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70/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy: A Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése szociális, és a gazdasági
és költségvetési bizottság tagjának
megválasztásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bakos Erika /3078 Bátonyterenye, Ságvári
u. 9. / lemondása miatt a szociális bizottság tagjának 2005. június 24. napjától Fekete
Csaba Nemti, Fenyves u. 12. szám alatti lakost választja meg.

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bakos Erika /3078 Bátonyterenye, Ságvári
u. 9. / lemondása miatt a gazdasági és költségvetési bizottság tagjának 2005. június 24.
napjától Fekete Csaba Nemti, Fenyves u. 12. szám alatti lakost választja meg.
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

74/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy: A Borbély Lajos Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium magasabb
vezetői megbízásról, az igazgatói
feladatok ellátásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium (3104 Salgótarján, Csokonai út 21 - 29.) vezetésével, az igazgatói feladatok
ellátásával 2005. szeptember 1. napjától az intézmény magasabb vezetői, igazgatói
beosztásának pályázat útján történő betöltéséig, de legfeljebb 2006. július 31. napjáig
Schottner Péternét bízza meg.
Illetményét 250.600 Ft-ban, vezetői pótlékát a pótlékalap 300%-ában, havi 56.700 Ft-ban,
járandóságát összesen 307.300 Ft-ban állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízással együtt járó szükséges munkáltató
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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75/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy: A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
igazgatói feladatainak ellátására kiírt
pályázat elbírálásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) vezetésével, az igazgatói feladatok ellátásával 2005.
július 1-től — öt év határozott időtartamra — 2010. június 30-ig Kondriczné Pontyos Ildikót
bízza meg.
Az intézményvető illetményét havi 210.070 Ft-ban, vezetői pótlékát a pótlékalap 250 %ában, havi 47.250 Ft-ban, munkahelyi pótlékát a pótlékalap 120 %-ában, havi 22. 680 Ftban, járandóságát összesen 280.000 Ft-ban állapítja meg.
Utasítja elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízással járó szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2005. július 1.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/ 2005. (VII. 1.) Kgy.
rendelete
a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapító okiratának módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXXVIII.
törvény 89-90. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletének
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Közgyűlés a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapító okiratának – a Nógrádi Történeti
Múzeum telephelyei felsorolásáról szóló – 13. pontját a következő bekezdéssel egészíti ki:
„ – Megyei Tourinform Iroda (3100 Salgótarján, Fő tér 5.).”
2. §
Záró rendelkezés
E rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba és 2006. január 1-jén hatályát veszti.
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2005. (VII. 1.) Kgy.
rendelete
egyes rendeletek módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
89/A. § (2) bekezdése alapján egyes rendeletei módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon
(Pásztó) alapító okiratának módosítása
A közgyűlés – a 12/2005. (VI.04.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú
melléklete lép.
2. §
Az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat) alapító
okiratának módosítása
A közgyűlés – a 12/2005. (VI.04.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 47/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú
melléklete lép.
3. §
E rendelet 2005. július 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 12/2005. (VI.04.) Kgy.
rendelet 4. és 5. §-ai hatályukat vesztik.
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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1. számú melléklet
Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon
ALAPÍTÓ OKIRATA
(A 15/2005. (VII. 1.) 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 Szakszolgálat (3060 Pásztó, Múzeum tér
4.)
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, 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) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás és a különleges gyermekotthon tekintetében:
Nógrád megye.
b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében:
ba) a 6.2. pontban foglalt ellátások Bátonyterenye statisztikai körzet minden
településén, valamint Bárna, Mátraszele és Karancskeszi községekben;
bb) a 6.2.1., a 6.2.4., a 6.2.6., és a 6.2.7. pontban foglalt ellátás Pásztó statisztikai
körzet minden településén;
bc) a 6.2.1., a 6.2.4., a 6.2.6., és a 6.2.7 pontban foglalt ellátás Salgótarján statisztikai
körzet minden településén Salgótarján megyei jogú város, Bárna, Mátraszele és
Karancskeszi 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. Autista gyermekek fejlesztése csoportban. A felvehető maximális
tanulólétszám: 19 fő.
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6.2. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
6.2.1. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettségét
fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermek fejlődését biztosító
fejlesztő felkészítése.
6.2.2. Korai fejlesztés és gondozás.
6.2.3. Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.
6.2.4. A mozgássérült, sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója.
6.2.5. Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel,
magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása,
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a
szülő bevonásával.
6.2.6. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos
adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata,
ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.
6.2.7. Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó
szakember hálózat működtetéséről:
6.2.7.1. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése
6.2.7.2. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható
gyermekek, tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása
6.2.7.3. Gyógytestnevelés.
6.2.8. Az intézmény a 4.b) pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és
társulásaik részére – közoktatási megállapodás alapján – elláthat a 4.b)
pontban nem szereplő szakszolgálati feladatot.
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,

6

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 Nógrád Megyei Tanács 5/24/1982. sz. határozatával
1982. szeptember 1-jén alapított Kisegítő Iskola és Nevelőotthonnak.
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

2. számú melléklet
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
ALAPÍTÓ OKIRATA
(A 15/2005. (VII. 1.) 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.
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4. Az intézmény működési területe:
a) A gyógypedagógiai nevelés-oktatás tekintetében: Balassagyarmat, Rétság, Szécsény
statisztikai körzet.
b) A pedagógiai szakszolgálatok tekintetében:
ba) a 6.2.1., a 6.2.2., a 6.2.4., a 6.2.6., és a 6.2.7. pontban foglalt ellátás
Balassagyarmat statisztikai körzet minden településén;
bb) a 6.2.1., és a 6.2.2., a 6.2.6., a 6.2.7.1. és a 6.2.7.2. pontban foglalt ellátás
Szécsény statisztikai körzet minden településén;
bc) a 6.2.1, a 6.2.2., a 6.2.5, a 6.2.6., a 6.2.7.1. és a 6.2.7.2.. pontban foglalt ellátás
Rétság statisztikai körzet minden településén.
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.
6.2. Egyéb oktatás (TEÁOR 80.42.)
6.2.1. Korai fejlesztés és gondozás.
6.2.2. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettséget
fogyatékosságuk miatt teljesíteni nem tudó gyermekek fejlődését biztosító
fejlesztő felkészítés.
6.2.3. Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.
6.2.4. Balassagyarmati és Balassagyarmat környéki, iskolaorvosi vagy szakorvosi
szűrővizsgálat által gyógytestnevelésre utalt gyermekek speciális egészségügyi
célú testnevelési foglalkoztatása.
6.2.5. Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel,
magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása,
szakvélemény készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a
szülő bevonásával.
6.2.6. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás: a gyermek sajátos adottságainak,
tanulási képességének, irányultságának szakszerű vizsgálata, ennek
eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása.
6.2.7. Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó
szakember hálózat működtetéséről:
6.2.7.1. Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése
6.2.7.2. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható
gyermekek, tanulók óvodai, iskolai kollégiumi ellátása
6.2.7.3. Gyógytestnevelés.
6.2.8. Az intézmény a 4.b) pontban foglalt településeken kívüli önkormányzatok és
társulásaik részére – közoktatási megállapodás alapján – elláthat a 4.b)
pontban nem szereplő szakszolgálati feladatot.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
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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. június 23.
Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Nógrád megyei főjegyző
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72/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy: A Nógrád megyei
pályázat kiírásáról

aljegyzői

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot hirdet a Nógrád megyei
aljegyzői állás betöltésére. Az aljegyző feladata a főjegyző helyettesítése és a főjegyző
által meghatározott feladatok ellátása. Az aljegyző egyben ellátja az Önkormányzati, Jogi
és Közszolgálati Főosztály főosztályvezetői feladatait is.
Pályázati feltételek:
- állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
- közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
Előnyt jelent: - legalább 2 éves vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:

-

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok közjegyző által 3 hónapnál nem
régebben hitelesített másolatait,
a pályázó szakmai önéletrajzát,
az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben foglaltak alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30.
nap.
A pályázat elbírálásáról - a megyei főjegyző javaslata alapján - a megyei közgyűlés a
pályázati határidő lejártát követően, szeptemberi ülésén dönt. Az állás az elbírálását
követő hónap első napjától - határozatlan időre - tölthető be.
A pályázatokat zárt borítékban "Aljegyzői pályázat" megjelöléssel Nógrád Megye
Főjegyzőjéhez címezve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) lehet benyújtani. Felvilágosítás
a 32/310-629-es telefonszámon kérhető.

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Belügyi
Közlöny Szerkesztősége részére történő
önkormányzat honlapján való elhelyezéséről.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: dr. Barta László főjegyző

megküldéséről,

valamint

a

megyei

3. A testület felkéri a főjegyzőt, hogy az aljegyzői állásra beérkezett pályázatokat
megismerve tegyen javaslatot a megyei aljegyzői munkakör betöltésére.
Határidő: a közgyűlés szeptemberi ülése
Felelős: dr. Barta László főjegyző
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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73/2005. (VI.23.) 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

HATÁROZATA

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 szociális bizottság átruházott hatáskörben a Százszorszép Általános
Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekvédelmi szakmai egységeinek szakmai
programja módosítására vonatkozó döntését a 2. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. A testület a pénzügyi ellenőrző bizottság átruházott hatáskörben a közgyűlés elnökének
jutalmazására vonatkozó döntését a 3. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. A közgyűlés az egészségügyi bizottság átruházott hatáskörben a Nógrád Megye Perliczi
János Díja adományozására és a megyei önkormányzat által fenntartott egészségügyi
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására és kiegészítésére
vonatkozó határozatokat a 4., 5. sz. mellékletek szerint tudomásul veszi.

6. A testület a gazdasági és költségvetési bizottság átruházott hatáskörben az Ellátó
Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó döntését a
6. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. A közgyűlés a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság átruházott
hatáskörben elfogadott, a megyei önkormányzat közoktatási és közgyűjteményei
intézményei módosított Szervezeti és Működési Szabályzatairól, a Nógrád Megyei
Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai – Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, a Nógrád
Megyei Múzeumi Szervezet, a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyermekotthon módosított SZMSZ-eire, a bátonyterenyei Fáy András
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiegészített pedagógiai programra és a
Balassi Bálint Megyei Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatra, valamint a vanyarci
Veres Pálné Általános Iskola, Napsugár Óvoda átszervezésére, az alsótoldi Toldi Miklós
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda általános iskolai feladatainak
megszüntetésére, és a kazári Aba Sámuel Általános Iskola átszervezésére és művészeti
oktatással történő kibővítésére vonatkozó döntéseit a 7-16. sz. mellékletek szerint
tudomásul veszi. A 2005. évi Nógrád Megye Veres Pálné Díja adományozására
vonatkozó határozatot a 17. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

8. A testület a szociális bizottság átruházott hatáskörben a szociális és gyermekvédelmi
intézmények SZMSZ-eire és a dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon SZMSZ-eire vonatkozó döntéseit a 18., 19. sz. mellékletek szerint
tudomásul veszi.
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9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 3889/2/A/10 hrszú, Salgótarján, Erzsébet tér 5. sz. alatti irodának a 2005. szeptember 1-jét követő
időszakra bérleti jogviszony keretében történő hasznosításáról dönt.
Utasítja elnökét, hogy intézkedjen a bérleti hasznosításra vonatkozó nyilvános pályázat
feltételeinek meghatározására, és erről szóló javaslatát a közgyűlés augusztusi ülésén
terjessze elő.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

10. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgótarján belterület 1251 hrsz-ú
ingatlan önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 102/2004. (XI.25.) Kgy.
határozat 15. pontját az alábbi g) ponttal egészíti ki, mellyel egyidejűleg a korábbi g) pont
h) pontra módosul:
„g) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a kérelemnek helyt adó döntés
esetén vállalja a tulajdonba adás érdekében az eljárásban felmerült költségek
megtérítését.”
b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az MSZMP pártarchívum elhelyezését
szolgáló
Salgótarján belterület 1791/1/A/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos 40/2005. (IV.21.) Kgy. határozat 2. pontját a következő g) ponttal egészíti ki:
„g) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a kérelemnek helyt adó döntés
esetén vállalja a tulajdonba adás érdekében az eljárásban felmerült költségek
megtérítését.”

11. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a
közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló normatív kötött felhasználású
támogatással történő beszerzések igénylési rendjéről szóló 3/2005. (III. 1.) OM
rendeletben előírtak teljesítése érdekében a közgyűlés elnöke által eddig tett
intézkedéseket.
b) Utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az eszközbeszerzések tekintetében
- a még nyitva álló jogértelmezési kérdések tisztázása érdekében járjanak
el az Oktatási Minisztérium és az EDUCATIO Kht. felé, és
- a
jogszabályi keretek közötti lebonyolíthatósága esetében a
szerződéseket írják alá,
- az eljárás eredményéről – szükség szerint, de legkésőbb az eljárás
befejezésekor – a testületet tájékoztassák.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Dr. Barta László megyei főjegyző

12. A közgyűlés utasítja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóit és a főjegyzőt, hogy az
alkalmazotti létszámelőírások újabb áttekintését követően – a költségvetési rendeletnek
az intézmények engedélyezett létszámkeretét tartalmazó 3. c) melléklete módosítására –
tegyenek javaslatot a minimálisan szükséges intézményi létszámra.
Határidő: a közgyűlés augusztusi ülése
Felelős: nevelési-oktatási intézmények igazgatói,
Dr. Barta László megyei főjegyző

13. A testület utasítja az ösztöndíj kuratórium elnökét, hogy a középiskolai és felsőoktatási
ösztöndíjpályázat kidolgozott feltételei alapján – a főjegyző bevonásával – készítse elő
és terjessze be a rendelet-tervezetet a testület augusztusi ülésére.
Határidő: a közgyűlés augusztusi ülése
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Felelős: Borenszki Ervin, a közgyűlés alelnöke

14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Megyeháza épülete
homlokzati nyílászáróinak cseréje I. ütemét.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a
beruházáshoz kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A
közgyűlés a pályázathoz szükséges saját forrást Nógrád Megye Önkormányzata 2005.
évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezet 6. sora terhére biztosítja.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

15. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Lorántffy Zsuzsanna
Kollégium nyílászáróinak cseréje I. ütemét.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a
beruházáshoz kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A
közgyűlés a pályázathoz szükséges saját forrást Nógrád Megye Önkormányzata 2005.
évi költségvetése 4. sz. melléklete III. fejezet 6. sora terhére biztosítja.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

16. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a szécsényi Országgyűlés 300.
évfordulójának tiszteletére tervezett konferencia megrendezését.
Utasítja elnökét, hogy a szükséges forrás biztosítása érdekében intézkedjen a fenti
célhoz kapcsolódó pályázat mielőbbi összeállításáról és benyújtásáról. A közgyűlés a
pályázathoz szükséges saját erőt Nógrád Megye Önkormányzatának 2005. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: 2005. augusztus 31.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

17. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzatának
2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 37/2005. (IV.21.) Kgy. határozattal
módosított 6/2005. (II.17.) Kgy. határozat IV. 2.c) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„c) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletének VII/3. pontjából a
diáksport támogatására különítsen el 2.000 E Ft-ot. Ebből 1.000 E Ft
felhasználásáról az általa kiírt pályázatra beérkezett igények alapján a konkrét
programok, sportrendezvények ismeretében a közgyűlés Ifjúsági, Sport- és Civilügyi
Tanácsnokának javaslata alapján döntsön és erről a közgyűlést utólag tájékoztassa.
A további 1.000 E Ft – sportrendezvények támogatására – a Diáksport Tanács
részére kerüljön átadásra.
Határidő: pályázat kiírására – 2005. május 2.
döntésekre – folyamatos
tájékoztatásra – 2005. november 30.
Diáksport Tanács részére átadás – megállapodásban foglalt időpont
szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Huszár Máté László tanácsnok”
b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 6/2005. (II.17.) Kgy. határozat IV. 2.c)
pontja alapján a Diáksport Tanács részére átadásra kerülő 1.000 E Ft-ról szóló
megállapodást készítse el.
Határidő: 2005. július 15.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

18. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Pedagógiai-,
Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet létszámát 2005. július 1-
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jétől 31 fő teljes és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottban (melyből 20
fő ágazatspecifikus, ebből 15 fő pedagógus) határozza meg.
Utasítja elnökét, hogy a költségvetés soron következő módosításakor tegyen javaslatot a
fenti változásnak a költségvetési rendelet 3/c. sz. mellékletén (Nógrád Megye
Önkormányzata intézményeinek 2005. évi engedélyezett létszámkerete) történő
átvezetésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

19. A testület a közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottság átruházott
hatáskörben hozott, a cserhátsurányi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon módosított szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyására, a karancslapujtői Mocsáry Antal Körzeti Általános Iskola
és Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozó határozatait a 21. és 22. sz. melléklet, a
6/2005. (II. 17.) Kgy. határozat IV. 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2005. évi
megyei rendezvényekre benyújtott pályázati döntéseit a 23. sz. melléklet szerint
tudomásul veszi.

20. a) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklete VII. 1. sorában lévő
„Megyei rendezvények” keret terhére a IV. Nemzetközi Öntöttvas Művésztelep
megrendezésének támogatásához a „Menedékfény” Alapítvány részére 100.000 Ft
támogatásról dönt.
A közgyűlés utasítja elnökét a további intézkedések megtételére, a megállapodás
megkötésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
b) A közgyűlés a 2005. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet III/12. sorában lévő
elnöki keret terhére a Rendőrkapitányság Salgótarján Városi Baleset-megelőzési
Bizottsága részére „Az életé az elsőbbség” projekthez a Salgótarján és Környéke
Közbiztonságáért Alapítvány részére 35.000.- Ft támogatásról dönt.
A közgyűlés utasítja elnökét a további intézkedések megtételére, a megállapodás
megkötésére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

21. Amennyiben a szátoki 2x8 férőhelyes gyermekotthon kialakítására Nógrád Megye
Önkormányzata nem nyer támogatást az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács TRFC pályázatán, arra az esetre a közgyűlés a szükséges fedezetet a 2005. évi
költségvetés IV. melléklet IX/2. sora (Általános tartalék) terhére biztosítja. Felhatalmazza
elnökét a beruházással összefüggő szerződések megkötésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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1. sz. melléklet
Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre
emelkedett hatósági döntéseiről

2005. május hónapban
Sorszá
m
1.

Határozat
száma

A személyi térítési díj
fizetésére kötelezett neve

347-3/2005.

Juhász Csilla

2.

408-2/2005.

Pék Sándor

3.

509/2005.

4.

601-2/2005.

Spagina Balázs

5.

845/2005.

Vidák Krisztián

6.

846/2005.

Csemer Vera

7.

847/2005.

Izsák Viktor

8.

848/2005.

Bada Virginia

9.

849/2005.

Bada Dénes

10.

850/2500.

Bangó Ákos

11.

851-3/2005.

Bella Barbara

12.

896/2005.

Kozár Sándor

13.

906-3/2005.

Radics Ilona

14.

915/2005.

Kökény Józsefné

15.

984/2005.

Berta Józsefné

16.

985/2005.

Petik Józsefné

Ellátó intézmény
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai részlege
Ezüstfenyő Idősek Otthona
mizserfai részlege

Hlavaj István

17.
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke

3/2005. (VI. 13.) PEB

Tárgy: a közgyűlés elnökének jutalmazása

HATÁROZAT

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Nógrád Megye Önkormányzata 2004. évi eredményes
beszámolójához, valamint a 2005. évi költségvetése időarányos teljesítéséhez
kapcsolódóan, a megyei önkormányzat érdekében végzett munkája elismeréseként – a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy.
rendelet 1/f. mellékletének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján – Dóra Ottót, a
közgyűlés elnökét 3 havi illetményének megfelelő összegű – bruttó 1.575.000,- Ft –
jutalomban részesíti.
Felkéri a bizottság elnökét és a főjegyzőt, hogy az összeg kifizetéséről legkésőbb június 30ig gondoskodjanak.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Langár Tamás, a bizottság elnöke
dr. Barta László főjegyző

Salgótarján, 2005. június 13.
Langár Tamás
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 4/2005. (VI.13.) EB.

Tárgy: „Nógrád Megye Perliczi János Díja”
adományozása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi Bizottsága 2005. évben
„Nógrád Megye Perliczi János Díja” kitüntető címet adományoz:
1.

Dr. Bercsényi Lajos főigazgató

2.

Dr. Hajdú Katalin megyei tiszti főorvos

3.

Dr. Szájbely Ernő igazgató főorvos részére

2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntető díjakkal járó emlékplakett,
oklevél és pénzjutalom átadásáról a testület augusztusi ünnepi ülésén gondoskodjon.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. június 13.
dr. Balga József
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak - a közlöny útján
2. A kitüntető díjban részesültek - lakhelyükön
3. Irattár
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
Szám: 3/2005. (VI.13.) EB.

Tárgy: a megyei önkormányzat által fenntartott
egészségügyi intézmények Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása

HATÁROZATA
1. Az Egészségügyi Bizottság a 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/a. melléklet 2.b)
pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – 2005. július 1-ei hatállyal a
Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján) Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását, kiegészítését a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Az Egészségügyi Bizottság a 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/a. melléklet 2.b)
pontjában foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – 2005. július 1-ei hatállyal a
Megyei Tüdőgyógyintézet (Nógrádgárdony) Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását, kiegészítését a határozat 2. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
3. A bizottság utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy a jelen döntéssel
jóváhagyott szabályzatokat az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatához
mellékletként csatolják.
Határidő: 2005. július 1.
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató
Dr. Póczi Magdolna igazgató
4. A bizottság utasítja az intézmények igazgatóit, hogy legkésőbb az év végéig értékeljék
a szabályzatban foglaltak gyakorlati magvalósulásának tapasztalatait, és szükség
szerint tegyenek javaslatot azok módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató
Dr. Póczi Magdolna igazgató

Salgótarján, 2005. június 13.
Dr. Balga József s.k.
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGA
4/2005. (VI.14.) GKB. sz.

Tárgy: Javaslat az Ellátó Szervezet Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága
megtárgyalta a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására készült javaslatot.
1. A 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklet 9. pontjában foglaltak alapján –
átruházott hatáskörben – 2005. július 1-jétől jóváhagyja az SZMSZ módosítását az
alábbiak szerint:
A Szervezeti Működési Szabályzat III. Fejezet 1.a), 1.b), 1.c) pontja az alábbiakkal
egészül ki „A terület kockázati tényezőinek feltárása és szabályozás készítése.”
A Szervezeti Működési Szabályzat VI. Fejezete az alábbiakkal kiegészül:
„ Az SZMSZ 1.számú melléklete a Szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rend”
A Szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rend a határozat mellékletét képezi.
2. A bizottság utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az SZMSZ 2. számú mellékleteként a
végleges ellenőrzési nyomvonalat legkésőbb a bizottság 2005. szeptemberi ülésére
terjessze be.
Salgótarján, 2005. június 14.

Zsédely Lajos
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének választott tisztségviselői - helyben
2. Nógrád megyei főjegyző – helyben
3. Nógrád megyei aljegyző – helyben
4. Gazdasági és Költségvetési Bizottság elnöke – lakhelyén
5. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Pénzügyi, Gazdasági Főosztály
vezetője – helyben
6. Irattár
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
22/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: a megyei önkormányzat közoktatási és
közgyűjteményi
intézményei
módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása (FEUVE rendszer szabályzatainak
jóváhagyása)
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
hatállyal a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 1. sz. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
hatállyal a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye)
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 2. sz. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
hatállyal a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény)
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 3. sz. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
hatállyal a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium (Salgótarján) Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a határozat 4. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
hatállyal a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola (Balassagyarmat) Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a határozat 5. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
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hatállyal a Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye) Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a határozat 6. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
hatállyal az Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat (Balassagyarmat)
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat 7. sz. mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
8. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
hatállyal a Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján) Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a határozat 8. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) a pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben –2005. július 1-jei
hatállyal a Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján) Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását a határozat 9. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
10. A Bizottság utasítja a közoktatási és közgyűjteményi intézmények igazgatóit, hogy a
jóváhagyott szabályzatokat az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatához
mellékletként csatolják.
Határidő: 2005. július 1.
Felelős: közoktatási és közgyűjteményi intézmények igazgatói
11. A bizottság felkéri a közoktatási és közgyűjteményi intézmények igazgatóit, hogy
legkésőbb év végére értékeljék a szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulásának
tapasztalatait, és szükség szerint tegyenek javaslatot azok módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: közoktatási és közgyűjteményi intézmények igazgatói
12. A Bizottság utasítja elnökét, hogy az intézmények igazgatóit tájékoztassa a döntésről.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. június 30.
Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
23/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: a Nógrád Megyei Pedagógiai-,
Közművelődési Szakmai – Szolgáltató és
Szakszolgálati Intézet módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyására
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003.(XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet 4.
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és
jóváhagyta a Nógrád Megyei Pedagógiai–, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és
Szakszolgálati Intézet módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke
3. A Bizottság felkéri az intézmény igazgatóját, hogy legkésőbb év végéig értékelje a
szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulásának tapasztalatait, és szükség szerint
tegyen javaslatot a módosításra.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: az intézmény igazgatója

Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
24/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
módosított
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának jóváhagyására
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a Közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és a
határozat melléklete szerint jóváhagyta a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat
mellékleteként csatolt dokumentumokat (A szabálytalanságok kezelésének szabályzata és
Ellenőrzési nyomvonal).
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke
3. A bizottság felkéri az intézmény igazgatóját, hogy legkésőbb év végére értékelje a
szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulásának tapasztalatait, és szükség szerint
tegyen javaslatot azok módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dr. Kovács Anna igazgató

Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
25/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: a pásztói Óvoda, Általános Iskola,
Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthon Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyására
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága – a 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/e. mellékletének 4/a
pontjában foglalt felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben - megtárgyalta és
jóváhagyja a pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógia Szakszolgálat és
Gyermekotthon Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklet szerinti módosítását.
2. A pásztói Óvoda Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthon módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklet szerinti 2.,
11. és 12. pontja 2005. július 1-én, a melléklet szerinti többi pontja 2005. június 15-én lép
hatályba.
3. A bizottság felkéri az intézmény igazgatóját, hogy legkésőbb év végéig értékelje a
szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulásának tapasztalatait, és szükség szerint
tegyen javaslatot azok módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: az intézmény igazgatója

Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár

24

Melléklet a 25/2005. (VI. 14.) Műv. Biz. sz. határozathoz
1. Általános rendelkezések 2.1.4. pont alatti szövegrész
(Pedagógiai Szakszolgálat
Székhelye: 3060 Pásztó Múzeum tér 4.
Vezetője: igazgató – pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezető
Működési területe: Pásztó, Bátonyterenye, Salgótarján statisztikai körzete, Salgótarján megyei jogú
város kivételével
Nevelési Tanácsadó
Székhelye: 3060 Pásztó Múzeum tér 4.
Vezetője: nevelési tanácsadó intézményegység-vezető
Működési területe: Pásztó, Bátonyterenye, Salgótarján statisztikai körzete, Salgótarján megyei jogú
város kivételével)

az alábbiak szerint módosul:
Pedagógiai Szakszolgálat
Székhelye: 3060 Pásztó Múzeum tér 4.
Vezetője: igazgató – pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó intézményegység-vezető
Működési területe: Pásztó, Bátonyterenye, Salgótarján statisztikai körzete, Salgótarján megyei jogú
város kivételével
Nevelési Tanácsadó
Székhelye: 3060 Pásztó Múzeum tér 4.
Vezetője: igazgató – pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó intézményegység-vezető
Működési területe: Pásztó, Bátonyterenye, Salgótarján statisztikai körzete, Salgótarján megyei jogú
város kivételével

2. Általános rendelkezések 3.1.1. pont alatti szövegrész
(Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek egész napos
gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban.
Sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napköziotthonos ellátás) 8 évfolyamon.
Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése (a tankötelezettségét fogyatékossága miatt teljesíteni nem
tudó gyermek fejlődését biztosító fejlesztő felkészítés).
Korai fejlesztés és gondozás.)

az alábbiak szerint módosul:
Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek egész napos
gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban.
Sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók általános iskolai oktatása, nevelése
(napköziotthonos ellátás) 8 évfolyamon.
Sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók általános iskolai oktatása,
nevelése (napköziotthonos ellátás) 8 évfolyamon.
Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése (a tankötelezettségét fogyatékossága miatt teljesíteni nem
tudó gyermek fejlődését biztosító fejlesztő felkészítés).
Korai fejlesztés és gondozás.

3. Az intézmény működési rendje 1.1. pont alatti szövegrész
25

(1.1. Igazgató – pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezető
Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 3 intézményegység-vezető, melyből 2
egyben igazgatóhelyettes is, valamint a gazdasági igazgatóhelyettes közreműködésével látja el.)

az alábbiak szerint módosul:
1.1. Igazgató – pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó intézményegység-vezető
Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 2 intézményegység-vezető, melyből 2
egyben igazgatóhelyettes is, valamint a gazdasági igazgatóhelyettes közreműködésével látja el.

4. Az intézmény működési rendje 1.1. pont alatti szövegrész
(Közvetlenül irányítja
 gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegység-vezető – általános igazgatóhelyettes;
 gyermekotthoni intézményegység-vezető – nevelési igazgatóhelyettes;
 nevelési tanácsadó intézményegység-vezető;
 gazdasági igazgatóhelyettes;
 személyügyi előadó – irodakezelő;
 iskolatitkár – gondnok munkakörű dolgozó iskolatitkári munkáját.)

az alábbiak szerint módosul:
Közvetlenül irányítja
 gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegység-vezető – általános igazgatóhelyettes;
 gyermekotthoni intézményegység-vezető – nevelési igazgatóhelyettes;
 gazdasági igazgatóhelyettes;
 személyügyi előadó – irodakezelő;
 iskolatitkár – gondnok munkakörű dolgozó iskolatitkári munkáját.

5. Az intézmény működési rendje 1.2.3., 1.2.4. és 1.2.5. pont alatti szövegrész
(1.2.3. Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység-vezető – igazgató
Közvetlenül irányítja
 gyógypedagógus – logopédusok;
 pedagógus (továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó);
 pszichológus (továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó);
 pszichológiai asszisztens – adminisztrátor munkakörű dolgozót, mint adminisztrátort
 a pedagógiai szakszolgálatnál megbízásos jogviszonyban dolgozók munkáját.
Felelős
A Pedagógiai Szakszolgálat szakmai munkájának szakszerű működéséért.
1.2.4. Nevelési Tanácsadó intézményegység-vezető
Közvetlenül irányítja
 pszichológus (továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó pszichológusa részmunkaidőben);
 fejlesztő pedagógus;
 gyógypedagógiai asszisztens;
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 pszichológiai asszisztens – adminisztrátor munkakörű dolgozót, mint pszichológiai asszisztens;
 takarító;
 a nevelési tanácsadóban megbízásos jogviszonyban dolgozók munkáját;
Felelős
A Nevelési Tanácsadó intézményegység szakszerű és folyamatos működéséért.
1.2.5. Gazdasági igazgatóhelyettes)

az alábbiak szerint módosul
1.2.3. Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó intézményegység-vezető – igazgató
Közvetlenül irányítja
 gyógypedagógus – logopédusok;
 pedagógus (továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó);
 pszichológus (továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó);
 pszichológus (nevelési tanácsadó);
 fejlesztő pedagógus;
 gyógypedagógiai asszisztens;
 pszichológiai asszisztens – adminisztrátor;
 takarító;
 a pedagógiai szakszolgálatnál és a nevelési tanácsadóban megbízásos jogviszonyban dolgozók
munkáját.
Felelős
A Pedagógiai Szakszolgálat és a Nevelési Tanácsadó intézményegységek szakmai munkájának
szakszerű működéséért.
1.2.4. Gazdasági igazgatóhelyettes

6. Az intézmény működési rendje 3.1. pont alatti szövegrész
(3.1. Az igazgató – pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezető helyettesítése
Az igazgatót rövid távú távollét esetén a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegység-vezető
helyettesíti. Helyettesítése alatt nem hozhat intézkedést a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és
megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben. Utalványozási joggal rendelkezik.
Tartós távollét esetén teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót.
Gazdasági kérdésekben a gazdasági igazgatóhelyettes helyettesíti az igazgatót mindkét távollét
esetében.
Az igazgatót, mint pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezetőt rövid távú távolléte esetén a
nevelési tanácsadó intézményegység-vezető helyettesíti szakmai kérdésekben.)

az alábbiak szerint módosul:
3.1. Az igazgató – pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó intézményegység-vezető
helyettesítése
Az igazgatót rövid távú távollét esetén a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegység-vezető
helyettesíti. Helyettesítése alatt nem hozhat intézkedést a közalkalmazotti jogviszony létesítésével és
megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben. Utalványozási joggal rendelkezik.
Tartós távollét esetén teljes jogkörrel helyettesíti az igazgatót.
Gazdasági kérdésekben a gazdasági igazgatóhelyettes helyettesíti az igazgatót mindkét távollét
esetében.
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Az igazgatót, mint pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó intézményegység-vezetőt rövid
távú távolléte esetén az általa megbízott személy helyettesíti szakmai kérdésekben.

7. Az intézmény működési rendje 3.4. hatályát veszti, a 3.5. pont számozása 3.4. pontra
változik
8. Az intézmény működési rendje 4.1.1. pont alatti szövegrész
(Az igazgatótanács tagjává válnak az alábbi funkciót betöltő közalkalmazottak
 igazgató – pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezető;
 gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményegység-vezető – általános igazgatóhelyettes;
 gyermekotthon intézményegység-vezető – nevelési igazgatóhelyettes;
 nevelési tanácsadó intézményegység-vezető.)

az alábbiak szerint módosul:
Az igazgatótanács tagjává válnak az alábbi funkciót betöltő közalkalmazottak
 igazgató – pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó intézményegység-vezető;
 gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményegység-vezető – általános igazgatóhelyettes;
 gyermekotthon intézményegység-vezető – nevelési igazgatóhelyettes;

9. Az intézmény működési rendje 4.1.3. pont alatti szövegrész
(Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha a tagjai közül 3 fő jelen van. Döntéseit nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntéssel vagy véleményezéssel érintett személy a szavazásban nem
vehet részt.)

az alábbiak szerint módosul:
 Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntéssel vagy véleményezéssel érintett személy a
szavazásban nem vehet részt.

10. Az intézmény működési rendje 4.3. pont alatti szövegrész
(Résztvevők
 igazgató – pedagógiai szakszolgálat intézményegység-vezető;
 gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegység-vezető – általános igazgatóhelyettes;
 gyermekotthon intézményegység-vezető – nevelési igazgatóhelyettes;
 gazdasági igazgatóhelyettes;
 nevelési tanácsadó intézményegység-vezető;
 gondnok;
 élelmezésvezető.)

az alábbiak szerint módosul:
Résztvevők
 igazgató – pedagógiai szakszolgálat és nevelési tanácsadó intézményegység-vezető;
 gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményegység-vezető – általános igazgatóhelyettes;
 gyermekotthon intézményegység-vezető – nevelési igazgatóhelyettes;
 gazdasági igazgatóhelyettes;
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 gondnok;
 élelmezésvezető.

11. Az intézmény működési rendje 5. pont alatti szövegrész
Tagozódása
 gyógypedagógiai óvoda;
 iskola
 autista csoportok;
 sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók általános iskolája;
 diákotthon.

az alábbiak szerint módosul:
Tagozódása
 gyógypedagógiai óvoda;
 iskola
 autista csoportok;
 sajátos nevelési igényű (enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók általános
iskolája;
 diákotthon.

12. Az intézmény működési rendje 5. pont alatti szövegrészek
Sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók nevelését-oktatását ellátó
általános iskola
Felvétel
Felvehető az a tanköteles korú gyermek, akit a TKVSZ és RB enyhe fokban értelmi fogyatékosnak
minősített és a szülő az iskolába beíratott.

az alábbiak szerint módosulnak:
Sajátos nevelési igényű (enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók nevelését-oktatását
ellátó általános iskola
Felvétel
Felvehető az a tanköteles korú gyermek, akit a TKVSZ és RB enyhe vagy középfokban értelmi
fogyatékosnak minősített és a szülő az iskolába beíratott.

13. Az intézmény működési rendje 25. pont alatti szövegrész
(Ellenőrzésre jogosultak:
- az igazgató;
- az intézményegység vezető;
- a felügyeleti szerv által felkért szakértő, aki megbízólevéllel és szakértői igazolvánnyal
rendelkezik.)
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az alábbiak szerint módosul:
Ellenőrzésre jogosultak:
- az igazgató;
- a felügyeleti szerv által felkért szakértő, aki megbízólevéllel és szakértői igazolvánnyal
rendelkezik.
14. Az SZMSZ 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete
IGAZGATÓ
Gyógypedagógiai
nevelési-oktatási
intézményegység
vezető – általános
igazgatóhelyettes
óvodai
gyógypedagógus
iskolai
gyógypedagógusok
kollégiumi nevelők

Különleges
gyermekotthon
vezető – nevelési
igazgatóhelyettes

Igazgató – Pedagógiai Szakszolgálat és
Nevelési Tanácsadó intézményegység
vezető

gyermekotthoni
nevelő

gyógypedagógusok
– logopédusok

családgondozó/
utógondozófejlesztő
pedagógus
gyermekotthoni
gyermekfelügyelők

pszichológiai
asszisztens –
adminisztrátor

logopédusok

- pedagógus
pályaválasztási
tanácsadó
- pszichológus
pályaválasztási
tanácsadó

gyógytestnevelő
pedagógiai
asszisztensek
szabadidő szervező
– könyvtáros
gyermekfelügyelők
dajkák
ápolónők
munkaközösség
vezető

pszichológus
pályavál.tanácsadó
részmunkaidőben
fejlesztő
pedagógus
gyógypedagógiai
asszisztens
pszichológiai
asszisztens –
adminisztrátor
takarító

személyügy
i előadó
iskolatitkár

Gazdasági
igazgatóhelyette
s
könyvelő
pénztárosanyagkönyvelő
gondnok
fűtő –
karbantartók
portások
mosónők
takarítók
élelmezésvezető
szakácsok
konyhalányok
gépkocsivezető

15. Az SZMSZ 38. oldala az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A pásztói Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon
Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklet szerinti módosítását a szakalkalmazotti közösség
2005. június 7-én megtárgyalta és elfogadta.

16. Az SZMSZ 39. oldala az alábbi szövegrésszel egészül ki:
3. Költségvetési ellenőrzés
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
26/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy:
a
bátonyterenyei Fáy András
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
módosított
és
kiegészített
pedagógiai
programjának jóváhagyására
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/e melléklet
4.) b pontjában kapott felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – 2005. szeptember
1-jei hatállyal jóváhagyja a bátonyterenyei Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium pedagógiai programjának, a határozat mellékletében foglalt módosítását és
kiegészítését.
2. Jelen határozat a 32/2004. (VIII. 31.) Műv. Biz. sz. határozat 1. c) pontjában foglaltakkal
együtt érvényes.
3. A bizottság felkéri a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatóját,
hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot jutassa el a
Nógrád megyei főjegyzőnek.
Felelős: Csank Csaba igazgató
Határidő: 2005. szeptember 1.
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy az intézmény igazgatóját tájékoztassa a döntésről.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. június 30.

Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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Melléklet a 26/2005. (VI. 14.) Műv. Biz. sz. határozathoz
A Pedagógiai Program 92. oldala helyébe a következő oldal kerül:

Sajátos nevelési igényű tanulók képzése
A hozzánk erre a képzésre érkező tanulók a környék enyhe értelmi fogyatékos tanulókat
oktató tagozataiban, illetve az enyhe értelmi fogyatékosokat oktató iskoláiban végzettek, így a
problémáikat meglehetősen jól ismerjük. Gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens
foglalkoztatása szükséges. A tanulók egyéni bánásmódot és kiemelt figyelmet igényelnek.
Iskolánk enyhe fokban sérült tanulói képzési rendszerünkbe kétféleképpen kapcsolódhatnak
be. A 9-10. évfolyamon integrált képzés keretében, illetve önálló sajátos nevelési igényű
osztályban kezdhetik meg tanulmányaikat. A tanulók beiskolázásánál a tanulási képességeket
vizsgáló szakértői bizottság szakvéleménye az irányadó. Az alapozó képzésben az ismeretek
bővítése mellett fontos feladat a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek megismerésére
és fejlesztése a szükséges szakemberek (pszichológus, orvos, gyógypedagógus) bevonásával.
A szakmai előkészítés keretében azoknak a készségeknek, képességeknek kialakítása a cél,
melyek alkalmassá teszik őket a választott szakma elsajátítására. A tantárgy rendszere az OM
által kiadott sajátos nevelési igényű tanulók iskolái számára kiadott tanterv.
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A Pedagógiai Program 93. oldala a következő 2 oldallal egészül ki:
SZAKKÉPZÉST ELŐKÉSZÍTŐ/FELZÁRKÓZTATÓ ÉVFOLYAM:
A szakképzést előkészítő évfolyam törvényi szabályozása alapvetően a Közoktatási törvény 27.§ (8. d)
bekezdésében található:
„Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet vagy nem kíván alapfokú
iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést
előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és
gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és
vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez
kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel.”
A 8/2000 OM rendelet 25. §-a, illetve a 11/94 MKM rendelet 39/A § (1) pontja szerint:
„A közoktatási törvény 27 §-ának (8) bekezdésében meghatározott felzárkóztató oktatás felkészíthet:
 iskolai előképzettséghez nem,
 alapfokú iskolai végzettséghez – a nyolcadik osztály elvégzéséhez –,
 a tizedik osztály elvégzéséhez,
 alapműveltségi vizsgához kötött szakképesítés megszerzésére felkészítő szakképzésbe való
bekapcsolódásra.”
A szabályozás harmadik eleme a finanszírozás. Ez a rész is teljesen rendezett, a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetéséről 3. számú mellékletében, „A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai”
– 20. Iskolai oktatás, c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon – fajlagos összeg: 259 000 Ft/tanuló, cc) „A hozzájárulás kétszerese jár a szakiskolában a Közokt. Tv. 27.§-ának (8) bekezdése
alapján, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban
részt vevő 9-10. évfolyamos tanulók után, ezen belül a 27.§ (8) bekezdésének d) pontja alapján a
2005. szeptember 1-étől bevezetésre
kerülő szakképzést előkészítő évfolyamon tanulók után a költségvetési év utolsó négy
hónapjára.”
A Szakiskolai fejlesztési program „C” komponensében résztvevő Iskolánk a programban kötött
négyoldalú szerződésben vállalta, hogy a 2005/2006. tanévben kipróbálja az egy éves felkészítő
évfolyam programjait legalább két csoportban. A programirányítás pedig vállalta, hogy kifejleszti ezeket
a programokat. Ennek megfelelően terveink szerint 2005. március 30-ra elkészülnek az egy éves
felkészítő évfolyam tantervei, júniusig a hozzájuk alkalmazható tananyagok, segédletek, és még ebben
a hónapban megtörténik a programokat szeptembertől bevezető pedagógusok felkészítése.
Az oktatás 12 fővel amely 1 osztály 2 szakmai csoportban történik /a tanulók érdeklődése
szerint ez a szakmacsoport választható a :
 könnyűipar
 gépészet
 faipar területéről
Az oktatás kompetencia elven alapul és projekt módszerrel történik, melynek szakaszait a
táblázatban mutatjuk be. Majd kompetencia bizonyítvány kiadásával zárul.
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A Pedagógiai Program 95. oldalának táblázata helyére a következő táblázat kerül:
Szakközépiskolai óraterv 2005/2006 tanévtől
Kötelező órák

Magyar nyelv és irodalom
Történelem és állampolgári
ismeretek
Társadalomismeret és etika
Idegen nyelv*
Matematika
Ének-zene
Rajz- és vizuális kultúra
Osztályfőnöki
Testnevelés és sport
Fizika
Földünk és környezetünk
Biológia
Informatika*
Szakmacsoport alapozó oktatás
Katonai alapismeretek
Kémia
Kötelező órák száma

11.

12.

148
(4)
74
(2)

148
(4)
74
(2)

128
(4) K
96
(3) K

-

-

111
(3)
111
(3)
37
(1)
-

111
(3)
111
(3)
37
(1)
-

37
(1)
111
(3)
111
(3)
-

37
(1)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
185
(5)
37
(1)
74
(2)
1110
(30)

37
(1)
74
(2)
37
(1)
74
(2)
37
(1)
74
(2)
185
(5)
37
(1)
74
(2)
1110
(30)

–

–

–

–

1110
(30)

9.

10.

148
(4)
74
(2)

96
(3) K
96
(3) K
-

37
(1)
37
(1)
74
(2)
37
(1)
74
(2)
37
(1)
37
(1)
296
(8)
–

32
(1)
32
(1)
64
(2)
64
(2)
64
(2)
32
(1)
256
(8)
–

–

–

1110
(30)

1110
(30)

37
(1)
74
(2)

37
(1)
64
(2)

1110

1221

1056

(30)

(33)

(33)

Választható tantárgy
Kémia
Katonai alapismeretek
(választható tantárgy)
Összesen :

Szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás külön táblázatban.
K

Kötelező érettségi tantárgy

()

Heti óraszám
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*

Kötelező csoportbontás

A Pedagógiai Program 96. oldalának táblázata helyére a következő táblázat kerül:
Belügyi rendészeti pályákra előkészítő képzés óraterve
2005/2006 tanévtől
Kötelező órák
Magyar nyelv és irodalom

9.
148
(4)
74
(2)
–

10.
148
(4)
74
(2)
–

111
(3)
148
(4)
37
(1)
37
(1)
74
(2)
74
(2)
74
(2)
37
(1)
–

111
(3)
148
(4)
74
(2)
74
(2)
37
(1)
37
(1)
74
(2)
37
(1)
–

Kommunikációs gyakorlat*

185
(5)
37
(1)
–

185
(5)
37
(1)
–

Speciális társadalomismeret

–

–

Belügyi rendészeti ismeretek

–

–

Orosz nyelv

37
(1)
37
(1)
1110
(30)

37
(1)
37
(1)
1110
(30)

Választható órák
Orosz nyelv

–

–

Katonai alapismeretek

–

–

1110
(30)

1110
(30)

Történelem
Társadalomismeret
Idegen nyelv*
Matematika
Fizika
Biológia
Kémia
Földünk és környezetünk
Informatika*
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Testnevelés és sportönvédelem*
Osztályfőnöki

Katonai alapismeretek
Kötelező órák száma

11.
148
(4)
74
(2)
37
(1)
148
(4)
111*
(3)
–

12.
128
(4)
96
(3)
–

111
(3)
–

64
(2)
–

–

–

37
(1)
–

32
(1)
–

37
(1)
148
(4)
37
(1)
74
(2)
37
(1)
111
(3)
–

32
(1)
128
(4)
32
(1)
64
(2)
64
(2)
96
(3)
–

–

–

1110
(30)

1110
(30)

37
(1)
74
(2)
1221
(33)

32
(1)
64
(2)
1056
(33)

Összesen
K Kötelező érettségi tantárgy

*

Kötelező csoportbontás
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( ) Heti óraszám

128
(4)
96*
(3)
–

K
K

K
K

A Pedagógiai Program 97-98. oldalai az alábbiakkal egészülnek ki:
Katonai alapismeretek
A tantárgy helye és szerepe az oktatás folyamatában
A katonai alapismeretek tantárgy az intézmény oktatási-nevelési tervének
nélkülözhetetlen eleme, elsősorban a belügyi rendészeti pályára előkészítő képzésen belül.
Különleges szerepe az – alapító okiratban is meghatározott – intézményi alapfeladatokból is
következik.
A belügyi rendészeti pályára előkészítő szakközépiskolai képzésen túl mint választható
tárgy pótolja azt a hiányt, amellyel a fiatalok 1990-től nem rendelkeznek.
Nincsenek ismereteik hazánk fegyveres és rendvédelmi szervezeteiről. Nem rendelkeznek
kellő információkkal sem ők, sem szüleik korunk biztonsági, veszély, veszélyeztetettségi
kockázati összefüggéseiről. A katasztrófáról, azok fajtáiról – / természeti, társadalom létével
összefüggő vagy civilizációs /.
Mint NATO tagállam polgárai a lehetséges katonai vagy terror fenyegetettségről. A
szándékosan előidézett biológiai, terrorista akciók során mesterségesen keltett fertőzésekről,
járványokról, politikai okokra visszavezethető vagy háborús katasztrófákról. A fegyveres
testületeknél, rendvédelmi szerveknél továbbtanulni szándékozókon túlmenően minden
szakközépiskolai tanulónak alapvető ismeretekkel szolgál a tantárgy.
Ezt a szerepet erősíti az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, az intézmény
alapvető dokumentuma is különös figyelemmel a XVII. – 1 pontjában leírtak, bombariadó
esetén kötelező teendők.
A tananyag magas színvonalú oktatásán túlmenően megalapozza a jövő tiszt-tiszthelyettesi
generáció elhivatottságát, szakmai és katonai alapismeretét, általános katonai képességeit,
fizikai felkészültségét, erkölcsi és jellemtulajdonságait, mely utóbbi eddig is, más
megfogalmazásban a PP. része volt.
A katonai alapismeretek tananyaga – kiegészülve a közismereti tantárgyakba beépülő katonai
témakörökkel (11. és 12. évfolyamtól a belügyi rendészeti pályára előkészítő képzés
szaktárgyaival ) – célirányosan járul hozzá az idézett követelmények teljesüléséhez. A
tantárgy a tantárgyi ismereteken túl módot nyújt az elkötelezettség, az erkölcs és
jellemformálás megalapozására is. A katonák életét alapvetően szabályozó ismeretek oktatása
– egyes elemeknek a napi tevékenységben való alkalmazása – hozzájárul a humánus emberi
viszonyok, körülmények kialakulásához,
A tantárgy oktatásához szükséges engedélyt a MH. Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola
és Kollégiumtól beszereztük. (mellékelve).
A tantárgy oktatásához szükséges óratervekkel, vizsgaleírással rendelkezünk. A tantárgyat a 910. évfolyamon ~ 75%-ban pedagógusaink oktathatják.
Cél és feladatok
A katonai alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy az általános nevelési célokkal
összhangban járuljon hozzá a növendékek (tanulók) pályaválasztásának megalapozásához. A
szervesen egymásra épülő témakörök segítsék elő a katonai pályával szemben támasztott
elemi követelmények elfogadását és továbbfejlesztésük kialakítását.
A szükségszerűen szabályozott katonai életrend, valamint a hivatásos tiszti és
tiszthelyettesi életpálya elemi követelményeinek megismerése és elfogadása alapozza meg az
életpálya választásának megerősítését. Hazánk honvédelmi koncepciója, a Magyar Honvédség
alapvető feladatainak. a fegyvernemek, szakcsapatok, szolgálati ágak sajátosságainak
megismerése járuljon hozzá a megalapozott szakválasztáshoz.
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A tereptani ismeretek elsajátításával szerezzenek jártasságot a térképhasználat, a
terepen való tájékozódás végrehajtásában.
A lövészeti ismeretek járuljanak hozzá a végrehajtandó lőgyakorlatok
eredményességéhez, javítsák a növendékek (tanulók) koncentráló- és fegyelmezett feladat
végrehajtó képességét.
Az alaki rendgyakorlatok alapozzák meg a növendékek (tanulók) mozgáskultúráját,
fegyelmezett viselkedését, magatartását. A megszerzett ismeretek járuljanak hozzá a katonai
felsőoktatási, valamint a tiszthelyettesi szakiskolai életrendbe történő zökkenőmentes
beilleszkedéséhez.
A munkavédelmi – biztonságtechnikai ismeretek keretében sajátítsák el a munka és
balesetvédelem irányelveit, illetve kötelességeiket e területen.
Az egészségügyi ismeretek keretében ismerjék meg a tanulók az elsősegély alapvető
feladatait és gyakorolják be a teendőket.
A jogi ismeretek keretében törekedni kell az érdeklődés felkeltésére a jogszabályok
iránt, tájékoztatni kell a tanulókat a jogszabályok elérhetőségéről.
Követelmények
A növendékek (tanulók) értsék a szükségszerűen szabályozott katonai életrend és
hivatásos tiszti, tiszthelyettesi életpálya elemi követelményeinek összefüggéseit. A
megszerzett ismereteik, élményeik és tapasztalataik alapján legyenek képesek a szabályozott
életrendet belsőleg elfogadni. Ismerjék a katonai együttélés, a napirend szerinti élet alapvető
szabályait, saját és a katonai tanintézeti hallgatók jogait és kötelességeit, az alapvető katonai
függelmi viszonyokat, a parancsnok általános kötelességeit.
Legyenek képesek a katonai udvariasság és a házirend előírásai szerint élni és
cselekedni, illetve az osztály napirend szerinti életének irányítására. Szerezzenek kezdeti
jártasságot az alapvető alaki követelmények teljesítésében, legyenek képesek egyénileg és
kötelékben egyaránt esztétikusan és fegyelmezetten állni, mozogni, az elöljárónak
tisztelettudóan köszönni, köszöntésére, kérdésére határozottan, szabatosan válaszolni,
jelentkezni és jelenteni. Tanuljanak meg kötelékben menetdalokat énekelni.
Sajátítsák el az oktatott lőelméleti, fegyvertechnikai ismereteket. Tanulják meg a
lőtéren és a lövészetek alkalmával betartandó biztonsági és környezetvédelmi
rendszabályokat. Legyenek képesek az előírt lőgyakorlatok eredményes végrehajtására.
Ismerjék a katonai térképek alapvető jellemzőit, a terep ábrázolásának (sík és
domborzati) módjait. Legyenek képesek távolságok meghatározására, a leggyakoribb
terepelemek felismerésére, egyszerű térképolvasási feladatok megoldására. Szerezzenek elemi
jártasságot a tájékozódási feladatokban, valamint a helymeghatározás végrehajtásában.
Hallgassanak meg tájékozató előadásokat a Magyar Honvédség rendeltetéséről,
feladatairól, felépítéséről, főbb szervezeti elemeiről; a fegyvernemek, szakcsapatok és a
szolgálati ágak alapvető funkcióiról és sajátosságairól; a tiszt és tiszthelyettes képzés
rendszeréről, az egyetemi, főiskolai, tiszthelyettesi szakok konkrét követelményeiről, az első
tiszti és tiszthelyettesi beosztások jellemzőiről. Nyerjenek betekintést a csapatok általános
tevékenységébe.
Ismerjék meg a hivatásos tiszti és tiszthelyettesi életpálya követelményeit általában és
szakonként konkrétan, továbbá az előrehaladás, előmenetel lehetőségeit.
A növendékek (tanulók) ismerjék meg és sajátítsák el a munkavédelem és
balesetvédelem irányelveit, illetve kötelességeiket e területen.
Ismerjék meg a tanulók az elsősegély alapvető feladatait, és gyakorolják be a teendőket.
Legyenek tájékozottak a jogszabályok elérhetőségében, szerezzenek kezdeti jártasságot
gyakorlatban történő esetleges alkalmazásukban.
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A Pedagógiai Program 2. sz. függeléke az alábbiakkal egészül ki:
OKJ 33 8919 01 SZEMÉLY ÉS VAGYONŐR SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 betöltött 18. életév,
 cselekvőképesség,
 állandó belföldi lakóhely,
 az Országos Képzési Jegyzékben előírt iskolai végzettség,
 büntetlen előélet,
 szakmai alkalmasság,
 szakmai felkészítő tanfolyamon való részvétel igazolása, továbbá
 a jelentkező feleljen meg a vállalkozás keretében végzett személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény
(a továbbiakban: SzVMt.) 5. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
TANTÁRGY

HETI ÓRASZÁM

ÖSSZ ÓRASZÁM

osztályfőnöki
testnevelés
szakelmélet

1
2
13

16
32
276

jogi ismeretek
szakmai ismeretek
önvédelmi ismeretek
szakmai gyakorlat
ebből lövészet

5
5
3
9
2

90
90
96
144
32
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
27/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Könyvtárhasználati szabályzata módosításának
jóváhagyására
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/e. melléklet 4. f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – átruházott hatáskörben – megtárgyalta és a melléklet szerint
jóváhagyta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár módosított Könyvtárhasználati szabályzatát.
2. A Bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: 2005. június 20.
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Bódi Györgyné dr. igazgató, székhelyén
3. Irattár
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Melléklet a 27/2005. (VI. 14.) Műv. Biz. sz. határozathoz

Az 1997. évi CXL. Törvény 68.§.a. pontban foglaltak alapján
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján)
Könyvtárhasználati Szabályzatát
az alábbiakban határozom meg
I.
Használati jog
1./ „A kulturális örökséghez tartozó javak szellemi birtokbavétele minden ember alapvető
joga. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a
könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára
hozzáférhetők.”
2./ A Balassi Bálint Megyei Könyvtár (továbbiakban = könyvtár) használatának joga minden
magyar és nem magyar állampolgárt korlátozás és megkülönböztetés nélkül megillet.
3./ A könyvtár használata tekintetében a Könyvtárhasználati Szabályzat előírásait kell
figyelembe venni.
4./ A Könyvtárhasználati Szabályzat módosítását minden magyar állampolgár
kezdeményezheti. A módosítási javaslatot az intézmény igazgatójához levélben kell
eljuttatni. Az intézmény vezetője minden esetben tájékoztatja a javaslattevőt arról, hogy a
javaslat elfogadásra került-e, a módosítási elképzelés beépül-e a Könyvtárhasználati
Szabályzatba.
II.
A könyvtár szolgáltatásai
1./ A könyvtárban megkülönböztetünk beiratkozáshoz nem kötött és beiratkozáshoz kötött
szolgáltatásokat.
2./
-

Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
a könyvtár megtekintése;
az állományfeltáró eszközök, cédula- és számítógépes katalógusok használata;
információ kérés (tájékoztatás) a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól;
rendezvények, kiállítások látogatása;
a lapozgatóban elhelyezett folyóiratok olvasása;
közhasznú információ szolgáltatás, személyesen és telefonon;

3./ Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:
/Ezek egy része ingyenesen, további része térítés ellenében illeti meg a beiratkozott
olvasókat./
-

a./ Ingyenes szolgáltatások a beiratkozott olvasók számára:
Dokumentumok kölcsönzése;
Helybenhasználat (valamennyi dokumentumtípus beleértve)
Kutatószoba használat
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-

Tájékoztatás, információ kérés
Tanulás-, kutatásmódszertan, egyéni tanulás segítése
Könyvtárközi kölcsönzés
Közhasznú információ szolgáltatás
Videovetítés
Zenehallgatás
Mikrofilm-olvasás
Szaktanácsadás

-

b./ Térítéses szolgáltatások a beiratkozott olvasók számára:
Fénymásolás
Folyóiratok, könyvek számítógépes lemezmellékleteinek kölcsönzése
Irodalomkutatás
Kölcsönzésre történő előjegyzés kiértesítése
Nyomtatás számítógépes adatbázisból
Témafigyelés
Videofilm kölcsönzés
Műsoroskazetta kölcsönzés
Számítógéphasználat
Scannelés
Szakdolgozat-köttetés

4./
-

Intézmények, önkormányzatok, közösségek számára nyújtott szolgáltatások:
Csoportfoglalkozás
Képzés, továbbképzés szervezés
Könyvtári ellátás Ellátórendszer keretében
Könyvtári óra biztosítás
Megyei módszertani szaktanácsadás
Szervezett könyvtárlátogatás
Közösségi színtér biztosítása
Kiállítótér biztosítása
Szabadidős programok

5./ Egyéb szolgáltatások:
a./ Az intézmény lehetővé teszi tereinek, eszközeinek alkalmi bérbevételét. Ezt minden
esetben az intézmény gazdasági osztályának munkatársaitól kell igényelni, az
engedélyezést átruházott jogkörben a gazdasági igazgatóhelyettes végzi.
b./ Az intézmény lehetőséget biztosít kötészetében a helyi vonatkozású szakdolgozatok,
évfolyamdolgozatok köttetésére. Ez az intézmény vezetés engedélyével, illetve a
helyismereti különgyűjtemény munkatársainak közreműködésével történik. Az
igénybevétel feltételeiről, a kedvezményekről a könyvtárosok adnak tájékoztatást.
c./ Az intézmény segítsége igényelhető otthoni, családi könyvállomány felszámolása
esetén a könyvek, dokumentumok továbbhasznosítási céljából.
d./ Az intézmény lehetőséget biztosít az arra rászorulók részére, hogy házi kölcsönzést
igényeljenek. Ennek feltételeiről az intézmény vezetése ad tájékoztatást.
e./ Az intézmény lehetőséget biztosít intézmények számára, hogy gyűjteménye
meghatározott részét bizonyos időtartamra használatba adja, ezzel elősegítve az adott
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környezetben élők tartalmasabb dokumentumellátását. Az igényt minden esetben az
intézmény vezetésével kell egyeztetni.

III.
A szolgáltatások igénybevételi
feltételeinek részletes leírása
1./ KÖLCSÖNZÉS
-

-

-

-

a./ Könyvek
Nagyobb részük kölcsönözhetők. A helyben használható vagy a rövid határidőre
kölcsönözhető könyvek köréről a munkatársak adnak felvilágosítást.
A normál határidőre kölcsönözhető könyvek kölcsönzési ideje: 3 hét E köteteknél a
kölcsönzés - ha nincs ugyanarra a kötetre regisztrált előjegyzés, illetve ha nincs
visszahozásra felszólítás -, hosszabbíthatók.
Az egyszerre kölcsönözhető kötetek száma: 8
Az egyébként nem kölcsönözhető dokumentumok - a helyismereti gyűjtemény anyagának
kivételével - kérésre, egyedi elbírálással zárástól - nyitásig kikölcsönözhetők.
b./ Folyóiratok
Csak helyben használhatók.
c./ CD lemezek
A biztosíték összegének befizetése ellenében, illetve a kezelési költség megfizetése után
kölcsönözhetők a zenei részlegből. A kölcsönzés végén a biztosíték visszafizetésre kerül.
Kölcsönzési idő: 4 nap. Egyszerre 2 cím kölcsönözhető. A biztosíték összegét az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
d./ Hagyományos hanglemezek
Biztosíték, illetve a kezelési költség megfizetése után kölcsönözhetők a zenei részlegből.
A kölcsönzés végén a biztosíték visszafizetésre kerül. Kölcsönzési idő: 4 nap. A
kölcsönzési díj összegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.
e./ Diák, hangoskönyvek, kották
Szabadon kölcsönözhetők a zenei részlegből. A kölcsönzés térítésmentes.

-

f./ Folyóiratok, könyvek számítógépes lemezmelléklete
Kölcsönzési idő: 3 nap. A szolgáltatás térítéses, melynek díját az 1. sz. melléklet
tartalmazza

-

g./ Videokazetták
Kölcsönzési idő: 4 nap. Egyszerre 2 db kazetta kölcsönözhető. A szolgáltatás térítéses,
melynek díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2./ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
a./ Kölcsönzésre történő előjegyzési igény bejelentése
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-

A szolgáltatás - értesítés kérése esetén - térítéses. Díját az 1.sz. melléklet tartalmazza.

-

b./ Könyvtárközi kölcsönzés
A szolgáltatás térítésmentesen igényelhető minden beiratkozott olvasónak. Másolatkérés
esetén a másolati díjat ki kell fizetni.

-

c./ Videolejátszás
A szolgáltatás a zenei részleg és a gyermekkönyvtár munkatársaitól díjmentesen
igényelhető.

-

d./ Kutatószoba használat
A szolgáltatás az olvasótermi és/vagy a helyismereti különgyűjteményben dolgozó
kollégáktól díjtalanul igényelhető.

-

e./ Tájékoztatás, információ kérés a szolgáltatásokról
Folyamatosan, bármely könyvtáros munkatársunktól igényelhető.
f./ Rendezvények, kiállítások
Programjainkat a könyvtár hirdetési felületein kívül a helyi televízió reklámoldalain,
alkalmanként a megyei sajtó hasábjain, illetve az adott alkalomra készített meghívókon
tesszük közzé.

-

g./ Irodalomkutatás
A szolgáltatás térítéses, melynek díját az 1.sz. melléklet tartalmazza.

-

h./ Témafigyelés
A szolgáltatás térítéses, melynek díját az 1.sz. melléklet tartalmazza.

-

i./ Fénymásolás
A szolgáltatás térítéses, melynek díját az 1.sz. melléklet tartalmazza.

-

j./ Nyomtatás számítógépes adatbázisból
A szolgáltatás térítéses, melynek díját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

-

k./ Műsorjavaslatok összeállítása
Ez a szolgáltatás iskoláknak, intézményeknek térítésmentes.

-

l./ Számítógépes adatbázisok használata
Tartalmáról a könyvtárosok adnak felvilágosítást.

-

m./ Számítógép használat
A szolgáltatás előjegyzéssel, számítógép-használati költségtérítés mellett igényelhető,
melynek díját az 1. sz. melléklet, a használat feltételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
IV.
A beiratkozás

1./ A beiratkozási díj évente kerül meghatározásra.
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2./ A beiratkozási díj érvényes összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3./
-

Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól, de regisztrálásra kerülnek:
16 éven aluliak
70 éven felüliek
könyvtári, közgyűjteményi dolgozók
önkormányzati képviselői igazolvánnyal rendelkezők

4./
-

Beiratkozási díjkedvezményben részesülnek, melynek mértéke 50 %
munkanélküliek
nappali tagozatos diákok
70 év alatti nyugdíjasok
mozgáskorlátozottak
vakok, csökkentlátók

5./ A díjmentességre, díjkedvezményre jogosultság esetén a beiratkozó félnek kell a
jogosultság tényét hitelt érdemlően bizonyítania.
6./ A beiratkozáshoz személyi igazolvány vagy útlevél, a kiskorúak részére pedig még a
felelősséget vállaló nyilatkozata is szükséges. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a
könyvtár beiratkozási pontján kapják meg az érintettek.
7./ A beiratkozáskor kötelezően megadandó, valamint megadható személyes adatokat kell
közölni és igazolni.
a./ Kötelező adatok:
- név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvány szám vagy útlevélszám
b./ Egyéb adatok:
- munkahely, foglalkozás
8./ A jótálló személynek a IV. 7. a. pontban felsorolt adatokat kell megadnia és aláírásával
hitelesítenie. A jótállási nyilatkozat beszerzéséig kölcsönzési szolgáltatás nem
igényelhető.
9./ A beiratkozáskor közölt adatokban bekövetkező változásokat a könyvtárhasználó köteles
bejelenteni a könyvtárnak.
10./A beiratkozó, a jótálló a IV. 7. b. pontban felsorolt egyéb adatok meg nem adása esetén
semmiféle hátrányt nem szenvedhet.
11./A beiratkozáskor közölt személyes adatokat a könyvtár a személyi adatok védelméről
szóló előírások figyelembe vételével, kizárólag könyvtári célra használja, azt másnak át
nem ruházza, más számára az adatokhoz való hozzáférést nem teszi lehetővé.
12./Beiratkozás (regisztráció) az év bármely munkanapján kezdeményezhető a könyvtár
nyitva tartási idejében.
13./A beiratkozás (regisztráció) a rögzített dátumtól számított 12 hónapra érvényes.
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14./Beiratkozáskor (regisztrációkor) az olvasó olvasójegyet kap, mely az ő személyes
bizonylata. A másra át nem ruházható olvasójegy bemutatása a feltétele a II. 7. pontban
felsorolt szolgáltatások igénybevételének.
15./Az olvasójegy pótlása térítés ellenében történik. A térítés összegét az 1. sz. melléklet
tartalmazza. Az újonnan kiállított olvasójegy érvényteleníti a korábban kiadottat.
Amennyiben az mégis megkerülne, akkor megsemmisítendő. Érvénytelen olvasójeggyel a
kölcsönzés nem lehetséges.
V.
Dokumentumok visszahozása határidőn túl
1./ A kölcsönzött dokumentumokat minden esetben határidőre vissza kell hozni a könyvtárba.
2./ A késve visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. A díj mértéke az 1.
sz. mellékletben kerül meghatározásra.
3./ A késedelmi díj mértéke dokumentumonként nem haladhatja meg az adott dokumentum
újkénti beszerzési árának 100 %-át.
4./ Indokolt esetben a késedelmi díj összegét az olvasószolgálat osztályvezetője illetve az
igazgató mérsékelheti.
5./ Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat késve sem juttatja vissza a könyvtárba, akkor
a könyvtártól tájékoztató, felhívó, felszólító értesítést kap. Értesítés kiküldése esetén az
értesítés postaköltsége is az olvasót terheli.
6./ Amennyiben az olvasó a felszólításra sem reagál, úgy a könyvtár bírósági eljárást
kezdeményez.
VI.
Rongálódás - elvesztés
1./ Amennyiben a kölcsönzés időtartama alatt a dokumentum megrongálódott vagy az
elveszett, a dokumentum értékét meg kell téríteni. Ennek mértéke esetenként kerül
megállapításra, melynek összege elérheti a beszerzési ár ötszörösét.
2./ Nem kell az okozott kárt megtéríteni, ha az elveszített, megrongálódott dokumentum
helyett azonos kiadású, ép példányt bocsát az olvasó a könyvtár rendelkezésére.
VII.
A könyvtár olvasói terei, gyűjteményei
1./
-

Földszinten
Ruhatár (díjtalan - kötelező)
Nyilvántartás, beiratkozás, kölcsönzés
Zenei részleg
Lapozgató
Előadóterem
Klubterem
Megyei - könyvtártudományi gyűjtemény (módszertani irodában)
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-

Kötészet
Irodák

2./ Emeleten
- Gyermekkönyvtár
- helybenhasználati lehetőség
- gyermek kölcsönző
- gyermek foglalkoztató
- Felnőtt könyvtár
- felnőtt kölcsönző
- Tanulási Forrásközpont
- Gábor Dénes Információs Kabinet
- British Council információs pont
- fénymásolás
- Bóna Kovács Károly Galéria - kiállítótér
- Info  Tár  Salgó - közhasznú tájékoztatás
- számítógéphasználat
- Olvasóteremben
- folyóiratolvasó
- helyben használható kézikönyvtár
- helyismereti kézikönyvtár
- kutatószobák
- mikrofilmtár
- számítógépes szolgáltatások, adatbázisok
3./ Épületen kívül
- A könyvtár működteti a somoskőújfalui és a hozzá tartozó somoskői, salgóbányai
könyvtárakat. Ezen könyvtárak használatát külön szabályzat határozza meg, amely a jelen
szabályzat 1. sz. függeléke.
VIII.
Nyitva tartás
1./ A nyitva tartás szokásos rendje
a./ Hétfő
Szolgáltatási szünnap. A könyvtár földszinti lapozgatója 10.00-15.30 óra között
látogatható, illetve az Info * Tár * Salgó közhasznú tájékoztatás telefonon hívható.
Előre egyeztetett módon lehetséges csoportos látogatás vagy foglalkozás, illetve a
visszahozott dokumentumokat átvesszük és beiratkozás is kezdeményezhető.
Az emeleten található Bóna Kovács Károly Galéria kiállítótere látogatható.
b./ Kedd-péntek
A könyvtár 10.00-18.00 között van nyitva.
c./ Szombat
A könyvtár, az Info * Tár * Salgó kivételével 9.00-13.00 között van nyitva.
d./ Vasárnap
A könyvtár zárva tart.
2./ Rendkívüli nyitva tartás
A könyvtár a VIII/1. pontban meghatározottaktól eltérően tart nyitva:

47





munkaszüneti napokon (ünnepi nyitva tartás),
július hónapban a földszinti téren biztosított a dokumentumok cseréje és a
számítógépes információkeresés, valamint a folyóiratok és napilapok helyben
olvashatóak (korlátozott nyitva tartás),
július és augusztus hónapban szombati napokon a nyitva tartás szünetel.

A rendkívüli nyitva tartásról intézményünk külön értesíti az olvasóit. Az ebből
származó kölcsönzés meghosszabbodás esetén a könyvtár természetesen nem
kezdeményez késedelmi eljárást és nem kér késedelmi díjat.
IX.
Egyéb rendelkezések
1./ Intézményi helyiségek nem könyvtári célú használata
- A könyvtár tereinek nem könyvtári célú használatára a könyvtár helyiségbérleti szabályai
az irányadók. Ezt az igényt a gazdasági osztályon dolgozóknak kell bejelenteni.
2./ Ruhatár használata
- A könyvtár terei kabátban, nagyobb táskával nem látogathatók. Mindenki számára
kötelező a főbejárat melletti - ingyenes - ruhatár használata.
3./ Csendesség követelménye
Mindenki köteles a könyvtár tereiben úgy tartózkodni, hogy azzal mások könyvtári
elfoglaltságát ne zavarja. Tilos a hangos beszéd, a másokat zavaró magatartás.
4./ Kitiltás
a./ Kitiltható a könyvtárból az a személy, aki a gyűjteményt szándékosan rongálja, egyes
darabjait eltulajdonítja, avagy a rá kirótt késedelmi és/vagy térítési díjat nem fizeti meg.
Ellene - a károkozás mértékének figyelembe vételével - a könyvtár vezetése hivatalos
eljárást is kezdeményez.
b./ Kitiltható továbbá az az olvasó, aki magatartásával mások könyvtárhasználati jogát
súlyosan sérti.
c./ A kitiltás maximális időtartama 1 év. A kitiltásról szóló határozatot a könyvtár vezetése
megküldi az érintett személynek, illetve jótállójának.
5./ Berendezések, gyűjtemény óvása
- Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtári berendezéseket és a gyűjteményt óvni,
rendeltetésszerűen használni. A használat során észlelt rendellenességeket, hibákat,
hiányosságokat kérjük azonnal jelezzék a terekben tartózkodó munkatársaknak.
6./ Dohányzás
A könyvtár olvasói tereiben tilos a dohányzás, kivéve az arra kijelölt területeket.
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1. sz. melléklet
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár tárgyévi
beiratkozási díjáról és térítéses szolgáltatásairól, a késedelmi díj mértékéről
1./ A tárgyévi beiratkozási díj összege

1.000,- Ft/fő

2./ Térítéses szolgáltatásaink díjai
Kölcsönzés
CD kölcsönzésekor fizetendő

2.000 Ft/db biztosíték
+ 200 Ft/db kezelési költség

DVD kölcsönzésekor fizetendő

2.000 Ft/db biztosíték
+ 200 Ft/db kezelési költség

Hanglemezek kölcsönzésekor fizetendő

500 Ft/db biztosíték
+ 200 Ft/db kezelési költség

Videokazetták kölcsönzésekor fizetendő

300 Ft/db

Számítógépes folyóiratok mellékletének kölcsönzési díja

150 Ft/db

Műsoros kazetták kölcsönzésekor fizetendő

100 Ft/db

Diák, hangoskönyvek kölcsönzése

ingyenes

Előjegyzés igénylése értesítés kérése esetén

150,- Ft/db

Témafigyelés

2.500,- Ft/hó

Irodalomkutatás

1.000,- Ft/téma

Nyomtatás számítógépes adatbázisból

20,- Ft/oldal

Számítógéphasználat

125 Ft/óra

Scanner

300 Ft/oldal

Olvasójegy pótlása

200 Ft/alkalom

Szakdolgozat-kötés

2.000 Ft/kötet

Fénymásolás
könyvtári anyagról A/4-es oldal
A/3-as oldal
nem könyvtári anyagról A/4-es oldal
A/3-as oldal

3./ A késedelmi díj
4./ Mágnescsík rongálás
5./ Vonalkód rongálás

20,- Ft/oldal
40,- Ft/oldal
25,- Ft/oldal
45,- Ft/oldal
15 Ft/nap/dokumentum
20 Ft/db
20 Ft/db
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2. számú melléklet

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT
A használati szabályzat betartása mindenki számára kötelező!

1. A számítógépet minden 14 éven felüli beiratkozott olvasó használhatja.
2. A számítógép használatának alapideje 60 perc.
3. A használati igényt a felügyelő könyvtárosoknál kell bejelenteni.
4. A gép igénybevételére előjegyzés kérhető.
5. A számítógép használatának díja: 125 Ft/óra
Ezt az összeget használat előtt kell befizetni. A befizetést igazoló blokkot be kell mutatni a
felügyelő könyvtárosoknál.
6. Az igénybevétel át nem ruházható.

7. Saját lemez használata nem megengedett, a fénymásoló pultnál új lemez vásárlását biztosítjuk.
Az ellenőrzés jogát fenntartjuk.
A kijelölt részek nyomtatásra is lehetőséget biztosítunk.
A nyomtatás díja oldalanként: 20 Ft/oldal.
8. A számítógép beállításain és a programokon módosítani TILOS!
A gépekben és a programokban okozott kárért a használó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
9. A használat időtartama:
hétfő kivételével munkanapokon 10.00-17.30 óráig, szombaton 10.00-12.30 óráig
10. A rendszerben észlelt hiba esetén a tájékoztató könyvtárosokat kell értesíteni.

11. A használó a számítógép használat során nem sértheti meg a kulturális intézmény
követelményeit, erkölcsi elvárásait.
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
28/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a vanyarci Veres
Pálné Általános Iskola, a Napsugár Óvoda és a
béri Általános Iskola és Óvoda összevonásáról
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a vanyarci Veres Pálné Általános Iskola, a Napsugár Óvoda
és a béri Általános Iskola és Óvoda összevonásáról az alábbi szakvéleményt adja:
A béri Általános Iskola és Óvoda - mely iskolája 1-4. évfolyamos -, a vanyarci 1-8.
évfolyamos Veres Pálné Általános Iskola és a Napsugár Óvoda önálló intézményként
megszűnik. A megszűnő intézmények feladatainak ellátására a két önkormányzat új
intézményt alapít, melyet Vanyarc székhellyel intézményfenntartó társulásban kíván
működtetni.
Az új intézmény a két községben eddig működtetett óvodai és iskolai épületeket
telephelyekként, tagintézményekként megtartja, a nevelés és oktatás tárgyi és
személyi feltételei változatlan formában maradnak. A béri óvodások és az 1-4.
évfolyamos általános iskolások nevelése, oktatása továbbra is helyben történik. A
béri 5-8. évfolyamosok már eddig is a vanyarci iskolába jártak tömegközlekedési
eszköz igénybevételével, számukra sem keletkezik tehát újabb teher a szervezeti
átalakítás során.
Az intézkedés megfelel a megyei fejlesztési terv 4. fejezetében leírt fő célkitűzések
közül az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyabbá tételének, tehát
összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel.
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 Vanyaci Önkormányzat
Képviselő-testületének 28/2005. (IV.25.) számú, Bér Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005. (V.12.) számú határozatai, Vanyarc és Bér önkormányzatai között
létrejövő Társulási megállapodás tervezete, Barcziné Horváth Márta közoktatási szakértő
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.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Vanyarc polgármesterét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. június 20.
Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Kollár András - Vanyarc polgármestere
3. Irattár
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
29/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása az alsótoldi Toldi
Miklós Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda
általános
iskolai
feladatainak
megszűntetéséről

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága az alsótoldi Toldi Miklós Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda általános iskolai feladatainak megszűntetéséről az alábbi
szakvéleményt adja:
Az Alsótold, Cserhátszentiván, Felsőtold, Garáb és Kutasó önkormányzatai által
intézményfenntartói társulásban fenntartott alsótoldi Toldi Miklós Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvodában az általános iskolai ellátás megszűnik. A feladatot
2005. szeptember 1-jétől a pásztói Dózsa György Általános Iskola végzi, ahol a
feladatbővülés személyi és tárgyi feltételei, valamint költségvetési fedezete
rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. A feladatellátásról történő további
gondoskodás megfelelő színvonalon történik. Alsótold, Cserhátszentiván, Felsőtold,
Garáb és Kutasó önkormányzatai vállalják a tanulók mindennapos iskolába
járásához szükséges utaztatás biztosítást, így az iskolaváltoztatás nem ró aránytalan
terhet a tanulókra, szülőkre. A tervezett intézkedés összhangban áll a megyei
fejlesztési tervvel, amely szorgalmazza az erőforrásokkal történő hatékonyabb
gazdálkodást.
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, Alsótold polgármesterének
991/2005. iktatószámú levele, Alsótold Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2004. (V.28.) számú, Cserhátszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/204. (XII.28.) számú, Felsőtold Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2004. (XII.28.) számú Garáb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005.
(I.5.) számú, Kutasó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2004. (XII.29.)
számú határozatai, a Bokor, Alsótold, Felsőtold, Garáb, Kutasó Községi Önkormányzat
Képviselő-testületei, valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete között
közoktatási feladatok ellátására készült megállapodás tervezet, Zavarkóné Hargitai Katalin
szakértői véleménye, a Dózsa György Általános Iskola igazgatójának 118/2005. számú
levele, 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.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Alsótold polgármesterét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. június 20.
Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
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a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Klátyik András – Alsótold polgármestere - székhelyén
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
30/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a kazári Aba
Sámuel Általános Iskola feladatainak az
alapfokú művészetoktatással történő bővítéséről
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a kazári Aba Sámuel Általános Iskola alapfeladatainak
alapfokú művészetoktatással történő bővítéséről az alábbi szakvéleményt adja:
Az iskolában a személyi feltételek a képző- és iparművészeti tanszak, a hangszeres
népzene, a néptánc és a dráma tanszakon rendelkezésre állnak. A tárgyi feltételek
részben már megvannak, a még szükségesek megteremthetők. A feladatbővülés
költségvetési fedezetét a fenntartó önkormányzat, illetve az állami normatív
támogatások fogják biztosítani.
A megyei fejlesztési terv 4.3. pontjában az alapfokú művészetoktatás célkitűzései
között szerepel a művészetoktatás intézményhálózatának megőrzése, illetve az
intézményhálózat összehangolt fejlesztése, valamint a kiemelkedő tehetségek
felismerése és gondozása, az alapfokú művészetoktatásban rejlő pedagógiai
lehetőségek szélesebb körben történő kihasználása.
Megállapítható tehát, hogy kazári Aba Sámuel Általános Iskola feladatai alapfokú
művészetoktatással történő bővítésének feltételei és költségvetési fedezete
rendelkezésre állnak, illetve megteremthetők. A tervezett intézkedés összhangban áll
a megyei fejlesztési tervvel.
2. A Bizottság a szakvélemény kiadásáról a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
88. § (5) bekezdése, a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1./e melléklet 6. pontja, Kazár és Rákóczibánya Községek
körjegyzőjének 500-2/2005. számú levele, Somogyiné Quallich Lenke 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.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Kazár és Rákóczibánya
Községek körjegyzőjét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. június 20.
Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
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A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Mona Gyula - Kazár és Rákóczibánya Községek körjegyzője
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
31/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a kazári Aba
Sámuel Általános Iskola és a vizslási Általános
Iskola összevonásáról
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a kazári Aba Sámuel Általános Iskola és a vizslási Általános
Iskola összevonásáról az alábbi szakvéleményt adja:
A két iskola szervezeti összevonása nem jelent változást az oktatás, nevelés helyszínét
és körülményeit, feltételeit tekintve, mivel a vizslási iskola tagintézményként
változatlan feltételek között folytatja tovább az 1-4 évfolyamosok oktatását az eddig
megszokottak szerint. Így nem merül fel semmiféle újabb teher, mely a szülőkre,
gyerekekre hárulna. Az új szervezeti formában a feladatellátás költségvetési
fedezetét az intézményfenntartásra társult önkormányzatok biztosítják.
Az intézkedés megfelel a megyei fejlesztési terv 4. fejezetében leírt fő célkitűzések
közül az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyabbá tételének.
Megállapítható tehát, hogy vizslási 1-4. évfolyamos iskola megszüntetése és az Aba
Sámuel Általános Iskola tagintézményeként történő további működtetése feltételei
rendelkezésre állnak, a feladatról való gondoskodás az eddigi színvonalon történik, a
tanulókra, szülőkre az átszervezés nem ró aránytalan terhet, és a tervezett intézkedés
összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel.
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, Kazár és Rákóczibánya Községek
körjegyzőjének 500-2/2005. számú levele, Somogyiné Quallich Lenke 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.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Kazár és Rákóczibánya
Községek körjegyzőjét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. június 20.
Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
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a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Mona Gyula - Kazár és Rákóczibánya Községek körjegyzője
3. Irattár

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
32/2005. (VI. 14.) Műv. Biz.

Tárgy: 2005. évi „Nógrád Megye Veres Pálné
Díja” adományozásáról

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága – átruházott hatáskörben – 2005. évben „Nógrád Megye
Veres Pálné Díja”-t adományoz:
Gyürky Tibor
nyugdíjas tanár
Zsigusné Mikita Anna
gyermekotthon vezető
Babicz István
igazgató
részére.
2. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntető díjjal járó oklevél, emlékplakett
és a pénzjutalom átadásáról a testület augusztusi ünnepi ülésén gondoskodjon.
Határidő: 2005. augusztusi ünnepi ülés
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2005. június 14.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. A kitüntető díjban részesültek - lakhelyükön
3. Irattár
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
8/2005.(VI. 14.) SZB. sz.

Tárgy: a megyei önkormányzat szociális és

gyermekvédelmi intézményei Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítására
(FEUVE rendszer szabályzatainak jóváhagyása)
HATÁROZAT

1. A Szociális Bizottság a 24/2003.(XII.29.) Kgy. r. 1/g. melléklet 2.a) pontjában
foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – 2005. július 1-ei hatállyal a Rehabilitációs
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. A Szociális Bizottság a 24/2003.(XII.29.) Kgy. r. 1/g. melléklet 2.a) pontjában
foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – 2005. július 1-ei hatállyal a Ipolypart
Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását a határozat 2. sz. mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
3. A Szociális Bizottság a 24/2003.(XII.29.) Kgy. r. 1/g. melléklet 2.a) pontjában
foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – 2005. július 1-ei hatállyal a Reménysugár
Otthon (Balassagyarmat) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a
határozat 3. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
4. A Szociális Bizottság a 24/2003.(XII.29.) Kgy. r. 1/g. melléklet 2.a) pontjában
foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – 2005. július 1-ei hatállyal a Ezüstfenyő
Idősek Otthona (Bátonyterenye) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a
határozat 4. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
5. A Szociális Bizottság a 24/2003.(XII.29.) Kgy. r. 1/g. melléklet 2.a) pontjában
foglaltak alapján – átruházott hatáskörben – 2005. július 1-ei hatállyal a Megyei
Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján) Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását a határozat 5. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
6. A Bizottság utasítja a szociális és gyermekvédelmi intézmények igazgatóit, hogy a
jóváhagyott szabályzatokat az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatához
mellékletként csatolják.
Határidő: 2005. július 1.
Felelős: szociális és gyermekvédelmi intézmények igazgatói
7. A Szociális Bizottság a 24/2003.(XII.29.) Kgy. r. 1/g. melléklet 5. pontjában foglaltak
alapján véleményezte a többcélú közoktatási intézményeken belül működő
gyermekotthoni egységek úgymint
– Óvoda, Általános iskola, Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon és
Gyermekotthon, Pásztó,

57

–

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon, Cserhátsurány szabályzatait
és jóváhagyásra javasolja a Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi
Bizottságnak.
A bizottság felkéri elnökét, hogy a döntésről a Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottságot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Demus Iván, a Bizottság elnöke
2. A bizottság utasítja az intézmények igazgatóit, hogy legkésőbb az év végéig értékeljék
a szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulásának tapasztalatait, és szükség
szerint tegyenek javaslatot azok módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: szociális és gyermekvédelmi intézmények igazgatói
Salgótarján, 2005. június 14.
Demus Iván
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
7/2005.(VI. 14.) SZB. sz.

Tárgy: a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
(FEUVE rendszer szabályzatainak jóváhagyása)

HATÁROZAT

1. A Szociális Bizottság – a 24/2003.(XII.29.) Kgy. rendelet 1/g. 2. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján – a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
(Diósjenő) Szervezeti és Működési Szabályzatát 2005. július 1-ei hatállyal az alábbi
módosításokkal – átruházott hatáskörben – jóváhagyja:
„1. A módosításoknak megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalomjegyzéke
értelemszerűen megváltozik.
2. II. 1. Az intézmény vezetői rész 1.5. pontjából törlésre kerül a célgazdaság vezető.
3. II. 3. Szervezeti egységek rész 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. 2. Gazdasági-műszaki szervezet munkaköri csoportjainak vezetői a következők:
–
–
–
–

Gazdasági hivatal – pénzügyi csoportvezető
Műszaki ellátás – gondnok
Élelmezés – élelmezésvezető
Kertészet – gazdasági, műszaki igazgatóhelyettes”

4. III. 1. C. Gazdasági műszaki igazgatóhelyettes részben a feladatok kiegészülnek
az alábbi bekezdéssel.
▪

„irányítja az intézeti kertészetet.”

5. III. 1. J. Célgazdaságvezető rész törlésre kerül.
6. III. 3. B. Fejlesztő csoport második bekezdésének megszervezése kiegészül a
fejlesztő pedagógussal, a módosított cím:
„Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens”
7. III. 4. D. Élelmezés c.) pontja az alábbi bekezdéssel kiegészül:
▪

„A konyhaüzemre vonatkozó – a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelő
– higiéniai előírások fizikai és adminisztratív ellátása.”

8. III. 4. E. Célgazdaság fejezet az alábbiakra módosul:
„E. Kertészet
Felelős vezetője: gazdasági, műszaki igazgatóhelyettes
A csoport feladatai:
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a)Intézeti gondozottak foglalkoztatása

▪

mindegyik mezőgazdasági folyamatban, valamint az intézeti parkfenntartási
munkákban a gondozottak foglalkoztatásának biztosítása az egészségi
állapotuknak megfelelő feladattal.

b) Kertészet és traktorüzemeltetés

▪
▪
▪
▪
▪

a kertészeti termékek megfelelő időbeni biztosítása a palántaneveléstől
kezdődően a szabadföldi és fóliás kertészeti termelés esetében is,
a mezőgazdasági erő-, és munkagépek működőképességének megőrzése,
szükséges javítások elvégzése,
a traktor kihasználtságának – lehetőség szerint – maximális biztosítása,
a kertészet részére a termelés technológiai időpontokban szükséges erő- és
munkagépes feladatok munkák elvégzése,
az intézeti ellátás keretében szükséges traktorkapacitás biztosítása, szállítási
feladatok ellátása.”

9. Az organogram a módosítás szerint változik.
10. Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészül a határozat 1. számú
mellékletével. ”
2. A Bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy – a jóváhagyott módosítással – egységes
szerkezetbe foglalt SZMSZ-t 2005. június 30-áig küldje meg a közgyűlés hivatalához.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Wisinger János igazgató

3. A bizottság utasítja az intézmény igazgatóját, hogy legkésőbb az év végéig értékelje a
szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulásának tapasztalatait, és szükség szerint tegyen
javaslatot annak módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: az intézmény igazgatója
4. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény igazgatóját.
Határidő: 2005. június 20.
Felelős: Demus Iván, a Bizottság elnöke
Salgótarján, 2005. június 14.
Demus Iván
a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
33/2005. (VI. 21.) Műv. Biz.

Tárgy: a cserhátsurányi Általános Iskola,
Készségfejlesztő
Speciális
Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyására
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága – a 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 1/e. mellékletének
4/a pontjában foglalt felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben - megtárgyalta és
jóváhagyja a cserhátsurányi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklet
szerinti módosítását.
2. A bizottság felkéri az intézmény igazgatóját, hogy legkésőbb év végéig értékelje a
szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulásának tapasztalatait, és szükség szerint
tegyen javaslatot azok módosítására.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: az intézmény igazgatója

Salgótarján, 2005. június 21.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. A cserhátsurányi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon igazgatója - Székhelyén
3. Irattár
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága
Salgótarján
34/2005. (VI. 21.) Műv. Biz.

Tárgy: szakvélemény kiadása a karancslapujtői
Mocsáry Antal Körzeti Általános és Művészeti
Iskola átszervezéséről
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága a karancslapujtői Mocsáry Antal Körzeti Általános és
Művészeti Iskola átszervezéséről az alábbi szakvéleményt adja:
Az átszervezés során az egyházasgergei Általános Iskola önálló intézényként
megszűnik, és a Karancslapujtő, Karancsberény és Mihálygerge önkormányzatai
által iskolafenntartó társulásban működtetett karancslapujtői Mocsáry Antal
Körzeti Általános és Művészeti Iskola tagintézményeként működik tovább. A
tagiskolában az oktatás, nevelés változatlan tárgyi és személyi feltételek között zajlik,
a feladatról történő további gondoskodás az eddigi színvonalon történik, és nem ró
semmiféle terhet a tanulókra, szülőkre.
Az intézkedés megfelel a megyei fejlesztési terv 4. fejezetében leírt fő célkitűzések
közül az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyabbá tételének, tehát
összhangban áll a megyei fejlesztési tervvel.
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 Karancslapujtő, Karancsberény,
Mihálygerge és Egyházasgerge Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei között
létrejövő Társulási megállapodás tervezete, Szabóné Fónagy Erzsébet 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.
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa Karancslapujtő polgármesterét.
Felelős: Kovács Gábor tanácsnok, a Bizottság elnöke
Határidő: 2005. június 30.
Salgótarján, 2005. június 21.
Kovács Gábor
a bizottság elnöke
A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján

2. Morgenstern Ferenc - Karancslapujtő polgármestere
3. Irattár
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága

35/2005. (VI. 21.) Műv. Biz.

Tárgy:
Nógrád
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének Közoktatási, Művelődési és
Műemlékvédelmi Bizottsága által meghirdetett
pályázat elbírálásáról

HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 37/2005. (IV. 21.) Kgy. határozattal módosított 6/2005. (II. 17.) Kgy. határozat IV.
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2005. évi megyei rendezvényekre benyújtott
pályázatokat elbírálta és a melléklet szerint döntött azok támogatásáról.
2. A bizottság utasítja elnökét, hogy a pályázókat a döntésről értesítse, gondoskodjon a
támogatási szerződések előkészítéséről és a támogatások átutalásáról.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Kovács Gábor, a bizottság elnöke

Salgótarján, 2005. június 21.
Kovács Gábor
tanácsnok, a bizottság elnöke

A bizottság határozatát kapják:
1. Az SZMSZ 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny útján
2. Irattár
MELLÉKLET
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76/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy: Az Egyeztető Bizottság 2005. június 3ai üléséről szóló tájékoztató
elfogadásáról, valamint az 57/2005. (V.
26.) Kgy. határozat egyes pontjainak
hatályon kívül helyezéséről

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egyeztető Bizottság 2005. június 3-ai
üléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és tudomásul veszi.

2. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Salgótarjánban megvalósítandó szociális otthon
beruházás támogatásáról szóló kormánydöntést követően, tizenöt napon belül tegyen
indítványt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az egyes városi
feladatok intézményben történő ellátásáról szóló megállapodás megkötésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke

3. A Közgyűlés a közművelődési és turisztikai feladatok ellátásáról szóló 57/2005. (V.26.)
Kgy. határozat 6. a)., valamint 7. pontjait hatályon kívül helyezi. Egyúttal utasítja elnökét,
hogy a Palóc Út Egyesület elnökével egyeztetett módon tegyen javaslatot az Egyesület
új székhelyére és munkaszervezetére.
Határidő: 2005. november 30.
Felelős: Dóra Ottó, a Közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

77/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy: Egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok további ellátásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a pásztói Óvoda,
Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon alapító okiratának
6.2.8. pontjába foglalt, valamint a balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratának 6.2.8. pontjában foglalt külön megállapodások
megkötésére. Utasítja, hogy a megállapodásokat jóváhagyás végett legkésőbb a
szeptemberi közgyűlésre terjessze be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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78/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy:

A Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda működéséről szóló
beszámoló elfogadásáról, a további
feladatok meghatározásáról

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda működéséről szóló és további feladataira vonatkozó beszámolót. A testület
megállapította, hogy az iroda szolgáltató koordinatív tevékenysége eredményes, jó színvonalú,
melyet a megye egészének érdekében hasznosnak ítél.

2. A közgyűlés a továbbiakban is szükségesnek tartja a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda tevékenységét, annak hasonló szintű feladat ellátását, melyhez a 2005. június
30-ig szóló támogatási szerződés meghosszabbítását támogatja.

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az iroda további működtetése érdekében Nógrád Megye
Önkormányzata számára előnyös – a működési költségeket egészében biztosító – támogatási
szerződés módosítás mielőbbi megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és
felhatalmazza annak aláírására.
Ugyancsak felhatalmazza elnökét, hogy a támogatási szerződés módosításának aláírásáig,
illetőleg a költségvetés következő módosításáig a folyamatban lévő működési kiadásokat
maximum a 2005. június 30-áig érvényben lévő támogatás havi mértékéig teljesítse a közgyűlés
előtt történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke

4. A Közgyűlés utasítja elnökét arra, hogy a jövőben is kísérje figyelemmel az iroda tevékenységét és
a végzett munkáról szükség szerint, de legkésőbb a testület 2005. decemberi ülésén adjon
tájékoztatást.
Határidő: folyamatosan, illetve értelemszerűen
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

79/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy: A megyei önkormányzat sajátos nevelési
igényű gyermekeket ellátó többcélú
közoktatási
intézményrendszerének
átszervezéséből
adódó
igazgatói
feladatok végrehajtásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Babicz István, a szátoki Százszorszép
Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója tájékoztatását a megyei önkormányzat
sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó többcélú közoktatási intézményei átszervezésének
időarányos végrehajtásáról.
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

65

80/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy: A megyei önkormányzat sajátos
nevelési igényű gyermekeket ellátó
többcélú
közoktatási
intézményrendszerének
átszervezéséből adódó igazgatói
feladatok végrehajtásáról

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Pistyúr Gábor, a cserhátsurányi
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
igazgatója tájékoztatását a megyei önkormányzat sajátos nevelési igényű gyermekeket
ellátó többcélú közoktatási intézményei átszervezésének időarányos végrehajtásáról.
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző

81/2005. (VI.23.) Kgy.

Tárgy:

Nógrád
megye
kedvezőtlen
adottságú területei és az azokhoz
tartozó
települési
kör
újbóli
megállapítására
vonatkozó
felterjesztésről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján – felterjesztési jogával élve – a
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez fordul és kezdeményezi a 137/2004. (IX.
18.) FVM rendelet 2. és 3. sz. mellékletének módosítását a mellékletekben nem szereplő
Nógrád megyei kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települési kör (pl.:
Alsópetény, Bárna, Bátonyterenye, Cered, Drégelypalánk, Hollókő, Keszeg, Magyargéc,
Mátraterenye, Mihálygerge, Mátramindszent, Nagybárkány, Nógrádmegyer, Nagyoroszi,
Szilaspogony, Zabar települések) megállapítása érdekében.
A testület utasítja elnökét, hogy a határozatot és az előterjesztést a földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter részére küldje meg.
Határidő: 2005. június 30.
Felelős: Dóra Ottó, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2005. június 23.
Dóra Ottó sk.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László sk.
Nógrád megyei főjegyző
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