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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelete
a Szent Lázár Megyei Kórház alapító okiratának módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény
155.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A közgyűlés – a 7/2006. (IV.14.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt
– 24/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2.§
Jelen rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 7/2006. (IV.14.)
Kgy. rendelet 3. §-a hatályát veszti.

Salgótarján, 2006. június 29.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Dóra Ottó s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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a 10 /2006. (VI. 30.) Kgy. rendelet melléklete

Nógrád Megye Közgyűlésének
24/1992. (VI. 11.) Kgy.
rendelete
Szent Lázár Megyei Kórház
A L A P Í T Ó O K I R ATA

1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelye:
2.1. Székhelye: Szent Lázár Megyei Kórház
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
2. 2. Az intézmény telephelyei:
a) Egészségügyi Szűrő- és Gondozó Ház (3100 Salgótarján, Május 1. út 56.)
b) Tüdőgondozó (3170 Szécsény, Haynald út 19.)
c) Orvosi rendelő (2651 Rétság, Korányi Frigyes út 6/A.)
3. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye
4. Az intézmény alapításának célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bek. b) pontjában előírt alapellátást meghaladó egészségügyi
szakellátás biztosítása, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésben előírt feladatok
ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
- Fekvőbeteg- ellátás
(TEÁOR 85.11)
- Járóbeteg-ellátás
(TEÁOR 85.12)
- Fogorvosi szakellátás
(TEÁOR 85.13)
- Egyéb humán egészségügyi ellátás
(TEÁOR 85.14)
- Könyvtári, levéltári tevékenység
(TEÁOR 92.51)
5. 1. A kórház megelőző, gyógyító és gondozási feladatokat lát el. A kórház ellátási területén
a) a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött kapacitás lekötési megállapodásban és
szerződésben rögzített ágyszámon aktív és krónikus fekvőbeteg ellátást biztosít, valamint
járóbeteg és fogászati szakellátást végez;
b) Egészségügyi Szűrő- és Gondozóhálózatot, valamint Központi Gyógyszertárat működtet,
c) A működési engedélyben meghatározott területen végzi a megye lakosságának tüdőszűrését és
kiegészítő szűrését,
d) A működési engedélyben meghatározott területen közreműködik a TBC-s betegek környezete
fokozott védelmének megteremtésében,
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e) A szécsényi kistérség körzetében gondoskodik a TBC és tüdőbetegek felkutatásáról,
kivizsgálásáról, szükség esetén kórházba utalásáról, ambuláns gyógyításáról, gondozásáról.
f) A szécsényi kistérség körzetében szabad kapacitása terhére járóbeteg szakellátást végez.
5. 2. A kórház a fekvőbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít.
5.3. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján az irányított betegellátási
rendszer ellátásszervezője. Szervezőként folyamatosan figyelemmel kíséri a rendszerbe tartozó
lakosság számára biztosítási alapon finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat és annak
költségeit, szakmai eszközökkel szabályozza és a lehető leghatékonyabb irányba tereli azok
igénybevételét.
5. 4. A kórház nyilvános szakkönyvtárat működtet.
6. Az intézmény vállalkozási tevékenységei:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény felügyeleti szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés
egészségügyi bizottsága hagyja jóvá.
8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított
költségvetésből látja el, melyhez az Egészségbiztosítási Alap támogatást biztosít.

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

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

12. Az intézmény jogi személy.
13. Az intézmény általános jogutódja az 1870-ben a Salgótarjáni Kőszénbánya RT. Bányapénztára
által alapított Társpénztári Bányakórháznak, illetve az 1871-ben a Rimamurányi - Salgótarjáni
Vasmű RT. Társpénztára által alapított Acélgyári Kórháznak, valamint a Nógrád Megyei Tanács
VB. által 1951-ben Megyei Kórházi rangra emelt salgótarjáni összevont kórháznak és az 1967-től a
jelenlegi székhelyén működő Nógrád Megyei Tanács Kórházának, továbbá a Nógrád Megyei
Tanács V. B. által 1958-ban alapított Nógrád Megyei Tanács TBC és Tüdőbeteg Gyógyintézetének,
amely 1992-től Megyei Tüdőgyógyintézetként működött.
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelete
a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
alapító okiratának módosításáról
1. §
A közgyűlés - a 22/2005. (X. 17.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet melléklete
lép.
2. §
E rendelet 2006. szeptember 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 22/2005. (X. 7.)
Kgy. rendelet 2. §-a hatályát veszti.
Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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a 11/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelet melléklete

Nógrád Megye Közgyűlésének
12/1992. (VI. 11.) Kgy.
rendelete
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola
A LA P Í T Ó O K I R ATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola (3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.)
3. Az alapítás célja:
Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésében, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény
86. § (3) és a 88. § (4) bekezdésében foglalt - a megyei önkormányzat számára kötelezően
előírt - közoktatási és szakképzési feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye, illetve a beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végző üzemek,
vállalkozók megyén kívüli telephelyei.
5. Az intézmény típusa:
Többcélú közoktatási intézmény (összetett iskola)
6. Az intézmény alaptevékenysége:
6.1 Szakmai középfokú oktatás (TEÁOR 80.22)
6.1.1. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
- érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon elektronika,
elektrotechnika, informatika és közlekedésgépész irányultsággal;
- intenzív nyelvi felkészítés a 9. évfolyamon, felkészítés emelt szintű nyelvi
érettségi vizsgára;
- pályaorientáló oktatás, képességkibontakoztató és integrációs felkészítés 2
évfolyamon.
6.1.2. Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő oktatás: OKJ szerinti
szakképzés informatikai, közlekedésgépészeti, könnyűipari, gépészeti,
elektrotechnikai-elektronikai, faipari, építőipari, valamint egyéb szolgáltatások
szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon.

1.0.3. A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása az általános műveltséget megalapozó és a
szakképzési évfolyamokon.
1.0.4. Gyakorlati képzés a tanműhelyben
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6.2 Felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR 80.42)
6.2.1 Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú villamosmérnök asszisztens szakképzés 2
évfolyamon.
6.2.2 Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás:
érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, az esti és a
levelező oktatás munkarendje szerint.
6.2.3 Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás: OKJ szerinti
szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon.
6.2.4 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerőpiaci
igényeknek megfelelő, illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés.
6.3 Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális tanulólétszám:
1350 fő.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata,
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés közoktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat
útján - meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
13. Az intézmény jogi személy.
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14. Az intézmény általános jogutódja a Munkaügyi Minisztérium által alapított - alapító
okirattal nem rendelkező - 211. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetnek.
Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2006.(VI. 30.) Kgy. rendelete
a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A közgyűlés – a 18/2005. (X.7.) Kgy. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt –
23/1997. (IX.25.) Kgy. rendeletének melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2006. július 1-én lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 18/2005. (X.7.) Kgy. rendelet
hatályát veszti.
Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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a 12/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelet melléklete
Nógrád Megye Közgyűlésének
23/1997. (IX. 25.) Kgy.
rendelete
Megyei Gyermekvédelmi Központ
A L A P Í T Ó O K I R ATA

1. Alapító szerv:
Nógrád Megye Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Megyei Gyermekvédelmi Központ
2.1. Székhelye 3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9.
2.2. Intézményegységei, telephelyei:
2.2.1. Otthont nyújtó ellátás (összesen 140 férőhelyen)
a. „Margaréta” Gyermekotthon 2611. Felsőpetény, Petőfi út 37. (36 férőhely)
b. „Jövőért” Lakásotthon 3100. Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2. (12 férőhely)
c. „Kisbence” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Csokonai út 42. (12 férőhely)
d. „Ábel” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Csokonai út 7. (12 férőhely)
e. „Szivárvány” Lakásotthon 3078. Bátonyterenye, Határ út 7. (12 férőhely)
f. „Ipolyparti Fészek” Lakásotton 2660. Balassagyarmat, Munkás út 2. (12
férőhely)
g. „Vadvirág” Lakásotthon 3073. Tar, Szondi György út 140. (12 férőhely)
h. Nevelőszülői Hálózat (aktuális lakcímet és férőhelyszámot a működési
engedély tartalmazza)
i. „Fészek” Gyermekotthon 3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 férőhely)
j. „Biztos Pont” Gyermekotthon 3162 Ságújfalu, Kossuth út 16. (8 férőhely)
k. „Kiút” Utógondozó Otthon 3142. Mátraszele, Gáborvölgy út 31. (12 férőhely)
l. Külső férőhelyek (aktuális címet és férőhelyszámot működési engedélyük
tartalmazza)
2.2.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9.
a. Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Irodája 2660 Balassagyarmat,
Munkás út 2.
b. Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Irodája 3060. Pásztó, Kölcsey
út 20.
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3. Az intézmény alapításának célja:
Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 70. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(Gyvt.) 95. §-ában előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye
5. Az intézmény alaptevékenységei:
5.1. Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31)
Otthont nyújtó ellátás
5.1.1. Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózat
és a külső férőhelyek igénybevételével - biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását, továbbá
befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket és a gyermek helyzetének
rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. A gyámhivatal által
elrendelt szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodik a fiatal felnőttek
számára. Önálló életük megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a
társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást utógondozást – biztosít.
5.1.1. Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok
ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást.
5.1.2. A
„Margaréta” Gyermekotthon
- „Jövőért” Lakásotthon
- „Kisbence” Lakásotthon
- „Ábel” Lakásotthon
- „Szivárvány” Lakásotthon
- „Ipolyparti Fészek” Lakásotton
- „Vadvirág” Lakásotthon
- Nevelőszülői Hálózat
intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermekek teljes körű ellátását, a különleges szükségletűnek minősített ellátottak
számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, egészségi
állapotnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást. A szakmai
egységek utógondozást biztosítanak a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermekeknek, továbbá utógondozói ellátást biztosítanak az utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttek, szükség esetén átmeneti ellátást a fiatal
felnőtt gyermekei számára.
5.1.4. A „Biztos Pont” Gyermekotthon biztosítja az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett
súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív
szerekkel küzdő 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött
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fiúgyermek

számára

a

speciális

ellátást,

és

a

nevelési

felügyeletet.

5.1.5. A „Fészek” Gyermekotthon
a) befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket,
b) átmeneti gondozás keretében - ideiglenes jelleggel - állapotának megfelelő
gondozást biztosít azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen
távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.
5.1.6. A Kiút” Utógondozó Otthon és a külső férőhelyek a gyámhivatal által elrendelt
szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodnak a fiatal felnőttek
számára. A „Kiút” Utógondozó Otthon az önálló élet megkezdéséhez szükséges
személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése
érdekében segítségnyújtást - utógondozást is biztosít. Szükség esetén átmeneti
ellátást nyújt a fiatal felnőttek gyermekei számára.
5.2. Szociális ellátás elhelyezés nélkül /gyermek és ifjúságvédelem (TEÁOR 85.32)
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
5.2.1. A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének
meghatározása érdekében:
a) a gyámhivatal megkeresésére – a megyei szakértő bizottság útján – elvégzi
a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre vonatkozó szakvéleményt és elhelyezési javaslatokat,
b) a gyámhivatal megkeresésére elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési tervét.
5.2.2. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat:
a) gyámi hálózatot működtet, hivatásos gyámot, vagyonkezelő eseti gondnokokat
foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti gondnok személyére,
b) nevelőszülői hálózatot működtet,
c) javaslatot tesz az ideiglenes elhelyezést biztosító otthonok, nevelőszülők
kijelölésére,
d) gyámi tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában,
e) család- és utógondozást biztosít.
5.2.3. A nevelőszülői hálózat működtetője
a) a nevelőszülőt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi,
b) szakmai tanácsadást biztosít,
c) folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelőszülőt a nevelési díj és az ellátmány
felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában.
5.2.4 Ellátja a gyermek örökbefogadásának szakmai előkészítését, közreműködik az
örökbefogadási eljárások lebonyolításában. Ennek érdekében:
a) tájékoztatja és felkészíti az örökbe fogadni szándékozó személyeket,
b) elkészítteti az örökbe fogadni szándékozók egészségügyi és pszichológiai
alkalmasságának vizsgálatát.
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5.2.5. Szaktanácsadás keretében
a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló
szakfeladatok ellátásához, szervezi a szakmai képzést, továbbképzést,
b) javaslatokat készít a szakellátás fejlesztésére, feladata a tudományos
kutatómunka gyakorlati alkalmazásának elősegítése.
5.2.6. Nyilvántartást vezet
a) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekről, gondozási
napjaikról, az üres férőhelyekről,
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről,
gyermekotthonokról,
c) az örökbe fogadhatónak nyilvánított, ill. örökbe fogadható gyermekekről,
valamint az örökbe fogadásra váró szülőkről,
d) a vagyonkezelő eseti gondnoki, az eseti gondnoki és hivatásos gyámi
feladatokra kirendelhető személyekről.
5.2.7. Ügyeleti szolgálatot működtet.
6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
7. Az intézmény felügyeleti szerve:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés szociális bizottsága hagyja jóvá.
8. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
10. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés - nyilvános pályázat
útján - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés
kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja.
11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az
irányadó.
12. Az intézmény jogi személy.
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13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács által 1969. január 1-jével
alapított Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetnek, a Nógrád Megyei Tanács
által 1957-ben alapított felsőpetényi Óvoda és Nevelőotthonnak, továbbá a Nógrád
Megyei Tanács által 1977-ben alapított Ádám Zsigmond Nevelőotthonnak, valamint a
Nógrád Megye Közgyűlése 43/1993.(V.27.) Kgy. számú határozatával 1993. szeptember
1-jével megszűnt horpácsi Nevelőotthon és Általános Iskolának.
Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2006. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.1.) Kgy. rendelet
módosítására
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.1.) Kgy. rendelet
(továbbiakban: VR) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
(1) A VR 9. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) A használó jogosult a 2.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy
tulajdonjogának visszterhesen történő átruházására, kivéve, ha arra az önkormányzat
valamely intézménye igényt tart, akkor a használó az (5) bekezdést megfelelően
alkalmazni köteles.”
(2) A VR 9. § (5) bekezdéssel kiegészül:
„(5) A használó jogosult a gazdálkodásában feleslegessé vált ingó vagyontárgy
tulajdonjogának vagy használata jogának az önkormányzat intézménye részére
történő ingyenes átadására.”
2. §
A VR 2. § (5) bekezdésben meghatározott melléklet a következőképpen kiegészül: A XV.
szám alatti Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (továbbiakban: Ellátó
Szervezet) használatába adott ingatlanok felsorolásában 54, 55, 56. és 57. sorszám alatt,
valamennyi ingatlan tekintetében egyéb vagyon és forgalomképes minősítés mellett a
Bátonyterenye 327 hrsz-ú, 400 m2 alapterületű, udvar megnevezésű ingatlan 100/2700
tulajdoni hányada, a Bátonyternye 329 hrsz-ú 81 m2 területű, beépített terület megnevezésű
ingatlan 100/2720 tulajdoni hányada, a Bátonyterenye 330 hrsz-ú 737 m2 területű, lakóház
udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 100/2720 tulajdoni hányada, valamint a
Bátonyterenye 773 hrsz-ú 903 m2 alapterületű beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
36/120 tulajdoni hányada felvételre kerül.
3. §
A VR 2. § (5) bekezdésben meghatározott melléklet a következőképpen módosul:
(1) A II. szám alatti, a Reménysugár Otthon használatába adott ingatlanok felsorolásában 1.
sorszámú Balassagyarmat 1037/48 hrsz-ú ingatlan megnevezése bölcsődéről, udvar és
lakóotthon megnevezésre változik.
(2) A VIII. szám alatti, a Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon használatába adott ingatlanok felsorolásában a
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4. sorszámú Szátok 151 hrsz-ú ingatlan megnevezése lakóház, udvarról gyermekotthonra
változik.
(3) Az I. szám alatti, a Szent Lázár Megyei Kórház használatába adott ingatlanok
felsorolásában a 7, 8 és 9. sorszám alatti Csitár 501/5, 503 és 505 hrsz-ú ingatlanok
vagyoni jellege törzsvagyonról egyéb vagyonra, a korlátozottan forgalomképes minősítése
forgalomképesre változik.
(4) Az I. szám alatti, a Szent Lázár Megyei Kórház használatába adott ingatlanok
felsorolásából értelemszerű átsorszámozás mellett az 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 11. sorszámú
Csitár 065/5, 501/1, 501/5, 503, 505, 512/A/2 és 571 hrsz-ú ingatlanok törlésre,
egyidejűleg a XV. szám alatti, az Ellátó Szervezet használatába adott ingatlanok
felsorolásában 58, 59, 60, 61, 62. 63. és 64. sorszám alatt, a vagyoni jelleg és a minősítés
változtatása nélkül felvételre kerül.

4. §
(1) A jelen rendelet 1-2. §-a és a 3. § (1)-(2) bekezdése a rendelet kihirdetése napján lép
hatályba.
(2) A jelen rendelet 3. § (3)-(4) bekezdése 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei
főjegyző
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelete egyes rendeleteinek módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján egyes rendeletei
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád”
név felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet (a
továbbiakban: JR.) módosítása
1.§
A JR. 4.§-ának g) pontja helyén az alább g) pont lép:
(4.§ Az önkormányzat címere külön engedély nélkül az alábbi helyeken használható:)
„g) a megyei önkormányzat és intézményei, valamint a közgyűlés és szervei által
rendezett, illetve támogatott kiállításokon, rendezvényeken;”
II.
A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendelet (a továbbiakban: KR.) módosítása
2.§
(1) A KR. 12.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„12.§ (1) A 2-11.§-okban foglalt kitüntető cím és díjak adományozására – e rendelet 1.
és 2. számú melléklete szerinti adatlapok megküldésével legalább az átadást
megelőzően 45 nappal – javaslatot kell kérni a megyében működő valamennyi
önkormányzattól, a közgyűlés tagjaitól, a bizottságok küldő tagjaitól, a megyei
főjegyzőtől, a megyei önkormányzat intézményeinek vezetőitől, a megyében működő
köztestületi kamarától, valamint a 8.§ szerinti díj esetében a rendvédelmi szervek
vezetőitől. A kitüntető cím és a díjak odaítéléséről az átadást megelőző testületi, illetve
bizottsági ülésen kell dönteni.”
(2) A KR. 12.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(2) Nógrád Megye Polgárainak Szolgálatáért Díj [11/A.§] adományozására a közgyűlés
tagjai, a megyei főjegyző és az intézmények vezetői tehetnek javaslatot az (1)
bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A KR. 12.§ (3)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Posztumusz kitüntető cím és díj is adományozható, ilyen esetben az örökös(ök)
veheti(k) át a kitüntetést.
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(4) Ha az előző bekezdés szerinti örökösök nem lelhetők fel, akkor a kitüntető cím és díj
átvételére jogosult személyt vagy közösséget - a cím adományozásával egyidejűleg esetenként a közgyűlés állapítja meg.”
3.§
(1) A KR. 13.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:
„(3) Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Címmel bruttó 250.000 Ft, a kitüntető
díjakkal - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - bruttó 100.000 Ft illeti meg a
kitüntetetteket, a 12.§ (3) bekezdésében foglaltak esetében az örökös(öke)t.
(2) A KR. 13.§ (4) bekezdése a következők szerint egészül ki:
„(4) A 11/A.§-ban foglalt díjjal aranygyűrű és oklevél, a 11/B.§ szerinti díjjal bruttó
50.000 Ft pénzjutalom és oklevél jár, a 12.§ (3) bekezdésében foglaltak esetén az
örökös(ök) részére.”
III.
A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.01.) Kgy. rendelet
(a továbbiakban: GYR.) módosítása
4.§
(1) A GYR. 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:
„b) A gyermek átmeneti gondozását a területi szakszolgálat javaslata alapján a 0-6
éves korosztály tekintetében a Reménysugár Otthon gyermekotthoni egysége végzi.
c) A Gyvt. 57.§ (2) bekezdés a) pontjában foglalt feladatokat a Reménysugár Otthon
„Anyaotthoni” egysége is elláthatja, míg a Gyvt. 57. § (2) bekezdés c) pontjában
foglalt feladatokat a Reménysugár Otthon látja el.
d) Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat:
Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (3100
Salgótarján, Ruhagyári út 9.)
Telephelyei:
- Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Irodája (2660 Balassagyarmat,
Munkás út 2.)
- Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi Irodája (3060 Pásztó, Kölcsey út
20.)”
(2) A GYR. 10.§ (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szövegrész lép:
„Az értékelésről szóló határozatának megküldésével tájékoztatja a Nógrád Megyei
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát.”
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IV.
Záró rendelkezés
5.§
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
15/2006. (VI. 30.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata
2006. évi költségvetésének módosításáról
(I. számú módosítás)
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok
alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2006. évi
költségvetéséről szóló 2/2006. (II.24.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes
rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Kvr. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
kiadási főösszegét
bevételi főösszegét
hiányának összegét

14.537.769 E Ft-ban
13.850.282 E Ft-ban
687.487 E Ft-ban

állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe
lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete
helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete
helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.
2. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti,
kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei
helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt
előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 6. sz. melléklete helyébe
lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 6., sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2006. évi alkalmazotti
létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú
melléklete tartalmazza.
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3. §
E rendelet 2006. június 30. napjával lép hatályba.
Salgótarján, 2006. június 29.
Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

21

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
16/2006.(VI. 30.) Kgy.
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII.23.) Kgy. rendelet
módosítására
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján és a megyei
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó, szakosított ellátásokról szóló
27/2000.(XII. 29.) Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésére figyelemmel a következő rendeletet
alkotja:
1. §
A Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
33/2005. (XII.23.) Kgy. rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §

E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Melléklet 16/2006.(VI. 30.) Kgy. rendelethez

Nógrád Megye Önkormányzata szociális intézményeiben
fizetendő intézményi térítési díjak

1. Reménysugár Otthon
Balassagyarmat
- lakóotthon
2. Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Bercel
- Petőfi Sándor úti telephely
- Kenderváros úti telephely
- lakóotthon lakhatási költség

napi (Ft)

havi (Ft)

1.303.-

39.100.-

1.500.-

45.000.-

1.350.1.350.-

40.500.40.500.11.000.-

367.-

3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
- fogyatékosok otthona
- pszichiátriai betegek otthona
- szenvedélybetegek otthona
- rehabilitációs intézet
- lakóotthon lakhatási költség

1.433.1.433.1.433.1.433.717.-

43.000.43.000.43.000.43.000.21.500.-

4. Ezüstfenyő Idősek Otthona
Bátonyterenye
- Bátonyterenye
- Mizserfa
- Salgótarján

1.350.1.190.1.350.-

40.500.35.700.40.500.-

5. Dr. Göllesz Viktor
Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő
- fogyatékos ápoló gondozó otthon
- rehabilitációs intézet
- kiscsoportos intézményi egység
- apartman

1.233.1.233.1.400.1.333.-

37.000.37.000.42.000.40.000.-
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2006. (VI. 30.) Kgy.
RENDELETE
A Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett
középiskolai és felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről szóló
16/2005. (VIII.26.) Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.§ 72. g) pontjában foglaltaknak
megfelelően a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási
ösztöndíj-rendszerről szóló 16/2005. (VIII.26.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 2.§-a következő szövegrésszel egészül ki:
„ A középfokú nevelés-oktatás szakasza a kilencedik évfolyamon kezdődik és szakiskolában a
tizedik, középiskolában a tizenkettedik vagy a tizenharmadik évfolyam végén fejeződik be.”
2.§
(1)

A rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Középiskolás pályázó esetén az ösztöndíjra való jogosultság feltétele a pályázat
benyújtása előtti két félévben legalább 4,25 – bizonyítvánnyal igazolt – tanulmányi
eredmény.”

(2)

A rendelet 3.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ösztöndíjra pályázhat továbbá olyan középiskolai tanuló, illetve főiskolai,
egyetemi hallgató, aki a tudomány vagy művészet valamely területén az elmúlt évben
országos-, vagy nemzetközi versenyen kimagasló eredményt ért el, illetve egyéb
rangos elismerésben részesült. Ebben az esetben az (1)-(4) bekezdés alkalmazásától el
lehet tekinteni.”
3.§

A rendelet 4.§ (2) bekezdése szerint meghatározott melléklet helyébe e rendelet melléklete
lép.
4.§
A rendelet 5.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 3.§ (5) bekezdése alapján benyújtott pályázatok esetében a támogatás
mértékéről a Kuratórium egyedileg dönt. Az ilyen módon kiosztott valamennyi
támogatás összege összesen nem haladhatja meg a mindenkori támogatási
keretösszegek 10%-át.”
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5.§
(1)

A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:
„(2) A pályázatokat a kuratórium minden megkezdett tanév október 30. napjáig – az
önkormányzati választások évében november 30. napjáig - bírálja el. A kuratórium
minden határidőben és szabályszerűen benyújtott pályázatot érdemben elbírál,
rangsorolja azokat, majd a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig az 5.§ (2) és (4)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével diákonként meghatározza az ösztöndíjak
mértékét és az ösztöndíjban részesülők körét.”

(2)

A rendelet 6.§ (6) bekezdése helyébe a következő lép:
„(6) Az ösztöndíj átutalásáról a szerződés alapján a Hivatal gondoskodik. Középiskolai
ösztöndíj esetén november hónapban – az önkormányzati választások évében
december hónapban -, egyetemi, főiskolai ösztöndíj esetében két részletben
novemberben – az önkormányzati választások évében december hónapban -, és
márciusban (a második félévre történő beiratkozás igazolását követően, melynek
benyújtási határideje adott év március 15.) történik az utalás. A kifizetésről a Hivatal a
mindenkori adójogszabályok szerint bizonylatot állít ki.”
6.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2006. június 29.

Dóra Ottó s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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Melléklet a 17/2006. (VI. 30.) Kgy. rendelethez
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ……. évi
ADAT LAP
I.

Személyes adatok

Pályázó családi és utóneve:
Pályázó születési családi és
utóneve:
Pályázó állandó lakcíme:
Pályázó értesítési címe:
Telefon elérhetősége:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
TAJ száma:
Adóazonosító jele:
Bankszámlaszáma
(amennyiben
azzal
nem
rendelkezik,
a
közeli
hozzátartozó
bankszámla
száma,
tulajdonos
megnevezésével):
II.

Oktatási intézményre vonatkozó adatok

Oktatási intézmény:
Évfolyam:
Kar (Felsőoktatási intézmény
esetén):
Szak, szakpár (Felsőoktatási
intézmény esetén):
A
képzés
szakiránya
(középiskola esetén):
III.

Pályázó szociális helyzete

Pályázó
családjában
jövedelemmel
rendelkezők
nettó összjövedelme (utolsó 6
havi átlag):
A pályázó családjában élők
száma összesen:
Az egy háztartásban élők egy
főre eső jövedelme (utolsó 6
havi átlag):

…………….. fő
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IV.

Csatolt mellékletek

Iskolalátogatási igazolás
Állandó lakcímet igazoló
dokumentum másolatban
Jövedelemigazolás
Önéletrajz
Tanulmányi
eredményt
igazoló dokumentum az
iskola
által
hitelesített
másolatban

……………..db
…………….. db
…………….. db
…………….. db
…………….. db

A tudomány vagy művészet valamely
területén az elmúlt évben országos-, vagy
nemzetközi versenyen elért kimagasló
eredményt, rangos elismerést tanúsító
dokumentum

…………….. db

V.
A pályázat indokolása
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Hozzájárulok nevem, lakóhelyem és az oktatási intézmény nevének támogató általi
nyilvánosságra hozatalához.
Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapon, illetőleg a pályázathoz csatolt igazolásokon
szereplő adatszolgáltatás valótlansága esetén köteles vagyok a támogatást visszafizetni.
………………………………, ….. év ………………… hó …… nap
……………………………………………….. …………………………………………………..
pályázó aláírása
a pályázó törvényes képviselőjének aláírása
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