapcsolt gerébtokos szerkezetek aztán általában
műanyag nyílászárókat építettel be. 

Az épületek homlokzati rendszereit is fel kell újítani, kellő hőszigeteléssel ellátni. Megmarad az
épületek magastetős tetőszerkezete, de a teljes fedést korszerűsíteni és cserélni kell. 

A rendelő a 70-es években épült előregyártott és monolit vasbetonszerkezettel. A homlokzaton
egyedi előregyártott kis  panelok  találhatóak.  A kor  iparosított  építési  technikája  mára  már  teljesen
elavult,  bár  ablakcsere itt  is  történt.   A  homlokzat  hőszigetelése  elégtelen,  az  épület  télen  teljesen
gazdaságtalanul  fűthető  ki,  nyáron  viszont  a  túlzott  felmelegedés  miatt  igen  kényelmetlen,  egyes
betegszobái alig használhatóak. Az építési technológia miatt a panelfelület csak részben - a fugáknál
javítható   

A kapcsolódó infrastruktúra állapota 

A kórház infrastrukturális rendszerei is azonos képet mutatnak az épületek állapotával
Az egész telepet érintő közműfejlesztés és rekonstrukció az előző ütemekben 60 %-ban befejeződött. A
telepi un. alacsony zónai terület rekonstrukciója még nem készült el.

A  közműmunkák  tervei  együtt  készültek  az  egész  területre,  ezért  a  mostani  feladathoz
természetesen rendelkezésre állnak a kiviteli tervek.

Az infrastrukturális fejlesztés részeként kell elkészíteni a helikopter-leszálló területet és annak
útösszekötését a kórházi főépülettel. Ebben a részfeladatban legfontosabb elem a Tarján patak feletti híd
megfelelő kiszélesítése. Ez most egynyomú híd szabvány szerint még telepen belüli közlekedésre sem
alkalmas.  A  hozzá  csatlakozó  útépítéssel  lehetővé  kell  tenni  az  egész  évben  minden  évszakban  a
helikopteres betegfogadást. 

Az alacsonyzónai közmű-rekonstrukció befejezéseként az érintett területen fel kell újítani a belső
úthálózatot térvilágítást és felszíni csapadékvíz-elvezetést is. 



A beruházással érintett orvostechnológiai egységek leírása, és azok
gép műszer állományának jelenlegi állapota.

Új egységek kialakítása: E épület fsz. – nukleáris medicina, E épület 3. em. - ápolási osztály

A  Szent  Lázár  Megyei  Kórház  rekonstrukciója  során  új  egységként  tervezzük  kialakítani  a
nukleáris medicina részleget, valamint a 40 ágyas ápolási osztályt. Az in vivo nukleáris diagnosztikai
egység kialakítását  az  indokolja,  hogy a  megyében ilyen ellátás  nincs.  A betegellátás hatékonyságát
biztosító gyors és sokoldalú, komparatív diagnosztika napjainkban már semmiképpen sem nélkülözheti
egy korszerű nukleáris medicina egység működését, melyre megyei kórházként az intézménynek nagy
szüksége van. 

Az ápolási osztály kialakítása elsősorban azért szükséges, hogy a  rászorult betegek itt kapják meg
a szükséges ellátást és ne foglaljanak aktív ágyat a szükségesnél hosszabb ideig le.

Meglévő egységek átalakítása: E épület földszint-művese (részleges), E ép. 1-2. emelet neurológia
és stroke, rendelő (részleges), D épület (részleges), rendelőintézet (részleges)

A jelenleg is működő neurológiai osztály további specializációjával kialakul a stroke részleg, mely
az  érintett betegségcsoport pácienseinek hatékonyabb, gyorsabb gyógyítását szolgálja.

A  rendelőintézet  rekonstrukciója,  felújítása,  bizonyos  fokú  orvostechnológiai  átalakítása  több
szempontból  is  kívánatos.  A  hidroterápia  D épület  földszintjére  való  áthelyezésével a  fizioterápiás
egység közelebb  kerül  a  kórházi  hasonló  funkciójú  egységhez. A  fizioterápiás  egység  felszabaduló
helyén jól elhelyezhetők azok a rendelők, amik ez idáig a mélyföldszinten voltak (proktológia, fül-orr-
gége). A mélyföldszinti  területen kényelmes körülmények közé kerül a Bőr- és  nemibeteg-gondozó,
mely külön bejáraton keresztül közelíthető meg. Megvalósul az összekötő folyosó a rendelőintézetből a
D épületen keresztül a kórházi főépülettel.

A  D épület  egyik épületszárnya  a  Vérellátó  használatában  áll,  ennek  funkcionális  kialakítása
változatlan marad. Az épületbe egy lift kerül beépítésre, mely ülőbeteg szállításra is alkalmas lesz. A
másik szárny földszintjén kap helyet a rendelőintézetből kiköltöző hidroterápia, a fölötte lévő szinten
pedig az elektroterápia, a masszázs és a tornaterem. A második emeleten az ideggondozó és egy 52 fős
központi személyzeti öltöző kerül kialakításra, mely a rendelőintézettel a fölötte lévő szinten kialakított
összekötő folyosón keresztül találkozik.

A legnagyobb mértékű átalakítás az E épületben következik be. Ezen épület földszintjén a művese
állomás  található.  Az  állomásnak  a  rekonstrukció  alatt  is  üzemelni  kell,  ezért  az  üzemeltetővel
egyeztetve a következő megoldást választottuk: Az E épület rekonstrukciójának indulásakor a művese
állomás jelenlegi főbejáratához közel eső 4 ágyas pozitív dializáló pácienseit más művese állomásra kell
átirányítani, ami - tekintve csekély számukat- az üzemeltető szerint megoldható. Ezután a főbejárat az
udvar felőli részre kerül, a negatív dializáló rész működik, a lépcsőház és a jelenlegi főbejárat közötti
terület  átépítésre  kerül.  Itt  kialakul  két  teremben (11+6  ágy) az  új  negatív  dializáló  egység,  amely
elkészülte után az épület másik szárnya épül át. Az átépítés befejezése után ismét a régi főbejáraton
keresztül zajlik a forgalom. Az új pozitív dializáló az udvari rész beépítésével alakul ki. A jelenlegi
negatív  dializáló  alapterülete  pedig  a  nukleáris  medicina  egységhez  tartozik  majd.  Ebben  az



épületrészben kapnak helyet az izotóplabor vizsgálói és meleg helyiségei, a személyzeti, kiszolgáló és
váróterületek  pedig  az  E  épülethez  a  földszinten  hozzáépített  épületrészben.  A  nukleáris  medicina
egység főbejárata az A3 épület felőli összekötő folyosóról nyílik, így kapcsolata a kórházzal is megvan,
ugyanakkor a járóbetegek számára is könnyen elérhető.

Az  E  épület  első  emeletét  a  27  ágyas stroke  részleg,  8  ágyas neurológiai  részleg  valamint  a
neurológia  központi  személyzeti  öltözője  foglalja  el.  Az  öszesen  35  ágy az  épület  két  szárnyában
kialakított két ápolási egységben helyezkedik el 1, 2, és négyágyas betegszobákkal, melyek mindegyike
saját fürdőszobát kapott.  A neurológia és a stroke osztály közös irányítás alatt áll,  így az elhelyezés
(melyet  a  meglévő  épület  adottságai  kínáltak)  rugalmas  ágyfelhasználást tesz  lehetővé  a  felmerülő
igények szerint.  Az ápoláshoz kapcsolódó kiszolgáló egységek (pl. ágytálmosó, szennyesruha tároló,
teakonyha stb.) mindkét oldalon megvannak, a kezelő és vizsgáló helyiségek pedig középen találhatók.
Egy főorvosi , egy orvosi és egy ügyeletes orvosi szoba is helyet kapott ezen a szinten.

Az E épület 2. emelete a 40 ágyas neurológiai részlegé. Az osztály szerkezet és komfort az első
emelethez hasonló, csak itt több ágy fér el, mivel nincs személyzeti öltöző.

Az E épület 3. emeletén az ápolási osztály kerül kialakításra. Az osztály szerkezet és komfort itt is
az első emeletihez hasonló, a technológiai funkcióból adódó, eltérő helyiség kialakításokkal. Ennek az
egységnek saját személyzeti öltözőt alakítottunk ki ezen a szinten.

A meglévő gép műszer állomány állapota

A kórház többütemű rekonstrukciója során az elkészült egységek orvostechnikai felszereltsége (a
rendelkezésre állt  anyagi eszközök  korlátozott  volta miatt)  nem éri  el  a megyei kórháztól  elvárható
színvonalat.  Az  intézmény  mindent  megtett  azért,  hogy  a  működés  feltételeihez  szükséges  orvosi
műszereket biztosítsa, minden eszközzel, így egyes eszközök bérelésével is. Ez a kényszermegoldás –
jóllehet átmenetileg kisegíti a kórházat- hosszabb távon azonban rendkívül pazarló, ezért az intézmény
fő  célja,  hogy  a  szükséges  orvosi  műszerek  és  gépek  beszerzését  mielőbb  biztosítsa.  Különböző
forrásokból folyamatosan, (a szakmai és működési prioritások figyelembe vételével) folyik a hiányzó
eszközök beszerzése. Ennek a folyamatnak a befejezését szolgálja jelen rekonstrukció.

A meglévő létesítmények rekonstrukciós feladatai, az új építések
szükségessége, a tervezett új kialakítások elvei

A Szent Lázár kórház befejező üteme az előzőekben vázoltak alapján több egymástól jellegében
eltérő és térben elkülönült feladatból áll.

A  megvalósíthatósági  tanulmány  mindegyik  eleme  most  is  meglévő  épület,  melyeknek
rekonstrukciója és több esetben bővítése-emeletráépítése is a feladat Ezek a feladatok egyáltalán nem
különülnek el  egymástól.  Csak együtt üzemképesek, így együtt tárgyaljuk a rekonstrukciós és  az új
építési feladatokat 



1. A  konyhaépület rekonstrukciója főleg az elavult technológia, valamint építészeti és gépészeti
rendszereinek  elöregedése  miatt  szükséges.  A  60-as  években  beépített  anyagok,  szerkezetek  és
technológiák  messze  túlélték  eredetileg  elvárt  megfelelési  időtartamukat  A  rekonstrukciós  feladat
kedvező sajátossága, hogy nagyobb belső szerkezeti átalakítás nélkül megoldható a konyhatechnológia
korszerűsítése.

A rekonstrukciós feladat kedvező sajátossága, hogy nagyobb belső szerkezeti átalakítás nélkül
megoldható a  konyhatechnológia korszerűsítése.  Az épület  üzemi területei  elegendőek a  korszerűbb
technológia fogadásához, nagyobb arányú funkcionális átalakításra sincs szükség.

A  legnagyobb feladatot  a  teljes  külső-belső  szakipari  rekonstrukció  és  a  teljes  gépészeti  -
elektromos rendszerek cseréje jelenti.

A  konyhafelújításnak  -  lejárt  határozatú  –  építési  engedélyezési  tervdokumentációja  áll
rendelkezésre a 90-es évek közepéről Ebben már a mai higiénés követelmények szerinti  elválasztott
szennyes- tiszta anyagszállító folyosók szerepelnek. Ez ma is helytálló megoldás.

A  rendelkezésre  álló  tervek  korszerűségi  felülvizsgálata  szükséges  az  eredeti  tervező
bevonásával

2.  Az  E  épület rekonstrukcióját  is  főleg  az  előző  ütemekben  elhatározott  koncepciók  szerint
célszerű  készíteni.  Ez  főleg -  az  épület  szimmetrikus  párjának megfelelő -  emeltráépítését  és  külső
megjelenésének megoldását jelenti.

 A kórházi főtömböt az E épülettel összekapcsoló folyosó újjáépítése megtörtént, ez hosszabb
távon is megmaradhat.

A feladat ennek az épületnek a rekonstrukciójánál a legösszetettebb és legnagyobb bővítést is igénylő
feladat. 

A meglévő épület teljes földszintjét egy FRESENIUS művese állomás foglalja el. Ennek teljes
kiváltása  nem  megoldható,  az  Üzemeltető  számára  minimum  a  kb.  felére  csökkentett  területen
visszafogott  kapacitás  fenntartása  az  elfogadható.  Ez  meghatározza  az  egész  épület  átépítésének
szakaszolását és a földszinti területen részben a belső elrendezését is.

Ennek  következtében  az  épületet  függőlegesen  a  középső  lépcsőház  mentén  kettéosztott  két
szakaszban lehet rekonstrukció alá venni. 

A feladat még az épület bővítése, a két kis beugró minden szinten történő beépítése és az új III.
emelet kiépítése. A szakaszos építés alatt az épület egyik fele üzemelhet. 

A műveseállomás sajátos kialakítása miatt a kórházi főépülethez közelebb eső területen maradhat
meg a betegellátás.  A pozitív  dializáló  és  a  bejárati  félrész  területén kezdődhet  az  építés.  A tervek
bemutatják, hogy a kiürített műves területén és a bővítményben elkészíthető az új 
Nagy negatív dializáló, a kiszolgáló területeivel együtt. A szint utca felöli helyiségsorának funkcionális
elrendezése nagymértékben megmaradhat.

A fél  földszint  úgy készül,  hogy a második szakaszban itt  üzemel  a dializáló,  az egyeztetett
csökkentett kapacitással. 

A földszinti rész főépület felé eső területét úgy alakítottuk ki és a bővítményeket úgy terveztük,
hogy a művese második területrésze megfeleljen az Üzemeltető elvárásának, valamint a fennmaradó
területen a Kórház új fejlesztésű nukleáris medicina egységét el lehessen helyezni. Célunk az volt, hogy
a kórház felöl jól megközelíthető földszinti területen alakítsunk ki a nagy forgalmú egységet. A javasolt
megoldás szerint az összekötő-folyosóról közvetlen bejárattal lenne megközelíthető. Belső elrendezése
megfelel a helyiségprogramban rögzített funkcionális követelményeknek. 

Az  épületben a  betegosztályok az  I. emelettől  fölfelé találhatóak.  Az I. emelet  fő egysége a
bővített ágyszámú stroke osztály. Ez jelenleg 21 ágyon üzemel, fejlesztés után 27 ágyasra bővül. Minden
betegszoba komfortosított,  általában két  és  négyágyas fürdőszobás  szobákat  javasoltunk,  részben az
épület  adta szerkezeti  lehetőségek figyelembevételével. A sroke osztály egy ápolási egységet alkot a
neurológiai osztály ide elhelyezett 8 ágyas részlegével. 



A neurológiai  osztály eredetileg 48 ágyas egység, de itt  is  az épület  struktúrája  irányította a
megoldási javaslatot 40 ágyas osztály létesítésére, és az említett 8 ágy I. emeletre telepítésére. Az épület
egy szintje a két beugró beépítésével optimális feltételeket biztosít a negyven ágyas két ápolási egység
kiépítésére. A stroke részleg mellé telepített neurológiai ágy szakmailag jó megoldás lehet, mert azonos
profil és azonos a két rész vezetése is. 

A nővérállás az első emeleten a két egység között középen lesz kialakítva, hogy mindkét oldal
betegszobáinak súlypontjában legyen. 

A  neurológiai  ágyakat  befogadó  épületrészen  a  terület  elegendő az  I-II. emeleti  személyzet
központi öltözője számára.

A  II.  emelet  két  szimmetrikus  elrendezésű  20-20  ágyas  ápolási  egységből  épül  fel.  Itt  a
nővérállások a szint  két szélén a betegszobák súlypontjában lesznek,  míg a szint  középső részén az
osztályos vizsgálók, kezelők találhatóak.

Az épület  most két emeletes magastetős kialakítású. Az új ápolási osztály az új III. emeleten
emeletráépítéssel  kerül  kialakításra.  Belső elrendezése  majdnem pontosan  megegyezik a  neurológiai
osztály elrendezésével. Az itteni osztálynak saját személyzeti öltöző létesül.

A két azonos osztály létesítése építési egyszerűsítést és üzemeltetési előnyöket is jelent.
Az  épület  kialakítása  figyelembe veszi  az  ikerépület  már  az  előző  ütemben  elkészült  GY.

épületet. 

3 A rekonstrukció harmadik eleme a Rendelőintézet rekonstrukciója. Az épület az előzőekben már
ismertetett  adatok  szerint  a  kórház  legutoljára  a  70-es  években épített  egysége. Így megoldásai  és
szakipari szerkezetei, gépészeti rendszeri is valamivel fiatalabbak a többi tárgyalt épületnél. A felújítás
indoka,  hogy a  viszonylag fiatalabb  szerkezetek  is  elérték  már  a  tervezett  életkoruk végét,  a  nagy
járóbeteg-forgalom az elhasználódást még fokozta is. Az Intézet néhány gépészti felújítást elvégeztetett
és a homlokzati nyílászárók cseréjét is végrehajtották.
 A  mostani  felújítás  keretében  meg  kívánjuk  valósítani  az  épület  zárt  folyosóval  való
bekapcsolását  a  kórházi  főépület  tömbjébe.  Ez  eddig  több  tervben  szerepelt,  de  az  épület
rekonstrukciójával  együtt  eddig  minden  ütemből  elmaradt.  A  lehetőség  a  II.  emeleti  dél-keleti
várófolyosóból kiindított vízszintes zárt átkötőhíd a gépkocsis bejárat felett. Az átkötés a D jelű OVSZ
és Gondozó épület lapos tetejére érkezhet. A két szint közötti eltérés csekély, a folyosó gyakorlatilag sík
padlóval kialakítható. A D épület tetején továbbvezető folyosót az épületével együtt tárgyaljuk.

Másik nagyobb változás a fizió- és hidroterápia D épületbe költöztetése, hogy a kórházi részről
rövid úton elérhető legyen és megszüntethetőek legyenek a szakmai kettőzések. 

A fizióterápia földszinti területén rendelet szerint tartalommal ki lehet alakítani az orr-fül-gége
rendelőket. Ezek most a mélyföldszinten működnek szűkös körülmények között. A fizioterápiás egység
helyén még marad elegendő hely az Megyei Orvosi Kamara irodahelyiségének kialakítására is. Ez is
igen szűk területen működik a mélyföldszint északi sarkában 

A földszinti területről a fizióterápiával együtt a hidroterápia is a D épületbe lesz áttelepítve. 
A felszabaduló területen normális körülményeket lehet kialakítani a proktológia számára. A jelenlegi
kiépítése nagyon szűkös a rendeleteknek egyáltalán nem felel meg. A proktológia mellett még maradt
egy területegység ahová egy pajzsmirigy vizsgálót telepítettünk. 

A mélyföldszintről az  tehát  felköltözik az orr-fül-gége és  proktológia. A felszabaduló terület
alkalmas a D épületben működő bőr és nemibeteg-gondozó elhelyezésére. A helyiségcserének minden
feltétele adott A felszabadított terület önálló bejárattal rendelkezik, nem kell más egységekkel azonos
közlekedőket  használni,  a  parkoló  és  az  utca  felöl  is  könnyen  vízszintes  síkban  elérhető.  A
mélyföldszinti elnevezés kissé megtévesztő lehet, mert az egész épületnél teljes terjedelmében szabad
homlokzatot  építettek, az utca felöl lépcsővel feljárással a magasföldszintre és az udvar felöl síkban
bejárva az alatta lévő szintre. A gondozó belső váró- és közlekedőtere ajtókkal van lehatárolva a rendelő
egyéb területétől.



A mélyföldszinten a meglévő öltözők mellett további személyzeti öltözőket lehet kialakítani.
Ezek az  új  és  régi  öltözők  és az összeépülő D épület  II. emeletén  tervezettek együtt elegendőek  a
rendelőintézeti személyzet számára. 

A mélyföldszint egyéb kiszolgálóhelyiségeinek alaprajzi kialakítása nem változik.
A magasföldszint jelzett átalakításán túl lényeges alaprajzi változtatást nem terveztünk. A kisebb

utólagos  módosítgatásokat  visszabontjuk  és  biztosítjuk  a  rendeletben  előírt  helyiségnagyságokat és
kapcsolatokat.

A kórház részéről többször felmerült az épület tetőráépítése, ahol egyéb kiszolgáló helyiségeket
kívánnának elhelyezni. Az épület sajátos karakteréből adódóan a tetőráépítés építészetileg, és városképi
szempontból nem lenne szerencsés megoldás. Ezen szempontok figyelembevételével esetleg – az épület
stílusához igazodó szintráépítést lehetne figyelembe venni.

Jelen tervben ezzel  nem számoltunk,  a jelenlegi adatok alapján helyiségigényeket  a rendelési
idők kitolásával a műszakórák növelésével meg lehet oldani 

4. A  D jelű épület két félszinteltolásos  részből áll.  A rendelő felé eső háromszintes tömegben az
országos  Vérellátó  Szolgálat  működik  (113/2004.(XI.25.)  KGY  hat  alapján  452  m2),  a  másik
kétszintes rész a kórház gondozóintézeteit fogadja be.

A gondozórész csatlakozik a kórházi tömbhöz lépcsővel kialakított  folyosóval. A kért fizió- és
hidroterápiás  egység áttelepítése  is  azért  merült  fel  a  Kórház  vezetésében,  mert  a  becsatlakozásnál
mozgásszervi egység csatlakozik a folyosóhoz. Így a fizió-hidroterápiás egységek üzemeltetésében nem
kell párhuzamosságokat fenntartani. Ez üzemeltetési és gazdasági előnyökkel is járna. Természetesen a
folyosóban meglévő lépcsőt eltüntetni  nem lehet,  de lépcsőjáró „lifttel” meg lehet  oldani  a nehezen
mozgó betegek közlekedését. 

Az épületrész utcai külső bejárata megmarad, az új kialakítású hidroterápia az utcai szintre kerül.
A betegek számára betegirányító kartonozó,  belső öltözőegységek is készülnek a kezelők mellett.  A
fizióterápia helyiségeit ezek felett az I. emeleten alakítottuk 

A  kórház  épületrésze  jelenleg  kétszintes,  lapostetős.  A  rendelőintézettel  való  összekötéskor
merült fel a II. emelet létesítésének lehetősége és igénye is. A racionális megfontolásokból felvázolt
egységcseréket úgy lehet optimálisan elrendezni, ha az ideggyógyászati gondozót is áttelepítjük. A bőr
és nemibeteg-gondozó a rendelőintézetbe kerül, de az ideggondozó elhelyezésére emeletráépítésben jobb
körülményeket lehet teremteni. A javasolt II. emelet építészetileg egységesíti az épületet, funkcionálisan
viszonylag elkülönült  területet  biztosít  az  ideggondozó  számára.  A  ráépítés  másik  indoka,  hogy a
területen még egy – az épület számára szükséges központi öltözőt is lehet létesíteni.

Az áttelepítés egyik feltétele természetesen az, hogy az épületben betegfelvonó is létesítésre kerüljön. Ez
és az új átkötőfolyosó szerves egységbe foglalja a rendelőépületet, a mai gondozót és a főépületeket.

5. A  nővérszálló rekonstrukciója  régóta  várat  magára.  Az  épület  belső  kialakítása  a  60-as  évek
igénytelenségét tükrözi a szobák kialakításánál, a közös fürdök megoldásánál és az egész épülettel
szemben  támasztott  követelményeknél.  Az  akkor  készült  szerkezetek  és  gépészti  kiszolgáló
rendszerek azóta végleg elavultak, gyakorlatilag teljesen tönkrementek. Az épület teljes felújítása
nélkül mai igények szerinti szállásfunkciónak nem felel meg. Itt tapasztalható a földszinti falak erős
nedvesedése, a vizesblokkok átázása a tető beázása is. Az épületben egyedül a műanyag nyílászárók
új szerkezetek, ezek a felújítás után is megfelelőek lesznek.

A szobákat természetesen komfortosítottuk. Egyes szobák saját fürdővel rendelkeznek, de az épület adottságaihoz igazodva legalább két szobának lesz
egy közös vizesblokkja. A vizes helyiségek kialakításához alkalmas lehet előgyártott kabin alkalmazása, aminek üzemeltetési előnye, gyors építési –
szerelési ideje mindenkép előny. A későbbi tervezéskor lehetséges előnyös alkupozíciót elérni a szállítóval sok azonos méretű és kialakítású kabin
alkalmazása esetén. 



A szintek középső részén egy tartalék WC-fürdő blokkot meghagytunk, a másikból szintenként
egy-egy teakonyhát alakítottunk ki. 

A  földszinten  megmaradt  a  társalgó  nagyterem és  a  gondnoki  helyiségcsoport,  valamint  a
vendégszobát sem szüntettük meg.

A komfortosítás után a mai kor színvonalán lehet elhelyezni a kórházi dolgozókat. 

5. a G jelű  épület rekonstrukciója sem halasztható sokáig. Az épület szintén az eredetileg laktanyai
épületek közül való a 60-as átépítés a kaszárnyaszínvonalon keveset változtatott. 
A kórház gazdasági hivatalának fejlesztéséhez, az informatikai hálózat magas szintű kiépítéséhez a
környezeti feltételeket is fejleszteni szükséges.

Az épület pinceszintjén kórlaptároló működik, ami távlatban is megmaradna. Ehhez viszont a
falak vizesedését meg kell szüntetni, a teljes épület utólagos szigetelését el kell végezni.

A földszinti és első emeleti funkcionális elrendezés korszerűsödik. Sok kis szoba helyett több
részleg közös, 4-5 fős munkatermekben lesz elhelyezve. A mostani elrendezés megfelel a kórház
távlati igényeinek és lehetővé teszi a magas szintű munkavégzést. 

A magastetős épület tetőterét javasoljuk beépíteni. A tető teljes héjazatának cseréje szükséges, a
tartószerkezet  részben  cseréje,  javítása  is  szükséges lesz,  így a  tetőtér  átépítése  és  hasznosítása
viszonylag egyszerű feladat. A lépcsőház már most is felvezet a padlástérbe. Az iratarchiválás igénye
további területeket igényel, ezt itt a legolcsóbban meg lehet oldani. A zárófödém részletes vizsgálata
előtt  szemrevételezés után megállapítható,  hogy hagyományos polcos  elrendezéssel  az irattárolás
megoldható. 

Ütemezések

A  megvalósíthatósági  terv  hat  épület  felújítását  kismértékű  bővítését  tartalmazza  és  a  telep
közmű rekonstrukciójának harmadát. Az építések felújítások egymástól függetlenül is készíthetők. 
A feladatok nehézségét inkább az épületekben lévő funkciók ideiglenes kiváltása ill. kitelepítése jelenti.
Különösen igaz ez a folyamatos konyhai üzemnél és az E épületben működő műveseállomás esetében.
Itt  az  üzemeltetővel  történt  egyeztetés alapján az épület  függőleges szakaszolása  és a  fél  épületrész
átépítése lehet a megoldás. 

Építési szerelési munkában a legnagyobb feladat ez az E épület bővítése és átépítése. Az ütem
kezdeteként ki kell váltani a pozitív dializáló egységet és az emeleti neurológiai osztályt is össze kell
költöztetni a fél épületrészbe. A nem teljesen optimális szakaszolás elkerülhetetlen és az építési munka
gyors kivitelezésével és pontos ütemezésével a feladatot meg lehet oldani. Nehézséget jelent az
emeletráépítés és új tetőépítés ütemezése, ami bizonyosan csekély többletköltséget okoz, de a feladat
nem több a szokványos kivitelezői feladatoknál. 

9. A szükséges műszaki-igények meghatározása 

A beruházás során beszerzendő főbb gép-műszerek orvostechnológiai egységenként

Nukleáris medicina
SPECT teljestest 1
Gamma kamera (planár) adatfeldolgozóval 2
Állódetektoros mérőhely 1



Izotóp aktivitás kalibrátor 1
Üreges mérőhely spektrométerrel 1
Hordozható dózisteljesítménymérő 1
Izotóp tároló(hűtőszekrénybeli is) 1
Izotóp bontó asztal ólomüveggel 1
Vegyi fülke 1
Freccsenésmentes mosogató 1
Aktív hulladék tároló 1
Kromatográfiás felszerelés 1
Általános labor és manipulációs eszközök 1
Filmnézőszekrény 1
Ólomgumi kötény 2
Ólom fecskendő tartó 7
Dekontaminációs készlet 1
Újraélesztési felszerelés 1
Számítógép összeállítás (leletezés/adatfeldolgozás) 2
IDEGGYÓGYÁSZAT OSZTÁLY 
48 ágyas

Db

Kórtermi felszerelés
Ágyak 48
Éjjeliszekrény 48
Kórtermi  ágylámpasávok  elektromos  és  orvosi  gáz
csatlakozásokkal

48

Osztályos alapfelszerelés
Ágytálmosó 2
Beteglemosó kocsi 2
Antidecubitor matrac 2
3 csatornás EKG 1
Vizsgálólámpa 2
Rtg filmnézőszekrény 2
Osztályos mobiliák
Műszerkocsi 2
Kötözőkocsi 2
Gyógyszerosztó kocsi 2
Ágyazókocsi 2
Speciális szakma szerinti műszerek
16 csatornás EEG 1
Infúziós pumpa 1
Fecskendős infúziós pumpa 1
Gyógyszerporlasztó 1
Szelektív ingeráram készülék 1
Galvánáram készülék 1
TENS 1
UH készülék 1
EMG készülék 1
Szemtükör 1
Vízustábla 1
Reflexkalapács 1
Kalibrált hangvilla érzésvizsgálathoz 1

STROKE részleg 27 ágy
Kórtermi felszerelés
Ágyak 27
Éjjeliszekrény 27
Kórtermi  ágylámpasávok  elektromos  és  orvosi  gáz
csatlakozásokkal

27

Osztályos alapfelszerelés
Ágytálmosó 1
Beteglemosó kocsi 1
Antidecubitor matrac 1
3 csatornás EKG 1



Vizsgálólámpa 2
Rtg filmnézőszekrény 2
Osztályos mobiliák
Műszerkocsi 2
Kötözőkocsi 2
Ágyazókocsi 2
Gyógyszerosztó kocsi 2
Speciális szakma szerinti műszerek
Infúziós pumpa 1
Fecskendős infúziós pumpa 1
Gyógyszerporlasztó 1
Ágymelletti betegmegfigyelő monitor 1

ÁPOLÁSI OSZTÁLY 40 ágy
Ágyak 40
Éjjeliszekrény 40
Kórtermi  ágylámpasávok  elektromos  és  orvosi  gáz
csatlakozásokkal

40

Osztályos alapfelszerelés
Ágytálmosó 2
Beteglemosó kocsi 1
Beteglemosó ülőkád 1
Antidecubitor matrac 4
3 csatornás EKG 1
Vizsgálólámpa 2
Rtg filmnézőszekrény 2
Osztályos mobiliák
Műszerkocsi 2
Kötözőkocsi 2
Gyógyszerosztó kocsi 2
Ágyazókocsi 2
Speciális szakma szerinti műszerek
Ultrahangos kezelő készülék 1
Kombinált  készülék galván, dia  szelektív és  TENS
terápiára

1

Kisfrekvenciás pulzáló mágneses terű készülék 1
Bioptron gyógylámpa 1
Infúziós pumpa 1
Fecskendős infúziós pumpa 1

Rendelőintézet
Súlyfürdő készlet 5
Hidroterápiás kezelőkád 1
Elektroterápiás kezelőkészülékek 5
Elektroterápiás kezelőasztalok 5
Masszírozó asztal 3
Ultrahang készülék 1
Röntgen kiegészítő egységek



10. A szakmai fejlesztési program műszaki koncepciójának elkészítése 

Alapvető  struktúrafejlesztésre  a  jelenlegi  IV.  ütemben  nincs  szükség,  a  pavilonos  részek
tömbösítése - összekötése is megtörtént. A fő feladat az egységen belül a még fel nem újított részek
átépítése  -  korszerűsítése.  Az  épületbővítések  csak  a  tervezett  feladatok  optimális  feltételeinek
megteremtésére készülnek. Az ellátó struktúrák közül viszont az élelmezés rendszerének megújítása, és
a  közmű-rekonstrukció  befejezése  elengedhetetlen.  Ezek  a  most  is  üzemelő  rendszerek  viszont  a
szakaszos rekonstrukcióból eddig kimaradtak.

A mostani pályázatban szereplő IV. ütemben kerülhet sor a meglévő konyhaüzem, a D, E épületek, a
rendelőintézet, a nővérszálló, a gazdasági hivatali épületek felújítására, a közműmunkák befejezésére,
valamint az izotóp diagnosztikai egység létesítésére.



KONCEPCIÓTERVEK

a konyhaépület rekonstrukciós  terve:         földszinti alaprajz m=1:200

az E épület rekonstrukciós terve:        földszinti alaprajz m=1:200

       I. emeleti alaprajz m=1:200

      II. emeleti alaprajz m=1:200

új III. emelet alaprajza m=1:200

a Rendelőintézet rekonstrukciós terve:        földszinti alaprajz m=1:200

         I. emeleti alaprajz m=1:200

      II. emeleti alaprajz m=1:200

    III. emeleti alaprajz m=1:200

.a D jelű épület rekonstrukciós terve:        földszinti alaprajz m=1:200

       I. emeleti alaprajz m=1:200

      II. emeleti alaprajz m=1:200

       tetőszinti alaprajz m=1:200

a Nővérszálló  rekonstrukciós terve:        földszinti alaprajz

m=1:200

          emeleti alaprajz m=1:200

     II. emeleti alaprajz m=1:200

          tetőtéri alaprajz m=1:200

a G jelû  épület rekonstrukciós terve: pincei alaprajz m=1:200

       földszinti alaprajz m=1:200

       I. emeleti alaprajz m=1:200

      II. emeleti alaprajz m=1:200

     tetőszinti   alaprajz m=1:200 

273



Költségösszesítés létesítményjegyzék szerint

I. létesítmények  
nettóm2  ft/ nettó m2 ezer FT

I. Főlétesítmények  
nettóm2  ft/ nettó m2 ezer FT

1     meglévő  konyhaépület rekonstrukciója   887 240.000 212.880
bővítés   119 120.000   14.340
2.    meglévő  E jelû  ép. rekonstrukciója 2473 240 000 593 520
. bővítése emeletráépítése  1723 280.000 482 440
3.    meglévő D épület rekonstrukciója 1450 240.000 348 000

bővítése emeletráépítése   446. 320.000 142.720
rendelőintézet rekonstrukciója  . 4119 150.000 617 850
bővítés – összekötőfolyosó     48 180.000     8 640
gazdasági hivatal rekonstrukciója   733 180.000 131 940
bővítés tetőtérbeépítéssel   147 150.000   22 050
6.    nővérszálló rekonstrukciója   847 180.000 152 460
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Főlétesítmények összesen          2 726 840

II.Létesítményekre közvetlenül fel nem osztott költségek 
1.Közmırekonsterukció, alacsony zónai hálózatok meglévő tervek szerint         60 000 
2.terprendezés, útépítés , közműkiváltás a bővítményekhez   12 500 
3.üzemen kívüli kazánkémény bontása     6 000 
4.kórházi technológiák:orvosi gáz, informatika, ép. felügyelet becsült   28 000 
5. konyhatechnológia    32 000
6.Orvostechnológia  447.000
7. átköltöztetések épületkiváltások a fajlagos költségbe beépítve szerepelnek
8 első készlet beszerzése: az orvostechnológia költségében szerepel
9. tervezés, bonyolítás és megvalósítás költségei   7,5%    43 912
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. létesítményekre közvetlenül fel nem osztott költségek összesen                                      629 412
III: beruházás  összesen ( I+II )            3 356 252
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XI.A humánerőforrások fejlesztésével összefüggő koncepció 

11. Személyi minimumfeltételeknek való megfelelés értékelése 

Az intézmény egészét tekintve 33 orvos és 128 ápoló hiányzik a statikus jellegű
előírásokhoz viszonyítva. Az ellátási feladatok és az ellátáshoz kapcsolódó bevételek ilyen
mértékű létszámnövekedést nem tesznek lehetővé. A mennyiségi és minőségi orvoshiány
helyi eszközökkel rendkívül nehezen orvosolható, ehhez központi támogatás és programok
(rezidensképzés fejlesztése, hiányszakmák támogatása stb.) szükségesek.

A helyi erőfeszítések mellett (megfelelő bérezés, lakás, nővérszálló biztosítása) külső
segítség és a lehetőségeket is mérlegelő szabályozás szükséges. 

12. Az egyéni teljesítményértékelés rendszere és az ösztönzés módszere 

Az elmúlt években számtalan kórház működtetett érdekeltségi, ösztönzési rendszert,
amelynek alapja a csoportos (fekvőbeteg osztály, szakrendelés) teljesítményértékelés. A
rendszer tapasztalatai vegyesek, több kórházban, így nálunk is azért vallott kudarcot, mert az
egyes munkahelyeken az összeg szétosztása orvos és orvos, illetve orvos és szakdolgozó
ellentéteket okozott. Napjainkban a kórházak informatikai rendszere már lehetővé teszi az
orvosok egyéni teljesítményének követését, így az értékelését is. 

A vállalkozó orvosok tekintetében a vállalkozási szerződés megkötésekor bevezethető
az ösztönzés rendszere, mégpedig úgy, hogy az orvos által végzett szolgáltatás díja
bevételfüggő. Akár havi díj, akár óradíj, mindkét esetben kialakítható az az arány, ami a
megtermelt bevételt megosztja a kórház és az orvos között. Az elkövetkezendő években a
vállalkozókkal csak ilyen típusú szerződéseket kívánunk kötni. 

A közalkalmazott orvosok és valamennyi szakdolgozó tekintetében ez a rendszer nem
alkalmazható a bérszámfejtés központi rendszere, és a munkajogi szabályok miatt. 

Bevezethető azonban a következő módszer: 

1. minden fekvőbeteg osztály és szakrendelés esetében meg kell határozni a kapacitásnak
és az országos átlagnak megfelelő teljesítményt. 

2. az osztályok, szakrendelések jövedelemtermelő képességétől függően ki kell alakítani
azt az összeget, amely felosztható érdekeltségi kifizetésként.

3. egységenként  meg  kell  határozni  az  1  orvosra,  1  szakdolgozóra  eső,  munkaköri
csoportonként eltérő összeget, amely minden olyan hónap után megilleti a dolgozót,
amely hónapban a kívánt teljesítményt az egység elérte.



13. A meglévő humánerőforrás képzési, továbbképzési igényének meghatározása 

Intézményünk a rendkívül nehéz gazdasági körülmények között is kiemelt feladatként
kezelte és kezeli dolgozóinak képzését, továbbképzését. Az egyes munkakörökhöz előírt
képzettségű dolgozók megtartása, utánpótlása és a kor színvonalának megfelelő szakmai
felkészültségük biztosítása prioritással bír. 

Nógrád megyében kórházunk meghatározó szerepet tölt be az egészségügyi ellátás
terén, a legnagyobb gondot a szakorvosi ellátottság jelenti, mivel a megyének nincs
szakembereket vonzó, illetve megtartó ereje. Az itt született, vagy pályakezdőként ideérkező
szakemberek is rövid idő után eltávoznak. Ezt a jelenséget az országosnál rosszabb gazdasági
helyzeten túl a lakáshiány, a kedvezőtlen tömegközlekedési viszonyok (a megyében a
tömegközlekedés eszköze a helyi- és távolsági buszjáratok), a kulturális, művelődési,
szórakozási lehetőségek hiánya idézi elő. (lsd. 2. ábra, 45. o) 

Jelenleg 23 üres orvosi állásunk van az alábbi területeken:

- Belgyógyászat 3
- Gyermekosztály 2
- Ideggondozó 1
- Neurológia-Stroke 3
- Intenzív 1
- Laboratórium 1
- Onkológiai gondozó 2
- Patológia 1
- Radiológia 1
- Reumatológia 1
- Sebészet 2
- Szülészet 2
- Traumatológia 1
- Urológia 2

Szakorvosi képesítéssel 96 fő rendelkezik, a szakorvosi arány 88,9 %. Ebből két
szakvizsgás 36 fő, három szakvizsgás 3 fő.

A szakorvosi utánpótlásunk biztosítása érdekében az alábbi módszereket
alkalmazzuk:

 Szakorvosok részére kiírt pályázatok (Egészségügyi Közlönyben, Orvosi Hetilapban,
Orvosi Kamara lapjában, Interneten és egyéb napilapokban).

 Állásbörzéken történő intézmény-bemutatkozás.
 Személyes megkeresések.
 Pályakezdők, rezidensek alkalmazása előszerződés megkötésével.

A 125/1999. (VIII. 6.) számú Korm. rendelet alapján bevezetett rezidensképzésben a
Semmelweis Egyetemmel működünk együtt.
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Alábbi osztályaink részképzésre akkreditáltak:

- Bőrgyógyászat
- Fül-orr-gégészet
- Gyermekosztály
- Gyógyszertár
- Belgyógyászat
- Belgyógyászat
- Intenzív 
- Neurológia
- Ortopédia
- Pathológia
- Radiológia
- Sebészet
- Szemészet
- Szülészet
- Traumatológia
- Urológia

Jogszabályi feltételek hiányában intézményünk onkológiai, laboratóriumi osztályai
nem rendelkeznek jelenleg akkreditációval.

Szakorvos ellátottságunk érdekében külföldi állampolgárságú orvosokat – első sorban
pályakezdőket – is alkalmazunk a betegellátás biztosítása érdekében. Szakorvosi képzésük
érdekében a Debreceni Egyetemmel is együttműködési megállapodást kötöttünk, mivel a
Semmelweis Egyetem külföldi állampolgárságú orvosok képzést nem vállalta.

A Debreceni Egyetemen költségtérítéses formában 3 fő szakorvosi képzése van
folyamatban:

- Urológia 1 fő
- Traumatológia 1 fő
- Neurológia 1 fő

Jelenleg a Semmelweis Egyetemhez tartozóan 16 fő rezidenssel szerződtünk az alábbi
szakterületeken: 

- Bőrgyógyászat 1 fő
- Gyermekgyógyászat 2 fő
- Belgyógyászat 1 fő
- Laboratórium 1 fő
- Neurológia 1 fő
- Reumatológia 2 fő
- Sebészet 1 fő
- Szemészet 3 fő
- Szülészet 2 fő
- Traumatológia 1 fő
- Ortopédia 1 fő



Folyamatosan törekszünk az optimális rezidensi keretszámok megkérésére és
valamennyi osztályunk legalább rész-akkreditációra jogosító minősítésének elérésére. Az
egyetemekkel kialakított jó együttműködésünk alapján a következő években is a megüresedő
orvosi állások és a struktúra változás alapján tervezünk összeállítani rezidensi keretszám-
igényünket.

2003. évben az alábbi szakterületekre kértünk keretszámot: 
- Anaeszteziológiai és intenzív terápia 1
- Arc-állcsont-szájsebészet 1
- Belgyógyászat 3
- Csecsemő és gyermekgyógyászat 2
- Foglalkozás-orvostan 1
- Fül-orr-gégegyógyászat 1
- Klinikai szakpszichológus 1
- Neurológia 3
- Orvosi labor. Diagnosztika 1
- Pszichiátria 1
- Radiológia 2
- Reumatológia 2
- Sebészet 2
- Szemészet 1
- Szülészet-nőgyógyászat 2
- Traumatológia 2
- Tüdőgyógyászat 1
- Urológia 2

A rezidensképzés nem az elvárásainknak megfelelően segíti szakorvos-ellátottságunk
javítását, mivel a képzéshez előírt sok távollét miatt nem alakul ki a pályakezdők
intézményünkhöz való kötődése és az előszerződések jelenlegi rendszere teljesen formális.

Intézményünk a Semmelweis Egyetem oktató kórháza. Évente a I-VI. évfolyamos
orvostanhallgatók gyakorlatát biztosítjuk, e mellett a Szegedi-, a Pécsi- és a Debreceni
Orvostudományi Egyetemről is fogadjuk a szakgyakorlatukat töltő orvostanhallgatókat. A
jövőben hatékonyabban szeretnénk a kórházunk iránti érdeklődésüket felkelteni annak
érdekében, hogy végzés után minél többen keressenek intézményünkben álláslehetőséget.

Várakozással tekintünk a 125/1999. (VIII. 6.) számú Korm. rendelet közeljövőben
történő módosítása elé.

A kieső és távozó szakdolgozói létszámszükségletet a kórház szomszédságában lévő
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola folyamatosan biztosítja. Az iskolával
együttműködési megállapodást kötöttünk. A szakmai tárgyak oktatóit, a szakgyakorlatok
letöltését és annak felügyeletét intézményünk biztosítja. Az emelt szintű szakképzések
gazdaságossági megfontolásból elsősorban fővárosi intézményekben történnek (pl.
intenzívterápiás szakápoló, műtős-, anaeszteziológus-, kardiológus-, stb. szakasszisztensek). E
mellett a főiskolai képzések érdekében nyitottunk más egyetemi városok felé is. 

Jelenleg valamennyi szakdolgozói állásunk szakképzett munkaerővel betöltött. A
2002. szeptember 1-ei központi közalkalmazotti bérintézkedés hatása, valamint a beígért
hűségjutalom reménye prognózisunk szerint még rövidtávon visszatartja az ápolónői pályát
elhagyni szándékozókat. Szakdolgozói területen az ötéves fejlesztési program megvalósítása
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céljából a gyógytornászok utánpótlása érdekében szükséges a hatékonyabb intézkedések
megtétele. 

Felkészültünk igény esetén a külföldi, elsősorban szlovák-magyar anyanyelvű ápolók
fogadására is.

A 28/1998. (VI. 17.) Nm. rendeletben előírt továbbképzési pontszám megszerzését
folyamatosan figyelemmel kísérjük. Az ápolási igazgató e célból külön bizottságot működtet,
melynek feladata a kreditpontok nyilvántartása, a továbbképzések megszervezése.

A beiskolázások, szakképesítést nyújtó és egyéb továbbképzési formákon, belföldi és
külföldi kongresszusokon való részvétel rendjét a Kollektív Szerződésünk tartalmazza. 

Intézményünknél Tudományos Bizottság működik, a tervezett szakmai feladatok
megvalósításához szükséges továbbképzések koordinálása velük egyeztetve történik. A
rendkívül felgyorsult változásokra való felkészülés és megfelelés érdekében nagyon fontosnak
tartjuk, hogy dolgozóink minél szélesebb körben naprakész információkkal rendelkezzenek.

A képzési költségek és a gazdasági feltételek összehangolása érdekében nyitunk
minden lehetséges megoldás felé. 

Tanulmányi szerződést kötünk az iskolarendszerű, és a szakképesítést nyújtó
képzésben résztvevőkkel, melyben a dolgozók a tandíjnak felét átvállalják.

Rendszeresen figyeljük a pályázati kiírásokat a támogatások elnyerése érdekében (pl.
számítástechnikai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, stb. esetében). 

Törekszünk a költségkímélés és munkaidőalap védelme érdekében intézményen belül
történő tanfolyamok és helyi kongresszusok szervezésére.

A Nógrád Megyei Önkormányzat is fontosnak tartja a szakemberek megfelelő
felkészültségét, melyhez pályázat útján nyújt támogatást. E támogatási formára a következő
években is feltétlenül számítunk.

A képzések nagy része Budapesthez kötött, ezért a fővárosban lakást bérelünk –
kihasználtsága 100 %-os – hogy orvosaink, szakdolgozóink elszállásolását biztosítani tudjuk.

Az Egészségügyi Közlönyben az egyetemek által minden évben közzétett
továbbképzési programról az osztályokat értesítjük, és a Humánpolitikai Osztály az ezzel
kapcsolatos teendőket koordinálja.

A képzés költségeinek csökkentése érdekében az anyagi források egy részét
szolgáltatók és szponzorok segítségével teremtjük meg.

A kórházak biztonságos és hatékony működéséhez az orvosok és szakdolgozók mellett
fontos szerep hárul az egyéb diplomások (informatikus, közgazdász, jogász, mérnök,
humánszervező, stb.) tevékenységére is. A naprakész szakmai ismeretek érdekében
tervszerűen ütemezzük mind a szakmai, mind a menedzseri képzésüket.

Nógrád megyében, ezen belül Salgótarjánban és vonzáskörzetében a munkanélküliek
száma rendkívül magas. Ez a sajnálatos munkaerő-piaci helyzet az ötéves fejlesztési
program időtartama alatt sem fog kedvezően változni.

Az egészségügyi speciális végzettséget nem igénylő munkakörök esetében (pl.
adminisztrátorok, szakmunkások, betanított-és segédmunkások) a szükséges munkaerő
utánpótlás biztosított. 



A jelenlegi foglalkoztatási politika 68/1996. évi (V. 15.) Korm. rendelet alapján élünk
béralapkímélő megoldások lehetőségével.

Munkaügyi Központ által finanszírozott munkatapasztalat-szerzési támogatással 11 főt
alkalmazunk.

Polgári szolgálatosként a 11/1997.(VII. 18.) MüM. rendelet alapján 11 főt
foglalkoztatunk.

Ezen foglalkoztatási formákat, - amíg jogszabályi háttér biztosítja - hosszabb távon
alkalmazni kívánjuk.

Felkészültünk az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi
tevékenység végzésének formáiról szóló törvény által nyújtott lehetőségekre. A
szakképesítésekkel, nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályozásainkat a rendelet részletes
ismeretében szükség szerint korrigáljuk, a változásokat követjük.

A speciális szakképesítést és a nem napi rendszerességet igénylő szakrendelések
esetében – minőségi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve – országos
intézményektől szakmailag elismert szakembereket kívánunk foglalkoztatni. 

Intézményünknél jelenleg 1 fő rendelkezik tudományos fokozattal, 3 fő PhD.
képzésben vesz részt. Mind az intézményi akkreditáció, mind a minőségi munka érdekében
szorgalmazzuk a tudományos munkában való részvételt és a tudományos fokozat
megszerzését.

14. A szükséges létszámigény és a hozzá kapcsolódó képzettségi szintek meghatározása 

Az új fejlesztésként megjelenített 40 ágyas ápolási osztályon a hatályos szabályok
szerint:

- 4 diplomás ápoló
- 18 szakápoló
- 18 általános ápoló és asszisztens foglalkoztatását kell tervezni.

XII.A minőségbiztosítással és a minőségfejlesztéssel összefüggő koncepció 

15. A minőségpolitikai célkitűzések meghatározása 

1. Komplett  MSZ EN ISO 9000:2001 Alapok és Szótár, az MSZ EN ISO 9001:  2001
követelmények alapján az intézmény minőségirányítási rendszerének kiépítése a 2003.
év III. negyedév végéig.

2. Környezetközpontú irányítási rendszer ISO 14001 kialakítása ugyancsak az 1. pontban
jelzett időpontig.

3. A kiépített rendszerek belső-, külső auditálása.
Már a rendszerépítés közben a betegellátás minőségének hathatós javítása.
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16. A belső minőségügyi rendszer működésének szabályozása 
Az egyes járó-beteg rendelések forgalmának fokozása, a várakozási idők és várólisták

lehetőség szerinti csökkentése.
Újonnan beindult rendelések forgalmának növelése. Ilyenek: 

- Női incontinentia szakrendelés és urodynamiás vizsgálatok.
- A „Tini ambulancia” forgalomnövekedése. 

Érsebészeti szakrendelés forgalmának növelése az újra beinduló érsebészeti műtétekre
különös tekintettel.

Szorosabb kommunikáció a háziorvosi szolgálattal a betegirányítás és az adekvát
szakorvos vizsgálatkérés érdekében.

A megnövekedett járó-betegforgalom, a specializált betegellátás a kórházi beutalásokat
kedvezőbb mértékben teszi elfogadhatóvá, más intézeteket remélhetően sokkal kisebb
mértékben választ az ellátandó lakosság. 

A kórházi osztályok tudatosan, az egységszintű folyamatszabályozás szerint dolgozó
munkatársai a betegfelvételtől az elbocsátásig a fekvőbeteg számára empatikus környezetet
biztosítanak.

Az ápolási és szakmai munkautasítások, a célszerű és a kellő ütemben megvalósuló
kivizsgálások és therápiás beavatkozások, az eredményes állapotjavulás mellett a takarékos
gyógyítást is szolgálják. 

17. A szakmai tevékenység eredményének folyamatos értékelését biztosító pénzügyi,
szakmai, működési indikátorok meghatározása 

A belső minőségügyi rendszer elemeinek kiépülése 2002. augusztustól 2002. február
végéig tartott, és 2003. március 01-től a rendszer indítása történik.

Elfogadásra kerül a Minőségügyi Kézikönyv.
A szakmai tevékenység megfelelőségét nemcsak az ápolási és az egyes szakmák

munkautasításai, hanem a Kórházi Ellátási Standardok a Betegfelvétel és Elbocsátási (BFE),
Betegvizsgálat (BEV), Betegellátás (BLL)és Betegjogok, Tájékoztatás és Oktatás
Standardjának felülvizsgálati szempontjai szerint is vizsgáljuk, a Minőségügyi Kézikönyv
részévé tesszük és a későbbiekben intézkedünk tanúsíttatásáról. 



68/2005. (V.26.) Kgy. Tárgy: Az  Állami  Számvevőszék  „Címzett
támogatásból  finanszírozott
egészségügyi  beruházások,
rekonstrukciók ellenőrzése” témában
lefolytatott vizsgálatáról

H A T Á R O Z A T A  

A  Nógrád  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  megtárgyalta  az  Állami  Számvevőszék
„Címzett  támogatásból  finanszírozott  egészségügyi  beruházások,  rekonstrukciók
ellenőrzése” témában lefolytatott vizsgálatáról készített tájékoztatót.  
A közgyűlés megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés a rekonstrukció szükségességét,
szakmai indokoltságát, a kórházi ellátás színvonalának javulását, valamint a lebonyolítás és
kivitelezés műszaki és számviteli alátámasztottságát emelte ki. 
A közgyűlés az ÁSZ jelentést  és az abban jelzett  javaslatokat elfogadja,  ezzel  együtt  a
vizsgálatról készített  tájékoztatót  és  az arra  tett  intézkedéseket  jóváhagyólag tudomásul
veszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. május 26.

Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző

Közgyűlésének elnöke
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SZERZŐDÉSEK KÖZZÉTÉTELE
Nógrád Megye Önkormányzata – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve – az alábbiakban teszi közzé a nettó ötmillió forintot elérő

vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatait: 

SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
Szerz.kötés

dátuma
A szerződés tárgya Szerződéses partner Lejárat Fizetési

kötelezettség (Ft)
1. Tervezési 2004. február 19. Nógrád megye területrendezési terve

elkészítésére, dokumentálására
VÁTI Kht. - előkészítő fázis:

2004. augusztus 15.
- Javaslattevő fázis:
2005. augusztus 15.
- végleges dokumen-
táció: a terv Kgy.
által rendelettel
történő elfogadását
követő 60. nap

18.400.000

2. Vállalkozási 2004. február 26. A Ludányhalászi Ápoló Gondozó Otthon
és Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója

(kivitelezésére 2002. október 16-án
megkötött vállalkozási szerződés III. sz.

módosítása)

KÉSZ Közép-Európai Építő és
Szerelő Kft.

2004. június 21.

1.151.891.865

3. Vállalkozási 2004. február 27. A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

rekonstrukció II. ütem kivitelezési munkái

MIVA Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft.

2004. június 7. 33.048.787

4. Vállalkozási 2004. március 8. A Megyei Tüdőgyógyintézet
nógrádgárdonyi telephelyén a villamos

berendezések érintésvédelmi, tűzvédelmi
és villámvédelmi szabályosságának

biztosításához és a biztonságos
üzemeltetéshez szükséges felújítási

munkák elvégzése

BESZKID ELEKTRO
Villamos Szerelő-Szolgáltató

és Kereskedelmi Bt.

2004. június 30. 9.456.000

5. Vállalkozási 2004. április 1. A Megyeháza épületében a kazánház
rekonstrukciójának a kapcsolódó építési,

gépészeti, elektromos és gázszerelési
munkái

ÉPVILLSZER Kft. 2004. augusztus 30. 28.659.914

6. Vállalkozási 2004. április 13. A Ludányhalászi Ápoló Gondozó Otthon
és Rehab. Intézet rekonstrukciója

(kivitelezésére 2002. október 16-án
megkötött vállalkozási szerződés IV.sz.

módosítása)

KÉSZ Közép-Európai Építő és
Szerelő Kft.

2004. június 21.

1.153.885.613

7. Vállalkozási 2004. április 22. A Dr. Göllesz Viktor Rehab. Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon kerítése

kivitelezési munkái

MIVA Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft.

2004. június 30. 7.198.890



8. Vállalkozási 2004. május 6. A berceli Rehab. Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon rekonstrukció I.

ütemének kivitelezési munkái

UNIVERZÁL Építő és
Szolgáltatóipari Kft.

2004. július 31. 46.070.410

9. Vállalkozási 2004. május 10. A Ludányhalászi Ápoló Gondozó Otthon
és Rehab. Intézet rekonstrukciója

(kivitelezésére, a kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére 2002.
október 16-án megkötött vállalkozási

szerződés V. sz. módosítása)

KÉSZ Közép-Európai Építő és
Szerelő Kft.

2004. június 21.

1.161.116.969

10. Tervezési 2004. május 27. Nógrád megye területrendezési terve
elkészítésére, dokumentálására (2004.

február 19-én megkötött szerződés I. sz.
módosítása)

VÁTI Kht. - előkészítő fázis:
2004. október 15.
- Javaslattevő fázis:
2005. augusztus 15.
- végleges dokumen-
táció: a terv Kgy.
által rendelettel
történő elfogadását
követő 60. nap

18.400.000

11. Vállalkozási 2004. június 8. A Dr. Göllesz Viktor Rehab. Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon rekonstrukció II.

ütemének kivitelezési munkái (2004.
február 27-én megkötött vállalkozási

szerződés I. sz. módosítása)

MIVA Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft.

Az engedélyezett
gázszerelési terv
kézhezvételétől

számított 40. nap

Első rész-számla:
16.800.000

második: 10.816.792
harmadik: 5.431.995

12. Vállalkozási 2004. július 16. A berceli Rehab. Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon rekonstrukció I.

ütemének kivitelezési munkái (2004.
május 6-án megkötött vállalkozási

szerződés I. sz. módosítása)

UNIVERZÁL Építő és
Szolgáltatóipari Kft.

2004. augusztus 7. 46.666.162

13. Vállalkozási 2004. augusztus 10. A Megyeháza épületében a kazánház
rekonstrukciójának a kapcsolódó építési,

gépészeti, elektromos és gázszerelési
munkái (2004. április 1-jén megkötött

szerződés I.sz. módosítása)

ÉPVILLSZER Kft. 2004. október 15. 37.060.242

14. Megbízási 2004. augusztus 9. Szent Lázár Megyei Kórház címzett
támogatásból megvalósuló

rekonstrukciója záró üteme kivitelezésével
összefüggő lebonyolítási és műszaki

ellenőrzési feladatok

ÉPBER Építőipari Beruházási
Szervező Rt.

- 2006. december 31.,
illetve a kivitelezési
munkák ütemezésé-
hez igazodva.
- Utófelülvizsgálat:
2007. december 31.

15.840.000

15. Vállalkozási 2004. szeptember 20. Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai
telephelyén a központi fűtés, I. és II.
emeleti férfi és női WC., zuhanyzó

felújítása

MIVA Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft.

2005. június 30. 10.467.632
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16. Vállalkozási 2004. szeptember 20. Reménysugár Otthon nyílászáróinak
cseréje

PENTASYSTEM Kft. 2004. december 20. 5.520.000

17. Vállalkozási 2004. szeptember 27. Ezüstfenyő Otthon mizserfai telephelyén
betegfelvonó felújítás

Schindler Hungária Lift és
Mozgólépcső Kft.

2005. január 30. 5.527.000

18. Vállalkozási 2004. október 14. A Reménysugár Otthon nyílászáróinak
cseréje (tárgyában 2004. szeptember 20-
án megkötött vállalkozási szerződés I. sz.

módosítása)

PENTASYSTEM Kft. 2004. december 20. 5.784.000

19. Vállalkozási 2004. október 6. Salgótarján bányamúzeum földalatti
térség fejlesztési munkái

THETA-JK Kft. 2004. december 30. 7.340.000

20. Vállalkozási 2004. október 7. Lipthay Béla Mg. Szakképző Iskola és
Kollégium vizesblokk rekonstrukció,

akadálymentesítés

INDUSTRIA-SZÉCSÉNY
Kft.

2004. december 15. 7.316.000

21. Vállalkozási 2004. október 12. Salgótarjáni Bányamúzeum föld feletti
területének fejlesztési munkái, bányász
emlékmű és környezetének kialakítása

Erdei Sándor és Társai
Építőipari és Szolgáltató Bt.

2004. december 3. 5.280.181

22. Tervezési 2004. szeptember 24. Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukció
záró ütemének megvalósításához

szükséges építési, orvos-technológiai
tenderdokumentáció és organizációs terv

elkészítése

RI-ZA-LIT Kft. 2004. november 24. 41.861.920

23. Vállalkozási 2004. október 12. 10 db. bányászfigura és „Zsuzsi” bányaló
rekonstrukciója

T.T.T. Városépítő Település,-
Magas és Mélyépítési Tervező

Bt.

2004. december 2. és
2004. december 30.

12.100.000

24. Vállalkozási 2004. október 21. Megyeháza elektromos rekonstrukció I.
ütemének kivitelezési munkái

ÉPVILLSZER Kft. 2005. február 15. 20.814.838

25. Szállítási-szerelési 2004. november 2. Szállítási szerződés informatikai eszközök
beszerzésére

NÓGRÁD SZESZÁM
Számítástechnikai Szolgáltató

és Kereskedelmi Kft.

2004. november 30. 8.000.000

26. Vállalkozási 2004. november 24. A Lipthay Béla Mg. Szakképző „A”
épület akadálymentesítés, vizesblokk

felújítása (tárgyában, 2004. október 7-én
megkötött vállalkozási szerződés I. sz.

módosítása)

INDUSTRIA SZÉCSÉNY
Kft.

2004. december 15. 8.928.149

27. Vállalkozási 2004. december 22. Megyeházán 1 db. 630 kg/8 személy
teherbírású személyfelvonó építési
feladatai, kiviteli terv készítésével

Thyssen Krupp Lift Kft. 2005. május 10. 10.550.000



SZERZŐDÉSEK KÖZZÉTÉTELE
Nógrád Megye Önkormányzata – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/B.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve – az alábbiakban teszi közzé a nettó ötmillió forintot elérő

vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek adatait: 

SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
Szerz.kötés

dátuma
A szerződés tárgya Szerződéses partner Lejárat Fizetési

kötelezettség (Ft)
1. Vállalkozási 2005. február 8. A bátonyterenyei Fáy András

Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium „A” és „B” épülete villamos

felújítási munkái

KARANCSVILL Kft. 2005. augusztus 19. 19.960.000

2. Feladatellátási 2005. február 22. Egyes testnevelési és sportszervezési
feladatok átadása

Nógrád Megyei Sportági
Szövetségek Szövetsége

határozatlan 15.000.000
(melyet 2006. évtől a
KSH által az előző

évben  közzétett
hivatalos fogyasztói

árindex
növekedésének

mértékével - az előző
évhez, melyet  mint

bázis évhez
viszonyítva -  növel)

3. Vállalkozási 2005. március 7. Megyeháza biztonságtechnikai
rendszerének kialakítása

Nádasdi Elektro
Biztonságtechnikai Kft.

2005. május 10. 5.920.079

4. Vállalkozási 2005. március 11. A Megyeháza I. emeletének részleges
villamos felújítási munkái

ÉPVILLSZER Kft. 2005. április 20. 5.700.000

5. Vállalkozási 2005. március 21. A szécsényi Forgách kastély észak-
nyugati bástyája felújítása érdekében a

kiviteli tervek elkészítése, a bástya
felújítása, kerítés részbeni helyreállítása,

fedett kőtár építése

UNIVERZÁL Építő- és
Szolgáltatóipari Kft. 

2005. május 31. 15.040.000 

6. Szállítási 2005.március 25. VW. Passat  gépkocsi vétele, üzembe
helyezése és leszállítása

Autómobil-Eger ’97. Kft. 2005. április 1. 5.271.392

7. Vállalkozási 2005. április 7. A Megyeháza I. emeletének részleges
villamos felújítási munkái (elvégzésére

2005. március 11-én megkötött
vállalkozási szerződés I. sz. módosítása)

ÉPVILLSZER Kft. 2005. április 29. 5.700.000
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Ikt.sz: 1097/2005.
 Nógrád Megye Önkormányzata
Belső ellenőrzési stratégiai terve

2005-2009. 
Nógrád  Megye  Önkormányzata  Belső  Ellenőrzési  Kézikönyvéről  szóló  10/2005.  számú
főjegyzői  rendelkezés  IV.  fejezetének  C.  pontja  alapján  az  ellenőrzési  munka
megtervezéséhez  készített,  2005-2009-re  szóló  stratégiai  tervet  az  alábbiak  szerint
jóváhagyom: 

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

   Hosszú távú célkitűzések Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok

1. A  közszolgáltatások  színvonalának
javítása

→Szakmai  ellenőrzések,  a  feladatellátás
színvonalának ellenőrzése

2. Az  intézményekben  az  EU-normáknak
megfelelő  minőségi  feladatellátás
feltételeinek fokozatos megteremtése

→Minőségbiztosítási  rendszerek
bevezetéséhez és informatikai fejlesztésekhez
kapcsolódó vizsgálatok

3. Az  intézményhálózat  hatékonyabb
működtetése  érdekében  folyamatos
racionalizálás

→Az  ellátott  feladatok  körének  és  a
kapcsolódó  finanszírozásnak  áttekintése,
hatékonysági vizsgálatok

4. A kötelező feladatok ellátása gazdaságos
és  költségtakarékos  prioritások
érvényesítésével

→Pénzügyi  vizsgálatok,  gazdaságossági  és
hatékonysági ellenőrzések

5. Az  önkormányzati  vagyon  törvényes
kezelése,  hatékony  és  eredményes
fejlesztése

→A  vagyongazdálkodás  területén
szabályszerűségi  ellenőrzések,  a
vagyonhasznosítás  és  beruházások
ellenőrzése

II.A  folyamatba  épített,  előzetes  és  utólagos  vezetői  ellenőrzési  rendszer  (FEUVE)
értékelése

A stratégiai terv készítésével egy időben folyik a FEUVE rendszer kiépítése. Elsődleges
követelmény  a  rendszerrel  szemben  olyan  szabályok  kidolgozása  és  folyamatok
működtetése, amelyek megfelelően biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos,
hatékony  és  eredményes  felhasználását.  Kiemelt  szereppel  bír  a  jövőben  a  FEUVE
folyamatok  értékelése,  melynek  értékalkotó  módon  kell  segíteni  az  önkormányzat
vezetését kitűzött céljai elérésében. 

III.A kockázati tényezők és értékelésük
Jelentős kockázati tényezőt jelent hosszú távon a közigazgatás helyi szintjének átalakítása.
Az  önkormányzatok  jelenleg funkcionáló  rendszerének reformja  új  feltételeket  teremt,
amely magába foglalja az eddig felállított és működtetett intézményhálózat részbeni vagy
teljes átszervezését. Mindez meghatározza a belső ellenőrzés irányainak kijelölését.   

IV.A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv
Az  önkormányzat  belső  ellenőrzésének  fejlesztése  során  a  hangsúlyt az  EU  konform
átalakítással  összefüggő  feladatokra  szükséges  helyezni.  Az  új  követelményeknek



megfelelő rendszer kiépítésénél a tevékenység ellátásához leginkább igazodó és célszerű
szervezeti  formát  kell  választani.  Továbbá  a  fejlesztési  direkció  meghatározása  során
nélkülözhetetlen a stratégiai irányok változásának folyamatos figyelembevétele.

V.A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése

Év Szükséges 
létszám

A képzettség szintje
az elvárt szint %-ában

2005. 4 fő 100
2006. 4 fő 100
2007. 5 fő 100
2008. 5 fő 100
2009. 6 fő 100

VI.A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve

Év Szakellenőri
képzés

Számítás-
technikai

továbbképzés

Szakmai
tovább-
képzés

Egyéb
képzés

2005. 4 fő 4 fő
2006. 4 fő 4 fő
2007. 5 fő 5 fő
2008. 1 fő 5 fő 5 fő
2009. 6 fő 6 fő

VII.A belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye

a) Tárgyi igények 

A  munkavégzéshez  jól  felszerelt,  PC-s  környezettel  rendelkező  különálló  helységek
szükségesek.  (A  jelenlegi  létszám  részére  mindez  rendelkezésre  áll.)  A  számítógépes
konfigurációk  az  informatika  fejlődését  követő  hardver  és  szoftver  fejlesztéseket,  illetve
cseréket igényelnek, minimum 3 évente. A helyszíni ellenőrzések program szerinti lebonyolítása
a gépjármű igények maradéktalan kielégítése nélkül nem lehetséges. A helyszínelések során az
adminisztrációs terhek laptopok használatával csökkenthetők. 

b) Információs igények
az  aktuális  jogszabályi  környezet  ismerete  céljából  jogi  anyagok folyamatos  beszerzése
(Komplex jogtár, központi és helyi közlönyök, szakkönyvek, folyóiratok, stb.) 
egyéb információs igények biztosítottak az internet hozzáférés által

VIII.Az  ellenőrzés  által  vizsgálandó  területek  (figyelembe  véve  a  szervezet  struktúrájában  vagy
tevékenységében szükséges változásokat)

 a szakmai munka megítélése,
 a belső szabályozottság értékelése,
 a költségvetési tervezés,
 beszámolási tevékenység, 
 vagyongazdálkodás,
 belső ellenőrzési tevékenység.

Salgótarján, 2005. május 18.
 dr. Barta László 

             megyei főjegyző
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Ikt.sz: 1097-2/2005.
Nógrád Megye Önkormányzata

Belső ellenőrzési középtávú terve

2005-2007.
Nógrád  Megye  Önkormányzata  Belső  Ellenőrzési  Kézikönyvéről  szóló  10/2005.  számú
főjegyzői  rendelkezés  IV.  fejezetének  C.  pontja  alapján  az  ellenőrzési  munka
megtervezéséhez  készített,  2005-2007-re  szóló  középtávú  tervet  az  alábbiak  szerint
jóváhagyom: 
  
II. A  belső  ellenőrzés  –  kockázatelemzés  alapján  meghatározott  –  prioritási  területei,
valamint a meghatározott prioritási területen az ellenőrzés gyakorisága 

Évek Belső ellenőrzés prioritási területei Gyakoriság

2005-től Önálló költségvetési szervek rendszerellenőrzése évente 4 intézményben 

2005.
Nevelési-oktatási intézményeknél a foglalkoztatás áttekintése

Vagyonrendelet előírásainak érvényesülése

 FEUVE rendszer kiépítése

adott évben

adott évben

3 év alatt minden intézmény

2006. Közbeszerzések szabályozottsága és lebonyolítása 

FEUVE rendszer kiépítése

2 év alatt érintett intézmények

3 év alatt minden intézmény

2007. Közbeszerzések szabályozottsága és lebonyolítása 

Megbízhatósági szempontból a beszámolók ellenőrzése

2 év alatt érintett intézmények

évente 5 intézmény 

  

IX.Az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges erőforrások meghatározása

1) Tárgyi feltételek

a) tárgyi igények 
 Az irodában végzett munkákhoz a meglévő konfigurációk – évenkénti felülvizsgálatával –

a hardver részek folyamatos fejlesztése  szükséges, mind az alapgép,  mind periférikus
eszközök tekintetében. A jelentősen megnövekedett dokumentációs igény kielégítése egy,
az új típusú belső ellenőrzésekhez kifejlesztett szoftver beszerzését indokolja. 

 A helyszíni  ellenőrzések  feltétele  vezetővel  rendelkező gépjármű biztosítása,  továbbá
laptop-használat bevezetése egyrészt a jogi információs bázisok elérhetősége érdekében,
másrészt helyszíni dokumentálás céljából. 

b) információs igények
az  aktuális  jogszabályi  környezet  ismerete  céljából  jogi  anyagok folyamatos  beszerzése
(Komplex jogtár, központi és helyi közlönyök, szakkönyvek, folyóiratok, stb.) 
egyéb információs igények biztosítottak az internet hozzáférés által.

2) Humánerőforrás szükséglet



Szükséges létszám (fő)

Év Ellenőrzés
i vezető

Belső ellenőr

Főállásban Megbízásos
jogviszonyban

Társulásban
foglalkoztatott

Külső
szakértő

2005. 1 3
2006. 1 3
2007. 1 3 1

X.A belső ellenőrök középtávú továbbképzési és szakmai fejlődési terve
1) Továbbképzési terv

Év
Számítástechnikai 
továbbképzésben

résztvevő 
belső ellenőr

Szakmai tanfolyami
továbbképzésben résztvevő

belső ellenőr

Egyéb (nyelvi, stb.) 
képzésben résztvevő 

belső ellenőr

2005. Szőllősiné Telek Ildikó
Laczkóné Kovács Anita

Nagy Edit +1 fő

Szőllősiné Telek Ildikó
Laczkóné Kovács Anita

Nagy Edit +1 fő

2006. Szőllősiné Telek Ildikó
Laczkóné Kovács Anita

Nagy Edit +1 fő

Szőllősiné Telek Ildikó
Laczkóné Kovács Anita

Nagy Edit +1 fő

2007. Szőllősiné Telek Ildikó
Laczkóné Kovács Anita

Nagy Edit +1 fő

Szőllősiné Telek Ildikó
Laczkóné Kovács Anita

Nagy Edit +1 fő

2) Szakmai fejlődési terv

Szőllősiné Telek Ildikó: ECDL oklevél megszerzése
Laczkóné Kovács Anita: szakellenőri képesítés megszerzése 
Nagy Edit: OKJ-s számítástechnikai szakképesítés megszerzése  

XI.Az  ellenőrzés  területei  (tekintettel  a  szervezet  struktúrájában vagy  tevékenységében szükséges
változásokra)

 a szakmai munka megítélése
 a működés szervezettsége, szabályozottsága 
 pénzügyi-gazdálkodási szabályozottság,
 FEUVE kiépítése és működtetése,
 a gazdálkodás operatív területei,

költségvetési tervezés,
beszámolási tevékenység,
sajátos területek (befektetett eszközök, 

munkaerő és személyi juttatások), 
vagyongazdákodás,
függetlenített belső ellenőr tevékenysége. 

Salgótarján, 2005. május 18.
  

    
    dr. Barta László 

     megyei főjegyző

290



VIRÁGOS NÓGRÁDÉRT
Környezetszépítési versenyfelhívás

2005. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat meghirdeti a „Virágos Nógrádért” virágosítási, parkosítási
és környezetszépítési versenyt.

A verseny célja: a kultúrált, környezetbarát, vendégváró lakókörnyezet kialakításának
elősegítése, a településeken az életminőség javítása, a hagyományos virág- és kertkultúra
felélesztése és kiteljesítése.

A versenyre települési önkormányzatok jelentkezhetnek a polgármester aláírásával ellátott

nevezési lappal. A versenyre város kategóriába és község kategóriába lehet nevezni.

A verseny elbírálásának szempontjai a következők:

12. önkormányzatok  által  fenntartott  zöldterületek  (terek,  parkok,  ligetek,  fasorok)
kialakításának minősége, egészségi állapota, gondozottságának színvonala;

13. a  település  látványosságai  –  épített,  természeti,  turisztikai,  kulturális  értékei  –,  a
környezet  rendezettségének  állapota,  megjelenése,  a  vendégvárás,  vendéglátás
színvonala;

14. a településszépítés és -fejlesztés, a meglevő értékek megtartásának tendenciái;
15. magántulajdonú elő- és utcakertek állapota, a lakosság részvétele a közösségi szépítő

munkában, növénykiültetések minőségi és esztétikai megjelenése;  
16. köz-  és  magánintézmények (hivatalok,  vendéglátó-ipari  egységek, ipartelepek  stb.)

környezetében lévő növény- és virágkiültetések minőségi állapota;
17. oktatási  és  nevelési  intézmények  környezetének esztétikai  megjelenése,  az  ifjúság

részvétele a környezet szépítésében; 
18. a település lakosságának bevonása – a 4., 5., 6. pontban leírtak szerint – a város, illetve

község szépítésébe;
19. a település tisztasága és gyommentessége, a parlagfű irtása;
20. utak, utcák, épülethomlokzatok növényzetének esztétikai és minőségi megjelenése;
21. temetők, emlékhelyek, kegyeleti parkok állapota;
22. a  település  építményeinek,  épületeinek  és  természeti  környezetének  összhangja  és

harmóniája. 

A nevezés beküldési határideje: 2005. július 12.

Cím: Nógrád Megye Önkormányzata, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Telefon: 32/410-022/304, fax: 32/310-328

A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Nógrádért”



Nevezni a nevezési lap kitöltésével és elküldésével lehet.

A versenyre jelentkezett települések bírálata 2005. szeptember 30-ig történik meg.

A verseny díjazása:

                                 - város kategóriában   I. díj 250 EFt.

    - község kategóriában    I. díj 200 EFt.

                                         II. díj 150 EFt.

                                       III. díj 100 EFt.

Salgótarján, 2005. május 17.
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
Nógrád Megye Önkormányzata 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
Telefon: 32/410-022/304, fax: 32/310-328

N E V E Z É S I   L A P

Alulírott  település  önkormányzata  részt  kíván  venni  a  „Virágos  Nógrádért”  2005.  évi
környezetszépítő versenyben.

Település neve, címe, irányítószáma: …………………………………………………………..

Telefon- és faxszám: ……………………………………………………………..

Polgármester neve: ……………………………………………………………….

                                                               p.h.
                                                                                               
                                                                                                           ……………………………
                                                                                                                   polgármester aláírása
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