
 
 
 
 



  

BEVEZETŐ 
 
 

 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50.§ (2) bekezdés f) pontja 
szerint a jegyzők, főjegyzők a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselő-testületek 
tagjai általános választásának évében a választás napját megelőző 30 nappal részletes jelentést 
tesznek közzé pénzügyi helyzetükről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket 
terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről. 
 Ezen feladatnak eleget téve állítottuk össze tájékoztatónkat, melynek elsődleges célja, 
hogy a választáson induló jelölő szervezetek, jelöltek pontos információk birtokában 
fogalmazhassák meg elképzeléseiket, s határozhassák meg programjaikat. 

A korábbi gyakorlatnak megfelelően – a törvényi kötelezettségen túlmenően – 
célszerűnek láttam, hogy a megyei önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló jelentéssel 
egyidejűleg tájékoztatást adjak a közgyűlés bizottságairól, hivataláról és az 
intézményrendszeréről, valamint az elmúlt évek jelentősebb beruházásairól. 
 Reményem szerint e tájékoztató kiadvány egyaránt hasznos és érdekes információkat 
tartalmaz valamennyi jelölő szervezet és jelölt, valamint a megye választópolgárai számára. 
 
  
 
Salgótarján, 2006. augusztus 31. 
 
 
                      dr. Barta László 
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I. 
 

A megyei önkormányzat és szervei 
 

A helyi önkormányzati jogok a megye településein választójoggal rendelkező lakosok 
közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat a 
megyei közgyűlésbe választott képviselők és a megyei népszavazás útján gyakorolják.  

A megyei önkormányzat a megyében élők és az itt működő szervezetek életfeltételei, 
lehetőségei szempontjából sajátos szerepvállalással fontos szerepet tölt be. Kiterjedt 
intézményhálózatával a megye egyik legnagyobb foglalkoztatója és az általa megvalósított 
beruházások, felújítások révén a megye egyik legnagyobb megrendelője.  

A megyei önkormányzat feladatai ellátása során biztosítja az állampolgárok és azok 
szervezetei részére a nyilvánosságot, a közügyek társadalmi ellenőrzését, a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos véleményezési, javaslattételi lehetőséget. Az önkormányzat 
hivatalos megnevezése: 

Nógrád Megye Önkormányzata 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Az önkormányzat területi irodát működtet, melynek székhelye: Balassagyarmat, 
Köztársaság tér. 6.  

Az önkormányzati feladat és hatáskörök a közgyűlést illetik meg. A közgyűlés tagjait 
közvetlen választással – listán – Nógrád megye választópolgárai választják meg. A 
közgyűlésnek 40 tagja van, melyből 10 tagot a 10.000 lakos feletti települések – Salgótarján 
megyei jogú város kivételével – választópolgárai, 30 tagot a 10.000 lakos alatti települések 
választópolgárai választanak meg.  

A közgyűlés alakuló ülésén – tagjainak sorából – titkos szavazással választja meg az 
elnökét és alelnökeit. A megyei közgyűlés elnöke: Dóra Ottó, alelnökei: Borenszki Ervin és 
dr. Balázs Ottó.  

A megyei önkormányzat feladatait a közgyűlés és szervei látják el. A közgyűlés 
szervei a közgyűlés elnöke, a közgyűlés bizottságai, és a közgyűlés hivatala. A közgyűlés       
- a törvény keretei között - működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében (továbbiakban: SzMSz) határozza meg.  

Az elnök önkormányzati tevékenysége körében biztosítja az önkormányzati jogok 
érvényesülését, a kötelezettségek teljesítését, képviseli a közgyűlést, együttműködik az 
önkormányzati feladatok ellátásában érdekelt más szervezetekkel. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9 állandó bizottságot hozott létre, melyek 
az alábbiak: 

- Egészségügyi Bizottság 9 fő 
- Gazdasági és Költségvetési Bizottság 13 fő 
- Idegenforgalmi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 13 fő 
- Közbeszerzési Bíráló Bizottság 10 fő 
- Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság 9 fő 
- Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 9 fő 
- Szociális Bizottság 9 fő 
- Területfejlesztési, és EU Integrációs Bizottság 7 fő 
- Ügyrendi és Jogi Bizottság 7 fő 

 
Valamennyi bizottság tagjainak több, mint fele a közgyűlés tagjainak sorából lett 

megválasztva, míg a többi bizottsági tag nem tagja a közgyűlésnek. A testületek tagjainak - a 
munkájukkal összefüggő - jogai és kötelezettségei azonosak. 



  

A testület feladat- és hatáskörét az elnökére, valamint bizottságaira (és törvényben 
meghatározottak szerint társulására) ruházhatja át. A megyei közgyűlés csak elnökére és 
bizottságaira ruházott át hatásköröket tekintettel arra, hogy nincs olyan társulása, amelyre 
ilyen jogot átruházhatna. A testület a feladat és hatásköröket az SzMSz-ben határozza meg, 
ilyenek például: 

- a közgyűlés elnöke határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat, ha az ellátásban 
részesülő az intézményi térítési díjat nem tudja megfizetni; 

- az Egészségügyi Bizottság dönt Nógrád Megye Perliczi János Díjának odaítéléséről; 
jóváhagyja az egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatát, 
szakmai fejlesztési programját; 

- a Közbeszerzési Bíráló Bizottság az önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési és 
tervpályázati eljárásaiban jár el; 

- a Közoktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottság dönt Nógrád Megye Veres 
Pálné Díja odaítéléséről; jóváhagyja a nevelési, oktatási intézmények pedagógiai 
programját; 

- a Szociális Bizottság dönt Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja odaítéléséről; 
véleményezi a települési önkormányzatok által elkészített szociális 
szolgáltatástervezési koncepciókat; 

- az Ügyrendi és Jogi Bizottság engedélyezi a megyei önkormányzat jelképeinek, illetve 
a „Nógrád” név használatát. 

 
A közgyűlés az általa meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére 

tanácsnokokat választott, melyek a következők: 
     - Ifjúsági, Sport és Civil ügyek tanácsnoka 
     - Romaügyi és Kisebbségi tanácsnok 
     - Koordinációs tanácsnok 
A testület a tanácsnokok feladatkörét az SzMSz-ben határozta meg.  
      A megyei testület és tisztségviselők munkájának segítésére a közgyűlés egységes hivatalt 
hozott létre, melynek feladata az önkormányzat működésével, valamint az állam-és 
önkormányzati igazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
tennivalók ellátása. A hivatal vezetője a főjegyző, akit a testület határozatlan időre nevez ki. A 
főjegyző helyettese az aljegyző, akit – a főjegyző javaslatára – szintén a testület nevez ki. 
      A hivatal belső tagozódása az alábbi: 
1) Titkárság 
2) Önkormányzati Belső Ellenőrzési Csoport 
3) Jogtanácsos 
4) Önkormányzati, Jogi és Közszolgálati Főosztály 
      - Jogi Csoport 
      - Önkormányzati és Szervezési Csoport 
5) Humánszolgáltatási Főosztály 
      - Egészségügyi és Szociális Csoport 
      - Közoktatási és Művelődési Csoport 
6) Pénzügyi, Gazdasági Főosztály 
      - Költségvetési Csoport 
      - Vagyongazdálkodási Csoport 
7) Beruházási Főosztály 
      - Közbeszerzési és Pályázat-előkészítő Csoport  

- Területrendezési és Műszaki Csoport 
 
 



  

8) Illetékhivatal 
      - Illetékkiszabási és Értékelési Csoport 
      - Illetékbehajtási és Nyilvántartási Csoport 
9) Védelmi Iroda 
 
(A szervezeti felépítést az 1. sz. melléklet tartalmazza) 

A hivatal működésének és szervezetének rendjét, részletes feladatait a hivatal 
ügyrendje tartalmazza, amely az SzMSz függeléke. 
 

II. 
A megyei önkormányzat intézményei 

 
A megyei önkormányzat feladatait - jelenleg - 21 intézmény útján látja el, melyből 10 

közoktatási, 3 közművelődési-közgyűjteményi, 1 egészségügyi, 5 szociális, 1 "tiszta profilú" 
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény, valamint egyik kategóriába sem sorolható 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete. 
(Az intézmények felsorolását és feladataikat a 2. számú melléklet tartalmazza.) 

A megyei önkormányzat intézményeiben a 2006. évi engedélyezett létszámkeret 
összesen 2612 fő, melyből teljes munkaidőben foglalkoztatott 2522 fő, részmunkaidőben 
foglalkoztatott 71 fő, állományon kívüli pedig 19 fő.  
(Az intézmények 2006. évi engedélyezett létszámkereteit a 3. számú melléklet tartalmazza.) 
 
 

III. 
A megyei önkormányzat gazdálkodása 

 
Nógrád Megye Önkormányzata a ciklus időszakában olyan  pénzügypolitikát 

folytatott, amelyben   sikerült a kitűzött célokat és feladatokat  úgy megvalósítani, hogy azok 
a működés során nem okoztak kezelhetetlen feszültséget. Ezt a célt szolgálta többek között a 
források bővítését eredményező sikeres pályázati tevékenység. Emellett több - költségvetési 
kiadás csökkentésére irányuló - olyan intézkedésre, átszervezésre is sor került, amelyek 
korszerűbb, szakszerűbb, hatékonyabb feladatellátást eredményeztek. Az intézmények 
folyamatos működése biztosított volt, emellett lehetőség nyílt jelentős összegűnek ítélhető, 
önként vállalt feladatok finanszírozására is. 

A ciklus időszakában kiemelt hangsúlyt kapott a meglévő vagyon állagának 
megőrzése, a körülményektől függően annak fejlesztése. Elsősorban a pályázati lehetőségek 
eredményes kihasználásával szinte valamennyi intézményt érintően történtek 
eszközbeszerzések, felújítási, rekonstrukciós munkák. Ezek közül is nagyságrendjük miatt ki 
kell emelni a Szent Lázár Megyei Kórházban, illetve az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézetben címzett támogatásból megvalósuló rekonstrukciókat, a lakóotthon 
kialakításokat. Hamarosan elkezdődik Salgótarjánban egy 150 férőhelyes idősek otthona 
építése is. 

Az elmúlt négy év költségvetési beszámolóit figyelembe véve az önkormányzat 
gazdálkodásának  nagyságrendjét  érzékelteti néhány adat: 

• a ciklus időszakában 52 milliárd Ft-ot meghaladó összegű bevétel realizálódott, a 
közgyűlés felügyelete alá tartozó intézményeknél,  

• a működés mellett évente változó nagyságrendben 1-2 milliárd Ft-ot sikerült 
fejlesztésekre fordítani jelentős külső forrásokkal, 

• a befektetett eszközök értéke a 2002. évi 8,4 milliárd Ft-ról 2005. év végére 11 
milliárd Ft-ra emelkedett, ami döntő részben  ingatlan vagyon növekedés,  



  

 
 
• az un. kötelező feladatok mellett lehetőség nyílt pénzügyi támogatásokat nyújtani a 

megyében lévő civil, és egyéb szervezetek számára a kultúra, sport, kisebbségi , 
bűnmegelőzési, ifjúsági, stb… célok megvalósítására, ami a ciklus időszakában 
meghaladta a 200 millió Ft-ot. A középfokú és felsőfokú intézményekben tanuló 
megyei diákok számára ösztöndíj alapítására is sor került.  

 
Az önkormányzatnál a 2006-ra tervezett forráslehetőségek 36 %-kal haladták meg a 

2002. évi szintet (lásd 4. számú melléklet). A bevételek döntő része központi forrás, melyből 
az egészségügyi intézmények működéséhez a bevételek 30 %-a kapcsolódott, a többi 
intézmény működéséhez fűződő normatív és egyéb bevétel 22 %, a fejlesztéseket szolgáló 
címzett támogatás mértéke az összbevétel 10 %-át jelentette. A ciklus eredményes 
gazdálkodását minősíti az a tény, hogy minden évben sikerült a költségvetés tervezése 
időszakában még jelentős nagyságrendű hiányt ledolgozni, és az éveket kisebb-nagyobb 
mértékű pénzmaradvánnyal zárni. Az előző ciklushoz viszonyítva jelentős mértékben nőtt az 
intézményi saját bevételek összege, illetve a jogszabályi változásokból eredően közel 
megduplázódott a megyei önkormányzat illetékbevétele. 

A ciklusban kedvezően alakult a kiadásokon belül a működési-fejlesztési kiadások 
aránya. 2002-ben ez az arány 94-6 % volt, a 2006. évi tervezett mérték 80-20 %-ban 
prognosztizálható (lásd 5. számú melléklet). 

A működési kiadások a ciklus időszakában megközelítették a 45 milliárd Ft-ot, 17,8 
milliárd Ft egészségügyi, 9,8 milliárd Ft szociális és gyermekvédelmi, 9 milliárd Ft oktatási, 
2,4 milliárd Ft közművelődési, közgyűjteményi és sport feladatokat szolgált. A működési 
kiadások kétharmad része a személyi juttatások és járulékaikkal összefüggő kifizetések 
voltak. Ezek a 2002. szeptemberi bérpolitikai intézkedések hatásaként nagymértékben nőttek, 
amely a közszférában dolgozók jövedelmi viszonyait kedvezően érintette. A foglalkoztatottak 
létszáma elsősorban az intézményi struktúra átalakítások és egyes tevékenységek kiszervezése 
miatt ugyanakkor csökkent. A dologi kiadásokra a központi támogatások szűkülése ellenére 
50 %-ot meghaladóan többet fordítottunk. A kiadásokon belül az intézményi üzemeltetéssel 
kapcsolatos közüzemi költségek aránya emelkedett, ugyanakkor több intézkedést is tettünk az 
olcsóbb, költségtakarékosabb üzemeltetés érdekében (nyílászárók cseréje, fűtéskorsze-
rűsítések, vezetékes közművek korszerűsítése). 

Minden évben pályáztunk az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
kiegészítő támogatására. A megítélt támogatás összege az évek során csökkent, sőt 2004. 
2005 évben már nem is kapott az önkormányzat, a ciklus időszakában igénybe vett támogatás 
alig haladta meg a 70 millió Ft-ot. 2006. évben viszont jelentős, 155 millió Ft támogatásban 
részesült az önkormányzat. Az elmúlt években az ÖNHIKI-nél kieső forrás részbeni 
ellentételezésére, a hiány csökkentése céljából kiegészítő támogatást kértünk a 
Belügyminiszter elkülönített keretéből, melynek eredményeként 2003-2006 között 85,5 millió 
Ft többlettámogatáshoz jutott az önkormányzat. A folyamatos likviditás biztosítását továbbra 
is jól szolgálta az 1998-tól működtetett kiskincstári pénzügyi finanszírozási rendszer.  

Az intézményi struktúrában jelentős változásokra került sor. A 1999. júliusában 
átvételre kerülő intézmények közül kettő (Szondi György Szakközépiskola és Szakiskola, 
Madách Imre Kollégium) 2003-tól visszakerült Balassagyarmat Város Önkormányzatához. 
Ugyanakkor Szécsény várostól átvettük a helyi művészeti iskolai oktatást. A feladatellátás 
optimalizálása céljából 2005-ben intézmény összevonásokra és megszüntetésekre került sor 
(Sportigazgatóság, Közművelődési és Turisztikai Intézet, Tüdőgyógyintézet, a szátoki és 
cserhátsurányi intézmények összevonása).  



  

A fejlesztési kiadásoknál 2002-től 2006-ig jelentős nagyságrendű fejlesztési feladatok 
megvalósítására nyílt lehetőség. A címzett támogatásokból megvalósuló rekonstrukciók 
befejezésével nagymértékű vagyongyarapodást értünk el, aminek eredményeként – döntően 
az egészségügyi és szociális ágazatban - jelentősen javultak a feladatok ellátásának tárgyi 
feltételei. Az elmúlt ciklus alatt megvalósult, a folyamatban lévő fejlesztési, felújítási 
feladatokról, egyéb hosszabb távú koncepciókról, programokról a mellékelt kimutatás ad 
részletes tájékoztatást. 

Külön indokolt kiemelni, hogy a fejlesztési feladatokat úgy sikerült megvalósítani, 
hogy közben jelentős mértékben csökkent az önkormányzat fejlesztési célú adósságállománya 
(lásd 6. számú melléklet) Amíg 2002. január 1-én közel 128 millió Ft volt ez az összeg, 2006. 
januárjában már csak 30 millió Ft volt a  tartozás állomány. 

A salgótarjáni 150 férőhelyes idősek otthona 1.680 millió Ft beruházási 
összköltséggel került a 2006. évi új címzett támogatásokról szóló törvényben elfogadásra. A 
három év alatt megvalósuló feladathoz 1.440 millió Ft címzett támogatáson túl 72 millió Ft 
TRFC támogatással számolunk, a felvállalt önkormányzati saját erő 168 millió Ft. A több év 
alatt megvalósuló beruházás költségvetését a 7. számú mellékletben részletezzük. 

Önkormányzatunk vagyonának döntő hányada az intézmények használatában van. A 
ciklus során ezt a vagyont az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz megfelelő 
módon, a lehetőségekhez képest eredményesen hasznosította.  Értékesítésre alapvetően az 
intézményeink feladatellátásában nem szereplő, vagy a feladatellátásból kivont, illetve az 
önkormányzat forgalomképes vállalkozói vagyonába tartozó ingatlanok kerültek. 

A ciklus időszakában az önkormányzati vagyont megtestesítő befektetett eszközök 
növekedése 132 %, ebből az ingatlanoké közel 150 %. Az önkormányzat vagyonrészeinek 
alakulásáról a 8., 9. számú mellékletek nyújtanak részletesebb tájékoztatást.   

Az önkormányzat vállalkozói vagyonának részét képező gazdasági társaságokban 
nevesített vagyonnal kapcsolatban érvényesült a közgyűlés korábbi „kivonulásról” szóló 
döntése. A ciklus kezdetén 6 társaságban nevesített vagyon a ciklus során 2-vel csökkent, 
ugyanakkor - gazdaságstratégiai célok érdekében - az Észak-magyarországi Idegenforgalmi és 
Gazdaságfejlesztési Kht-ben önkormányzatunk tagi jogviszonyt létesített (lásd 10. számú 
melléklet).  

A gazdálkodás minőségéről mindenki számára fontos egy tükörkép. Ilyen szempontból  
a 2005-ben lefolytatott Állami Számvevőszéki átfogó ellenőrzés a legfontosabbak közé 
tartozott. A megállapítások összességében kedvezően ítélték meg az önkormányzat 
gazdálkodását, a következtetések is megerősítették, hogy a pénzügyi-számviteli 
tevékenység a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályszerű, a vagyonnal való 
gazdálkodási tevékenységet a célszerűség, a költségtakarékosságra való törekvés 
jellemzi. 

A közgyűlés által felvállalt, a ciklusban keletkezett és a későbbi éveket terhelő 
pénzügyi elkötelezettség nem számottevő. Jelenleg az intézmények folyamatos működése 
- az egészségügyi szakellátás területén érzékelhető pénzügyi feszültség mellett - 
biztosítottnak ítélhető. Összességében a ciklus időszakában a pénzügyi nehézségek 
ellenére is kiegyensúlyozott, konszolidált pénzügyi és vagyon gazdálkodást folytatott az 
önkormányzat. 
 
 
Salgótarján, 2006. augusztus 31. 

 
 

 
 



  

 
Kimutatás 

1. Az elmúlt ciklus alatt megvalósult főbb felújításokról, korszerűsítésekről 
intézménytípusonként 

 
 
Egészségügyi intézmények: 
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján 

- Rekonstrukció III. ütem 
- Megyei Tüdőgyógyintézet elektromos vezetékek felújítása 

 
Gyermekvédelmi intézmények: 
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján 

- Felsőpetényi szolgálati lakások fűtése 
- Felsőpetény fürdők felújítása, fűtés rekonstrukció 
- Salgótarjáni telephely vizesblokk akadálymentesítése 
- Mátraszelei „Kiút" lakóotthon gáz-víz és fűtéskorszerűsítés 
- Salgótarjánban 12 férőhelyes befogadó otthon kialakítása 

 
Szociális intézmények: 
• IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 

- Átfogó rekonstrukció és lakóotthonok kialakítása, konyha és mosoda létesítése 
- Homlokzat felújításra engedélyezési terv készítése 
- I. sz. épület padló felújítás 

 
• Reménysugár Otthon, Balassagyarmat 

- tetőszigetelés és homlokzati nyílászárók cseréje 
- 12 férőhelyes lakóotthon építés 
- vízhálózat részleges felújítása 
 

• Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye 
- Mizserfán és bátonyterenyei telephelyen figyelőrendszer és ajtónyitó automatika 

kiépítés, salgótarjáni telephely vizesblokk felújítás 
- Mizserfai telephely betegfelvonó, központi fűtés, vizesblokk felújítása 
- Mizserfai telephely felújítás, bútorozás 

 
• Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

- Konyha és étterem rekonstrukció 
- Marshal kastély homlokzatfelújítása, tervezése 

 
• dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő 

- Rekonstrukcó II. ütem 
- Ikerlakóotthon tervezés 
- Kerítésépítés 

 
Közoktatási intézmények: 
• Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és 

Gyermekotthon, Szátok 
- lakóotthonok és kollégium kialakítása, 
 



  

- 2*8 fős gyermekotthon kialakítása, valamint a berendezési tárgyak és felszerelések 
beszerzése 

- konyha és étkező átalakítása, felújítása 
 
• Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján: 

- „B” épület fűtési rendszer felújítás 
- kazánház tanműhely közötti távfűtés felújítása 

 
• Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján: 

- hőközpont, épületgépészet, vizesblokk és tetőfelújítás 
- elektromos vezetékek felújítása I. ütem 
- nyílászárók cseréje I. ütem 

 
• Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény 

- vizesblokk felújítás, akadálymentesítés 
 
• Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, 

Pásztó 
- kerítésépítés, térburkolat, gépbeszerzés 
- 2 db gyermekotthoni lakóegység kialakítása, berendezési tárgyak és felszerelések     
beszerzése 
- épület lapostető szigetelésének felújítása 
 

• Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátonyterenye 
- „A” és „B” épületek elektromos vezetékeinek felújítása 
- tornacsarnok tetőhéjazatának részleges felújítása 
 

• Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye 
- konyhai öltöző vizesblokk felújítás 

 
Közművelődési, közgyűjteményi intézmények: 
• Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján 

- felsőpetényi raktár kialakítása 
- Kubinyi Múzeum bástya felújítása és kőtár építése 
- Bányamúzeum kiállításának felújítása 
- Föld feletti Bányamúzeum tervezés 
 

• Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján 
- biztonságtechnika, tetőszigetelés, burkolatjavítás, szennyvízvezetékek felújítása 

 
• Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján 

- üvegtető felújítás 
 
Egyéb intézmény: 
• Ellátó Szervezet 

- Megyeháza épület elektromos vezetékek rekonstrukciója I. ütem 
- Megyeháza épület kazánháza rekonstrukció 
- Megyeháza épület informatikai oktatási terem kialakítása, 1 db személyfelvonó 

építése, biztonságtechnikai rendszer kialakítása 
- Megyeháza épület nyílászárók cseréje I. ütem 



  

- Salgótarjáni kemping felújításának tervdokumentációja 
- Balatonföldvári üdülő felújítás I. ütem 
 
 

 
2. A folyamatban lévő intézményi beruházásokról 
 
• Szent Lázár Megyei Kórház  

- rekonstrukció záró ütem 
 

• 150 férőhelyes idősek otthona „zöldmezős” beruházás, Salgótarján 
 
• Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 

- Kubinyi Múzeum kiállításainak tervezése és kivitelezése 
- Nógrádi Történeti Múzeum épületében Képtár kiállítása 

 
• Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel 

- szolgálati lakásfelújítás 
 
 
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közműveken végzett felújításokról és 

fejlesztésekről 
 
• Közép-Nógrád ivóvíz távvezetéken 

- felújítási és fejlesztési munkák 
 

• Piliny-Salgótarján ivóvíz távvezetéken 
- felújítási és fejlesztési munkák 
-  

• "Dunai vízátvezetés távvezetéken 
- felújítási és fejlesztési munkák 

 
 

4. Az önkormányzat által elfogadott hosszabb távú koncepciókról, programokról 
 

- Nógrád Megye Területrendezési Terve és Területfelhasználási Szabályzata, valamint 
Ajánlások; 

- Nógrád Megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és 
fejlesztési terve; 

- Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciója; 
- Gyermekvédelmi szakmai koncepció; 
- Nógrád Megye Önkormányzatának középtávú ifjúságpolitikai koncepciója; 
- Nógrád Megye középtávú sportfejlesztési koncepciója 2004-2009. 

 
Ezek a programok, illetve koncepciók az adott szakterület fejlesztésének, illetve feladatcsoport 
ellátásának hosszabb távú céljait, illetve a területet érintő konkrét döntések stratégiai kereteit 
határozzák meg. 
 
 
 



  

 
MELLÉKLETEK 
 
 
1. számú melléklet       A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala szervezeti felépítése 
 
2. számú melléklet       A megyei önkormányzat által fenntartott intézmények és feladataik 
 
3. számú melléklet       Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2006. évi engedélyezett 

létszámkerete 
 
4. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2002-2006. évi mérlege összevont bevételeinek   

alakulása 
 
5. számú melléklet Nógrád Megye Önkormányzata 2002-2006. évi mérlege összevont kiadásainak 

alakulása 
 
6. számú melléklet Tájékoztatás Nógrád Megye Önkormányzata fejlesztési célú adósságállomány 

összetételéről és a törlesztés ütemezéséről 
 
7. számú melléklet Kimutatás a több év alatt megvalósuló salgótarjáni 150 férőhelyes idősek 

otthona beruházásáról 
 
8. számú melléklet Tájékoztatás Nógrád Megye Önkormányzata kiemelt vagyonrészeinek 

alakulásáról 2002-2005. év 
 
9. számú melléklet Tájékoztatás Nógrád Megye Önkormányzata kiemelt vagyonrészeinek 

alakulásáról 2002-2005. év 
 
10. számú melléklet Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő 

részesedéseiről 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 
 



  

2. sz. melléklet 
 
 Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon 

és Gyermekotthon 
2656 Szátok, Kossuth út 106-108. 

    
Telephelye:  

Gyermekotthon  (2656 Szátok, Kossuth út 70.) 
Külső férőhely (2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár út 25.) 
 

Alapfokú oktatás  
a) Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése (napközi otthonos 
ellátása) 1-8. évfolyamon. 
b) Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése (napközi otthonos ellátása) 5-
8. évfolyamon. 
c) Az alapfokú oktatásban a felvehető maximális tanuló létszám 60 fő. 
 
Diákotthoni ellátás  

Az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető maximális tanulólétszám és a 
férőhelyek száma: 30. 
 

Egyéb oktatás  
Az intézmény beszédhibás tanulóinak logopédiai korrekciója.  
Az intézmény mozgáskorrekciót igénylő tanulóinak gyógytestnevelési ellátása. 
 

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

Szociális ellátás elhelyezéssel  
 Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás biztosítása 

az átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az intézményben teljesítő 
gyermekek számára. Az ellátás 20 férőhelyen enyhe, 16 férőhelyen középsúlyos 
értelmi fogyatékos gyermekek, 8 férőhelyen utógondozói ellátásban részesülő fiatal 
felnőttek részére történik.  

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

b) A különleges ellátást igénylő, a fogyatékosság mellett  beilleszkedési, 
magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális ellátás 
biztosítása. 

c) Az ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó 
oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint ápolására, szocializációjára és 
reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs kezelésére is. 

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

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

további   ellátásának biztosítása, akinek utógondozói ellátását a gyámhivatal 
elrendelte. 

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



  

Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 
3060 Pásztó, Fő út 138. 
 
 
Telephelye: Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat (3060 Pásztó, Múzeum tér 4.) 
 
 

Alapfokú oktatás 

Sajátos nevelési igényű értelmileg sérült, 3. életévét betöltött kisgyermekek egész 
napos gyógypedagógiai óvodai fejlesztése, nevelése vegyes korcsoportban. 

 a) Enyhe értelmi fogyatékos  tanulók általános iskolai oktatása, nevelése (napközi 
otthonos ellátása) 8 évfolyamon.  

b) Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése 
(napközi otthonos ellátása) 8 évfolyamon.  

c) Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 132 fő. 

Autista gyermekek fejlesztése csoportban. A felvehető maximális tanulólétszám: 19 
fő. 

Egyéb oktatás 

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

Korai fejlesztés és gondozás. 

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

Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó 
szakember hálózat működtetéséről: 

 Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése  

 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek, tanulók 
óvodai, iskolai kollégiumi ellátása 

 Gyógytestnevelés 

        Ahol a többcélú kistérségi társulás nem vállalta: 

Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-
kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. 

A mozgássérült, sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskorrekciója. 

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



  

2. sz. melléklet 

Az intézmény a pedagógiai szakszolgálatok működési területéhez tartozó 
településeken kívüli önkormányzatok és társulásaik részére – közoktatási 
megállapodás alapján – elláthat pedagógiai szakszolgálati feladatot. 

Diákotthoni ellátás  

Az óvodás gyermekek és az iskola tanulóinak diákotthoni ellátása. A felvehető 
maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: 80. 

Szociális ellátás elhelyezéssel 

a) Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében különleges ellátás 
biztosítása az átmeneti és tartós nevelésbe vett, tankötelezettségüket az 
intézményben teljesítő gyermekek számára (20 férőhelyen).  

b) Gondoskodás teljes körű ellátásuktól (étkeztetés, ruházat, mentálhigiénés és 
egészségügyi ellátás, lakhatás). 

c) A különleges ellátást igénylő, a fogyatékosság mellett  beilleszkedési, 
magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő gyermekek számára speciális 
ellátás biztosítása. 

d) 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. 

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

f) Az önálló élet megkezdéséhez szükséges utógondozás ellátása. 

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

 
 
                                                                                    
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola 1 
3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29. 
 
 
Szakmai középfokú oktatás  

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. 

                                                           
1 2006. szeptember 1-jétől hatályos szöveg 



  

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. 

A többi tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása az általános műveltséget megalapozó és a szakképzési 
évfolyamokon. 

Gyakorlati képzés a tanműhelyben 
 
Felnőtt- és egyéb oktatás  

Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú villamosmérnök asszisztens szakképzés 2 évfolyamon. 

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

Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás: OKJ szerinti szakképzés a 
jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon 

Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás: munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, 
illetve tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés. 
 
Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális tanulólétszám: 
1350 fő. 
 
 
 
 
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium 
3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 
 
 
Középiskolai kollégium  
 
  a) Megteremti a feltételeket a középiskolai tanulmányok folytatásához  
  azoknak,  
   aa) akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk  
   érvényesítéséhez a lakóhelyükön nincs lehetőségük, illetve 
   ab) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja  
   biztosítani. 
  b) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja 
  alapján az Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a  
  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program pedagógiai 
  rendszere szerinti kollégiumi ellátás a 2005/2006. tanévtől kezdődően felmenő 
  rendszerben. A tanévenként felvehető, a programba újonnan bekapcsolódó 
  kollégiumi tagok létszáma 25 fő. 
 
  A kollégium tagjai bentlakók vagy externátusi elhelyezettek. A bentlakóként 
  felvehető maximális tanulólétszám és a férőhelyek száma: 292.  
 
  A kollégium tagjainak étkezést, bentlakó tanulóinak szállást biztosít. 
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Nógrád Megyei Pedagógiai–, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati 
Intézet  
3100 Salgótarján, Május 1. út 77. 

    
Telephelyei:  

            3100 Salgótarján, Május 1. út 81-83.       
       Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
                       3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.  
            Közművelődési Intézet 
                       3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

 
 
Egyéb oktatás  
Pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtása a közoktatási intézmények és fenntartóik, 
valamint a pedagógusok, tanulók számára az igényeikhez alkalmazkodva. 

Pedagógiai értékelés: a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelő- és 
oktatómunka eredményességének mérése, értékelése, a helyi, a térségi és az 
országos közoktatási feladatellátás szervezésének segítése. 

Szaktanácsadás, az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése. 

Pedagógiai tájékoztatás: a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok 
(tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) gyűjtése, feldolgozása, és használatba 
adása, tájékoztatás nyújtása. 

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

A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, 
szervezése. 

 A pedagógiai intézmények, valamint a munkaerőpiac igényének megfelelően 
iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás végzése, tanfolyami rendszerű át- és 
továbbképzés keretében.  

A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása. 

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

A szakmai közélet fejlesztése érdekében konferenciák, megyei pedagógiai napokat, 
pedagógus képzőművészeti kiállítások rendezése, pedagógiai pályázatok kiírása. 

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

        

 



  

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

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

   b) a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétének vizsgálata. 
 

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás  

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

Szaktanácsadói tevékenységet végez a közművelődési intézmények munkatársai, 
intézmény nélküli művelődésszervezők és helyi önkormányzatok részére, 
mindenekelőtt az alábbi szakterületeken: 
 
a) elősegíti a területén működő települési önkormányzatok, nemzeti és etnikai 

kisebbségi önkormányzatok és a megye területén működő közművelődési 
szervezetek művelődési céljainak megvalósulását, 

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

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

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

sajátosságainak bemutatását, 
f) végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai 

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

képviseleti szervezetekkel. 
 

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

 
Közreműködik a megyei közgyűlés (illetve annak bizottságai) szakirányú döntéseinek 
előkészítésében. 

 
 
 
 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár  
3100 Salgótarján, Kassai sor 2. 
 
       Telephelyek: 
 
    - Somoskőújfalu - Könyvtár 
      (3121 Somoskőújfalu, Somosi u. 103.) 
 
    - Somoskői Fiókkönyvtár 
      (3121 Somoskőújfalu, Vároldal út 2.) 
 
    - Salgóbányai Fiókkönyvtár  
      (3109 Salgótarján, Medvesi út 7.)    
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Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
 
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár ellátja az 1997. évi CXL. törvényben előírt nyilvános 
könyvtári alapfeladatokat a megye egész területére vonatkozóan. 
 
A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt. 
 
Könyvtári  ellátórendszert  működtet,  betölti a rendszer központi  könyvtári feladatát. 
 
Végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosainak 
könyvtári ellátását. 
 
Salgótarján Megyei Jogú Város lakosai részére az önkormányzattal kötött megállapodás 
alapján nyilvános városi könyvtári ellátást végez. 
 
Nevelő, illetőleg önművelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységet végez az általános és a 
szakmai műveltség növelése céljából.  
 
Kiadja a PALÓCFÖLD című folyóiratot. 
 
Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását. 
 
Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, a nyilvános könyvtári ellátást 
végző intézmények, valamint a munkaerőpiac igényeinek megfelelően iskolarendszeren 
kívüli felnőttoktatást végez tanfolyami rendszerű át- és továbbképzés keretében 
 
Ellátja a köteles-példányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos     
feladatokat. 
 
Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését. 
 
 
 
 
Nógrád Megyei Levéltár  
3100 Salgótarján, Bem út 18. 

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

- Nógrád Megyei Levéltár bátonyterenyei részlege (3070 Bátonyterenye, Bolyoki u. 8), 
- Nógrád Megyei Levéltár salgótarjáni raktára /Pártarchívum/ (3100 Salgótarján, Május 
1. út 41.) 

 
  
Könyvtári, levéltári tevékenység  
 
A történeti értékű irattári anyag rendszeres átvétele, az egyéb levéltári gyűjtemények 
felkutatása, gyűjtése, megőrzése, nyilvántartása. A levéltári anyagok rendszerezése, 
kutatásra alkalmassá tétele, kutató- és ügyfélszolgálat működtetése. 

 



  

 A Nógrád Megyei Levéltár illetékes a megye területén működött és működő  
a) megyei szintű államigazgatási, bírósági és ügyészségi szervek; 
b) megyei szintű gazdasági szervek; 
c) megyei szintű intézmények és intézetek, valamint 
d) megyei szintű egyesületek, testületek levéltári anyagának átvételére.  

 
A Nógrád Megyei Levéltár illetékes 
 

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

          
b) a b) - d) pontjában felsorolt szervek irányítása alatt működő egyéb szervek levéltári 

anyagának átvételére. 
 
  A Nógrád Megyei Levéltár gyűjti 

a) az illetékességi területén élt vagy ott jelentős szerepet játszott, illetőleg 
más, a területtel kapcsolatos jelentős személyek, családok levéltári 
anyagát;  

 
b) az illetékességi területén keletkezett, vagy arra vonatkozó egyes történeti 

értékű iratokat, kép- és hangfelvételeket. 
 

A levéltári anyag védelme és használatának elősegítése érdekében a Nógrád Megyei 
Levéltár 

 
a) nyilvántartja az illetékességi körébe tartozó szerveket és azok levéltári anyagát; 

        
b) közreműködik az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelési 

szabályzatainak véleményezésében; 
          

c) ellenőrzi az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelésének rendjét és irattári 
selejtezését; 

 
d) részt vesz az illetékességi körébe tartozó szervek iratkezelőinek szakmai 

továbbképzésében; 
          

e) átveszi, illetőleg gyűjti (vásárolja), ajándékként vagy letétként elfogadja az 
illetékességi, illetőleg gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagot; 

 
f) gondoskodik az őrizetében lévő levéltári anyag biztonságos őrzéséről, szakszerű 

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

 
g) elősegíti az őrizetében lévő levéltári anyag használatát az anyag tudományos 

igényű rendszerezése, rendezése, selejtezése, valamint segédletek készítése és 
azok közzététele útján; 

        
h) nyilvántartja az őrizetében lévő levéltári anyagot meghatározott nyilvántartások 

készítése és folyamatos vezetése útján; 
 

i) tudományos kutatásokat végez a tudományoknak - elsősorban a 
történettudománynak - a levéltári anyag védelmét és használatát elősegítő 
ágaiban, s ennek eredményeit közzéteszi; 
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j) felvilágosítást ad az őrizetében lévő levéltári anyagról, de a tájékoztatás 
érdekében kutatást csak irányító szerveik utasítására végez; 

 
k) hiteles másolatot és tartalmi kivonatot ad ki az őrizetében lévő levéltári anyagból; 

l) biztosítja az őrizetében lévő levéltári anyagban való kutatás feltételeit; 
 

 m) közművelődési munkát végez, illetőleg azt az őrizetében lévő levéltári anyag 
felhasználásával támogatja; 

 
n) reprodukciót készít az őrizetében lévő levéltári anyagról, vagy ilyennek készítését 

engedélyezi; 
        

o) kölcsönzi az őrizetében lévő levéltári anyagot; 
p) filmcserét és kiadványcserét folytat; 

          
q) közreműködik a személyi tulajdonban lévő történeti értékű levéltári anyag 

felderítésében, védetté nyilvánításában, és az ágazati miniszter kijelölése alapján 
szakfelügyeletet gyakorol a védetté nyilvánított levéltári anyag felett; 

 
r) ellátja az ágazati miniszter hatáskörébe tartozó, de általa a levéltárra átruházott 

egyes igazgatási feladatokat;                      
          

s) végzi a jogszabályok alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
 
 
 
Az 1991. évi IL. törvény 53. §-ában foglaltak alapján átveszi a csődeljárás során 
felszámolásra kerülő gazdasági egységek maradandó értékű iratait. 
 
 
 
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 
 
A Múzeumi Szervezet szakmailag önálló intézményei: 

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

Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme  
 
 
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményei 
Nógrádi Történeti Múzeum 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

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

 



  

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

 
Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 

Gyűjtőkörök: irodalomtörténet, történeti muzeológia, műszaki-technikatörténet és 
művészettörténet, numizmatika 
Gyűjtőterület: a Madách- és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország, a többi   
gyűjtőkör tekintetében Nógrád megye. 

 
Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak: 

- Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
- Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
- NTM Bányászati Kiállítóhelye (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 

 
Az intézmény telephelye (külső raktára): 

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

 
 
Palóc Múzeum 
2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
 
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum) 
 
Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 

Gyűtjőköre: néprajz, első sorban a palóc néprajzi egység anyaga 
Gyűjtőterülete: Nógrád megye, illetve jogszabályokban meghatározott módon 
és megállapodások alapján a palóc néprajzi egység területe 

 
Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek, külső raktárak: 

- Palóc Fundus (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
- Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
- Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 

 
Az intézmény telephelye (külső raktára): 

- Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) 
- Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, volt iskolaépület, 

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

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

Gyűtjőköre: a megye régészeti leletei, feltárások; Nógrád történeti 
muzeológiája a XIX. század közepéig terjedően; 
Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
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Pásztói Múzeum 
3060 Pásztó, Múzeum tér 1. 
 
Ellátja az 1997. évi CXL. törvény 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokat 
(tematikus múzeum). 
 
 
Az intézmény gyűjtőköre, gyűjtőterülete: 

Gyűtjőköre: természettudomány; 
Gyűjtőterülete: Nógrád megye. 

  
Az intézményhez tartozó kiállítóhelyek: 

Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér) 
- Csohány Kálmán Galéria (3060 Pásztó, Múzeum tér) 

 
 
 
 
 

 
Szent Lázár Megyei Kórház2 
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.  
 
 
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.) 

 
 

- Fekvőbeteg- ellátás     
 - Járóbeteg-ellátás                   
 - Fogorvosi szakellátás      
 - Egyéb humán egészségügyi ellátás  
 - Könyvtári, levéltári tevékenység   
 
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, 

                                                           
2 A 2006. szeptember 1-jétől hatályos szöveg 



  

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 kapacitás terhére járóbeteg szakellátásokat 
biztosít. 

 
A kórház a fekvőbeteg-ellátás és gondozás körében speciális szakellátásokat biztosít. 
 
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. 
 
 A kórház nyilvános szakkönyvtárat működtet. 
 
 
 
 
Reménysugár Otthon 
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
 
Lakóotthon (ápoló-gondozó célú) 
2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
 

 
 
Szociális ellátás elhelyezéssel  
Egyéb oktatás    

 
Gyermekotthoni feladatok ellátása 24 férőhelyen: 

 
 Az intézmény gyermekotthoni részlege három csoportban otthont nyújtó ellátás 
keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett 6 éven aluli gyermekek teljes körű ellátását  
 
A gyermekotthon két csoportban biztosítja a kora miatt sajátos szükséglettel bíró 
három év alatti gyermekek számára az állapotukhoz és korukhoz igazodó különleges 
ellátást. 
 
A különleges ellátást nem igénylő gyermekek csoportjában legfeljebb 4 fogyatékos, 
illetve tartósan beteg gyermek helyezhető el. 

 
Biztosítja a fogyatékos és a részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermekek 
korai fejlesztését, gondozását, a képzési kötelezett gyermekek gondozását, fejlesztő 
felkészítését. 

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

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

 
 
 



  

2. számú melléklet 
 

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

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

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

 
Az intézmény 10 férőhelyen befogadja gyermekével együtt az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermeket, valamint az utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőttet és gyermekét. A települési önkormányzatokkal kötött megállapodás 
alapján befogadja gyermekükkel az otthontalanná vált szülőket és a szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anyákat. 
 
 
Fogyatékos otthoni feladatok ellátása 78, illetve 12 férőhelyen: 
  

Az intézmény az 1-35 év közötti súlyos értelmi fogyatékosok, illetve 
halmozottan sérültek ápolását, gondozását biztosítja, akiknek oktatására, 
képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek 
között van lehetőség. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Ezüstfenyő Idősek Otthona 
3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. (férőhelyszám: 210) 
 

Intézmény telephelyei: 
            3147 Mizserfa, Május 1. út 82. (férőhelyszám: 156) 
            3100 Salgótarján, Füleki út 52. (férőhelyszám: 74) 
 
Szociális ellátás elhelyezéssel  
 

Elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött, önmaguk ellátására nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képes, pszichiátriai és szenvedélybetegségben nem 
szenvedő, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyek teljes körű 
ápolását, gondozását végzi 440 férőhelyen. 
Ebből: Bátonyterenyén  58 férőhelyen 
 Mizserfai telephelyen  53 férőhelyen 
 Salgótarjáni telephelyen 24 férőhelyen, összesen 135 férőhelyen intenzív 
gondozást (demens ellátást) biztosít. 

 
Felvehető az idősek otthonába az a 18. évét betöltött személy is, aki betegsége miatt 
nem tud önmagáról gondoskodni.  

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

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

 
  Megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató f

 oglalkozásukat. 
 

  Végzi a szociális ellátással kapcsolatos megyei módszertani feladatokat. 
 

Segíti a megyében lévő helyi önkormányzatok által működtetett, továbbá a 
megye területén székhellyel rendelkező nem állami intézmények szakmai 
munkáját, valamint a települési önkormányzat alapellátási feladatainak 
szervezését. 

 
Részt vesz a szociális intézmények szakmai munkájának ellenőrzésében külön 
jogszabályban meghatározottak szerint. 

 
         Szakmai bizottságot működtet. 

 
         Ellátja a rehabilitációs alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos feladatokat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. számú melléklet 
IPOLYPART Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73. 

 
Lakóotthonai: 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 158. 

   3188 Ludányhalászi, Kossuth út 15/17. 
 
 
 
Szociális ellátás elhelyezéssel  
 
 Ápoló gondozó otthoni ellátás 352 férőhelyen 
 

18 éven felüli, számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő, nem veszélyeztető 
állapotú, önálló életvitelre képtelen, állandó intézeti gondoskodást igénylő pszichiátriai 
betegek (162 férőhelyen) részére, ezen belül ellátja a pszichiátriai és 
szenvedélybetegek határozott időre szóló ellátását is, 

 
szomatikus és mentális állapotot stabilizáló, illetve javító kezelést nem igénylő, önálló 
életvitelre időlegesen nem képes, kötelező intézeti gyógykezelésre nem szoruló 
szenvedélybetegek (50 férőhelyen) számára, 

 
súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérültek számára (140 
férőhelyen), akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására 
csak intézményi keretek között van lehetőség, ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt.  

 
Rehabilitációs ellátás 48 férőhelyen 

 
Azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut 
gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozásra nincs más mód. 

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

   
Gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi 
elhelyezésükről, biztosítja ápolásukat, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásukat. 

 
Segíti közösségi kapcsolataik kialakítását. Elősegíti a lakók önálló életvezetési 
képességének helyreállítását. 

 
Biztosítja képességfejlesztésüket, munka jellegű terápiás foglalkoztatásukat, képzésüket, 
szabadidejük célszerű kitöltését. 

 
Előkészíti a lakók családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
2643 Diósjenő, Kastély 
 
 
Szociális ellátás elhelyezéssel  

Tanköteles koron túli, középsúlyos értelmi fogyatékosok (120 férőhelyen) és értelmi 
fogyatékos hallássérültek számára (30 férőhelyen) ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt, 
akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetőség.  

Tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok (12 férőhelyen) és  
értelmi fogyatékos hallássérültek számára (20 férőhelyen) rehabilitációs intézeti ellátást 
biztosít, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi 
keretek között valósítható meg.  

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

Megszervezi a lakók intézeti életrendjét. 

Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de legalább 
szinten tartását, rendszeres munkavégzésüket, rehabilitációs célú foglalkoztatásukat, 
valamint szabadidejük célszerű felhasználását. 

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

Előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést és ellátja az utógondozás 
feladatait. 
 
 
 
 
 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
2687 Bercel, Petőfi S. u. 2. 
 
 
Az intézmény telephelye: 

2687 Bercel, Kenderváros út 23. 
Lakóotthona:  

Csillagfény Lakóotthon, Bercel, Kenderváros út 23. 
 

 
Szociális ellátás elhelyezéssel 

Tanköteles koron túli, középsúlyos értelmi fogyatékosok (40 férőhelyen) és látássérült 
értelmi fogyatékosok számára (56 férőhelyen) ápoló gondozó otthoni ellátást nyújt, 
akiknek képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek 
között van lehetőség.  

Tanköteles koron túli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosok (10 férőhelyen) és 
látássérült értelmi fogyatékosok számára (4 férőhelyen) rehabilitációs intézeti ellátást 
biztosítása, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak 
intézményi keretek között valósítható meg.  



  

2. számú melléklet 

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

Megszervezi a lakók intézeti életrendjét.  

Biztosítja nevelésüket, képzésüket, készségeik, képességeik fejlesztését, de legalább 
szinten tartását, rendszeres munkavégzésüket, rehabilitációs célú foglalkoztatásukat, 
valamint szabadidejük célszerű felhasználását.  

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

Előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést és ellátja az 
utógondozás feladatait.  
 

 
 
 
 
 
Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
3070 Bátonyterenye, Ózdi u. 39. 

 
Telephelye: 3070  Bátonyterenye, Orgona út 1-3.  
 
 
Szakmai középfokú oktatás  

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

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

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

- pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon. 

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

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

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

Alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók felzárkóztató oktatása szakképzést 
előkészítő évfolyamon 

Gyakorlati képzés a tanműhelyben  
 
 



  

Felnőtt- és egyéb oktatás  

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

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

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

   
 
Diákotthoni, kollégiumi ellátás  
 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi elhelyezése maximum 62 
férőhelyen. 
 
Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt. 
Kollégiumi felvétellel illetve externátusi ellátással megteremti a feltételeket a középiskolai 
tanulmányok folytatásához azoknak: 

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

b) akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 
 

Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális tanulólétszám: 800 
fő. 
 
 
 
 
 
 
Váci Mihály Gimnázium 
3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5. 
 
 Általános középfokú oktatás  

Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára 
és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő iskolai oktatás  

- gimnáziumi nevelés – oktatás 4 évfolyamon 
- gimnáziumi nevelés – oktatás 6 évfolyamon 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés i) pontja alapján az 
Oktatási Miniszter 2005/02. számú közleményében kiadott, a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Kollégiumi Program pedagógiai rendszere szerinti, középiskolai 
tanulmányokra felkészítő nevelés, oktatás  az előkészítő 9. évfolyamon  a 2005/2006. 
tanévtől kezdődően. A felvehető tanulók létszáma évente 25 fő. 

 
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 340 fő 

 
 
 
 
 



  

2. számú melléklet 
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 
 
 
Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás  
 
Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatok működésével összefüggő 
pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellátása. 
 
A megyeháza és egyéb - a közgyűlés által átadott - ingatlanok üzemeltetése, működtetése, 
fenntartása, felújítása. Az ingóságok beszerzése, javítása, karbantartása, pótlása. 
 
Az alaptevékenység kisegítő, kiegészítő tevékenységei  

• konyha üzemeltetése  
• takarítási tevékenység  
• nyomdai tevékenység  
• stúdió tevékenység  
• irodák bérbeadása  
• szállásférőhelyek működtetése  

kemping  
Turista szálló  
Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő]  

 
 
 
 
 
 
Megyei Gyermekvédelmi Központ 
3100. Salgótarján, Ruhagyári út 9. 
 
Intézményegységei, telephelyei:  

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) 
 
 
 
 



  

 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.  

 
 
Szociális ellátás elhelyezéssel 
Otthont nyújtó ellátás 

 
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. 
 
Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok 
ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást. 
 
- 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. 

 
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 
fiúgyermek számára a speciális ellátást, és a nevelési felügyeletet.  
 
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. 

 
A Kiút” Utógondozó Otthon és a külső férőhelyek a gyámhivatal által elrendelt 
szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodnak a fiatal felnőttek számára.  
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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. 

 
Szociális ellátás elhelyezés nélkül /gyermek és ifjúságvédelem 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
 

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 szak-
véleményt és elhelyezési javaslatokat, 

b) a gyámhivatal megkeresésére elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési tervét. 
 

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. 

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. 

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. 

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. 
 

 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. 

Ügyeleti szolgálatot működtet. 
 
 
 
 

 
 
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11. 

 
Tagintézménye: 
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye (3170 Szécsény, Ady 
Endre út 12.) 
 
Kihelyezett osztályai: 

Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola 
- Diósjenői kihelyezett osztálya  (2643 Diósjenő, Kossuth út 21.) 
- Drégelypalánki kihelyezett osztálya (2646 Drégelypalánk, Felszabadulás út 7.) 
- Érsekvadkerti kihelyezett osztálya (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149.) 
- Magyarnándori kihelyezett osztálya (2694 Magyarnándor, Iskola út 1.) 
- Nógrádi kihelyezett osztálya  (2642 Nógrád,  Sallai út 26. ) 
- Pataki kihelyezett osztálya  (2648 Patak, Rákóczi út 4.) 
- Rétsági kihelyezett osztálya  (2651 Rétság, Iskola tér) 
- Romhányi kihelyezett osztálya  (2654 Romhány, Köztársaság tér 1.) 
- Szügyi kihelyezett osztálya  (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.) 

 
 
Alapfokú oktatás  
Alapfokú művészetoktatási tevékenységet folytat 12 évfolyamon. 
 

Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel. 
 

Tevékenységét az „Alapfokú művészetoktatás irányelvei” szerint készült pedagógiai 
programja alapján végzi: székhelyén és szécsényi tagintézményében zeneművészet, 
képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, valamint táncművészet művészeti 
ágakban; Diósjenői kihelyezett osztályában zeneművészet, képző- és iparművészet, 
valamint színművészet-bábművészet művészeti ágakban; további kihelyezett osztályain 
zeneművészet művészeti ágban. 
 

Az oktatást kiegészítő tevékenységeket folytat (pedagógus továbbképzés, zenei táborok 
és zenei versenyek szervezése). 
 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1350 fő. 
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Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
3170 Szécsény, Haynald L. u. 11.  
 
Telephelyei: 

3170 Szécsény, Kossuth L. út 4. -  Iskolaépület 
3170 Szécsény, Kossuth L. út 18.  - Tankonyha 
3170 Szécsény, Varsányi út - Tanműhely 
3170 Szécsény, Külterület ( 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0374, 0377, 015,  
         016 hrsz-ú Tangazdaság) 
3170 Szécsény, Rákóczi út 90. – Mosoda és Tanszálló 

 
Szakmai középfokú oktatás 
 
Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás  

- érettségire felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon 
mezőgazdasági és agrárinformatikus irányultsággal; 

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

- felzárkóztató oktatás a szakképzés megkezdéséhez; 
- pályaorientáló oktatás 2 évfolyamon. 

Nappali rendszerű, szakmai vizsgára felkészítő szakképzés 
- OKJ szerinti szakképzés informatikai, mezőgazdasági, élelmiszeripari, 

valamint vendéglátás-idegenforgalom (falusi vendéglátó, szakács) 
szakmacsoportban a jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon 

Gyakorlati képzés a tanműhelyben, a tangazdaságban, a vállalkozók gazdaságaiban 

 

Felnőtt- és egyéb oktatás 
 
Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás: érettségire 
felkészítő szakközépiskolai oktatás 4 évfolyamon, a nappali és az esti oktatás munkarendje 
szerint. 
 
Szakmai vizsgára felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás 

- felzárkóztató oktatás 2 évfolyamon; 
- OKJ szerinti szakképzés a jegyzékben meghatározott szakképzési 

évfolyamon. 
 

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

 
Diákotthoni, kollégiumi ellátás  
 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi elhelyezése  
maximum100 férőhelyen. 
 
Bentlakó tanulóinak szállást és étkezést nyújt. 

 



  

Kollégiumi felvétellel illetve externátusi ellátással megteremti a feltételeket a középiskolai 
tanulmányok folytatásához azoknak: 

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

b)  akiknek a tanuláshoz megfelelő feltételeket a szülő nem tudja biztosítani. 
 
Az intézménybe (összetett iskolai intézményegység) felvehető maximális tanulólétszám: 680 
fő. 
 
 
 
 
 
Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2. 

 
Telephelyei:  

             Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Szakszolgálat  
   2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 27. 
       Óvoda 
                  2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. 
       Beszédjavító Intézet 

                       2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula út 1. 
 

Alapfokú oktatás  

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

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

    Egyéb oktatás  

Korai fejlesztés és gondozás. 
 
Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése: a tankötelezettséget fogyatékosságuk 
miatt teljesíteni nem tudó gyermekek fejlődését biztosító fejlesztő felkészítés. 

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

    Ahol a többcélú kistérségi társulás nem vállalta: 

Logopédiai szolgáltatás: a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-
kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása.  

Balassagyarmati és Balassagyarmat környéki, iskolaorvosi vagy szakorvosi 
szűrővizsgálat által gyógytestnevelésre utalt gyermekek speciális egészségügyi célú 
testnevelési foglalkoztatása. 
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Nevelési tanácsadás: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, 
magatartási rendellenességgel küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvélemény 
készítése, rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. 

Az intézmény a pedagógiai szakszolgálatok működési területéhez tartozó 
településeken kívüli önkormányzatok és társulásaik részére – közoktatási 
megállapodás alapján – elláthat pedagógiai szakszolgálati feladatot. 

 

Az intézmény gondoskodik az alábbi feladatok ellátásához szükséges utazó 
szakember hálózat működtetéséről: 

 Képzési kötelezettek fejlesztő felkészítése  

 A többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható gyermekek, tanulók 
óvodai, iskolai kollégiumi ellátása 

 Gyógytestnevelés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 
 
 



 
           Nógrád Megye Önkormányzata 2002-2006. évi mérlege     4. számú melléklet 

összevont bevételeinek alakulása 
 
                E Ft 

Ssz. Bevételek 
1999-2002 

tény 
összesen

2002 tény 2003 tény 2004 tény 2005 tény 2006.    
előirányzat

2003-2006 
összesen  

2003-2006 
megoszlás 

%  

2005/2002 
változás 

% 

Ciklus 
összesen 

változás % 

              
              
1. Intézményi működési bevételek 3133880 857388 1005104 1331252 1514710 1203160 5054226 9,6 176,7 161,3 
2. MEP-től átvett pénz 10521462 3246589 3905106 3881475 4302487 4003978 16093046 30,7 132,5 153,0 
3. Állami támogatás 8100636 2383183 3086478 2808287 2977837 2739877 11612479 22,2 125,0 143,4 
4. Átengedett SZJA  1968311 562106 868209 819602 697032 877934 3262777 6,2 124,0 165,8 
5. Egyéb önkormányzati bevételek 3917633 1612731 1786454 2084470 2023454 1776280 7670658 14,4 125,5 195,8 

6. 
Éven belüli folyószámla és munkabér 
hitelek 2792774 600000 300000   65668   365668 0,7 10,9 13,1 

7. Működési célú pénzmaradvány 441402 104087 105543 296452 336162 63461 801618 1,5 323,0 181,6 
8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 304075 200075 25090 -106129 -18932   -99971 -0,2 -9,5 -32,9 
  Müködési bevételek 31180173 9566159 11081984 11115409 11898418 10664690 44760501 85,4 124,4 143,6 
                 

9. Intézményi fejlesztési bevételek 555879 155710 83385 94221 171745 34700 384051 0,7 110,3 69,1 
10. Címzett támogatás 3683542 48287 545586 977800 1126150 2203602 4853138 9,3 2332,2 131,8 
11. Pályázati pénzeszközök 265401 129958 95802 166396 287752 175207 725157 1,4 221,4 273,2 
12. Egyéb fejlesztési célú bevételek 648920 189270 329459 396810 298782 159288 1184339 2,3 157,9 182,5 
13. Fejlesztési célú pénzmaradvány 208748 94807 103485 83902 132222 164963 484572 0,9 139,5 232,1 
14. Fejlesztési célú hitel 139508 38175 8727   2200   10927 0,0 5,8 7,8 
  Fejlesztési bevételek 5501998 656207 1166444 1719129 2018851 2737760 7642184 14,6 307,7 138,9 
                      
  Bevételek összesen 36682171 10222366 12248428 12834538 13917269 13402450 52402685 100,0 136,1 142,9 
                        
  Hiány összesen           683440 683440       
                        
  Bevételek mindösszesen 36682171 10222366 12248428 12834538 13917269 14085890 53086125   136,1 144,7 

 
 
 



  

       Nógrád Megye Önormányzata 2002-2006. évi     5. számú melléklet 
mérlege 

összevont kiadásainak alakulása 
 
 
 
                E Ft 

Ssz. Bevételek 
1999-

2002 tény 
összesen

2002 
tény 2003 tény 2004tény 2005 

tény 
2006 évi   

előirányzat
2003-
2006 
összesen

2003-2006  
Megoszlás  

%-a 

2005/2002  
változás 
% 

Ciklus 
összesen 
változás 

% 
              
              
1. Személyi juttatások 12583471 4180473 5104087 5415048 5565441 5498812 21583388 40,7 133,1 171,5 
2. Munkaadót terhelő járulékok 4590510 1423416 1672176 1763254 1794108 1718954 6948492 13,1 126,0 151,4 
3. Dologi kiadások 9618181 2769647 3238927 3392102 4148588 3725172 14504789 27,3 149,8 150,8 
4. Ellátottak pénzbeli juttatása 122369 33298 32632 28401 33566 58369 152968 0,3 100,8 125,0 
5. Működési célú hitelek és kamatai 2834437 612331 262492 49147 8194 87765 407598 0,8 1,3 14,4 
6. Egyéb működési célú kiadások 625478 191255 582816 191030 192328 164266 1130440 2,1 100,6 180,7 
7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 280366 129665 -3642 -89154 -5911   -98707 -0,2 -4,6 -35,2 
  Müködési  kiadások 30654812 9340085 10889488 10749828 11736314 11253338 44628968 84,1 125,7 145,6 
                 

8. Felújítások 478929 241651 124000 302605 156593 119143 702341 1,3 64,8 146,6 
9. Felhalmozási kiadások 4517549 263190 814982 1214955 1643250 2619783 6292970 11,9 624,4 139,3 
10. Fejlesztési célú hitelek és kamatai 234260 47888 51894 46553 28178 20176 146801 0,3 58,8 62,7 
11. Egyéb fejlesztési célú kiadások 63544 16760 22016 31268 14626 73450 141360 0,3 87,3 222,5 
  Fejlesztési kiadások 5294282 569489 1012892 1595381 1842647 2832552 7283472 13,7 323,6 137,6 
                      
  Kiadások összesen 35949094 9909574 11902380 12345209 13578961 14085890 51912440 97,8 137,0 144,4 

12. 
Igénybevett pénzmar.-nyitó 
pénzkészlet -292272 -34280 -129594 -74444 -95389   -299427 -0,6 278,3   

13. Záró pénzkészlet 1025349 347072 475642 563773 433697   1473112 2,8 125,0 143,7 
                        
  Kiadások mindösszesen 36682171 10222366 12248428 12834538 13917269 14085890 53086125 100,0 136,1 144,7 

 
 
 
 



  

         TÁJÉKOZTATÁS      6. számú melléklet 
a Nógrád Megyei Önkormányzat fejlesztési célú adósságállományának 

összetételéről és a törlesztés ütemezéséről 
 
 
 
        E Ft 
Ssz. Hitelcél megnevezése Adósságállomány   Törlesztés         
    2002.I.1. 2006.I.1. 2006. 2007. 2008. 2009 Összesen 
  Hitelszerződések               

1. Lakástámogatás 423             
2. Víztám.,eü.beruh. és felúj. 0             
3. Víz és gázfejlesztés 0             
4. Címz.tám.beruh.és vis-maior 35000             
5. Gépkocsi vásárlás 564             
6. Intézmény fejl., felújítás 1999 24000             
7. Intézmény fejl., felújítás 2000 32000             
8. Intézmény fejl., felújítás 2001 36000 9000 9000       9000
9. Intézmény fejl., felújítás 2002   17400 8800 8600     17400
  OTP hitelek összesen: 127987 26400 17800 8600 0 0 26400

10. Bp. Autófin. Rt (IUH-900)   417 417       417
11. Bp. Autófin. Rt (IUH-901)   444 444       444
12 Bp. Autófin. Rt (ION-464)   265 265       265
13. Postabank Leasing (IXX-379)   690 690       690
14. KDP Bank (JNP-887)   1813 509 565 628 111 1813

  Gépjármű vásárlási hitelek összesen: 0 3629 2325 565 628 111 3629
                  
  Hitelek összesen:  127987 30029 20125 9165 628 111 30029
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

         KIMUTATÁS       7. számú melléklet 
 

A több év alatt megvalósuló salgótarjáni 150 férőhelyes idősek otthona beruházásáról 
 
 
 
 
    E Ft 

Megnevezés A beruházás teljes 
ktg.-e A beruházás teljes költségéhez 

   Címzett támogatás TRFC támogatás Önkormányzati 
saját erő 

1. 2. 3. 4. 5. 

150 férőhelyes idősek 
otthona               1 680 000                    1 440 000                         72 000                   168 000    

Ebből évenkénti megbontás:         
2005                    20 000                        20 000    
2006                  180 000                         90 000                           22 000                    68 000    
2007                  950 000                       870 000                         50 000                    30 000    
2008                  530 000                       480 000                      50 000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                TÁJÉKOZTATÁS       8. számú melléklet 

Nógrád Megye Önkormányzata kiemelt vagyonrészeinek alakulásáról 2002-2005. év 
ESZKÖZÖK               E Ft 
Ssz Intézmény Befektetett eszközök      Változás Befek.eszközökből : ingatlanok Változás Forgó eszközök Változás 
    2002 2003 2004 2005 2005/2002 2002 2003 2004 2005 2005/2002 2002 2003 2004 2005 2005/2002 
    tény       % tény % tény % 
1.  Szent Lázár Megyei Kórház St. 4327952 4174783 3927932 4913642 113,5 3730000 3710336 3626745 4399993 118,0 258882 183564 185685 238100 92,0 
2.  Tüdőgyógyintézet Nógrádgárdony 36906 33744 47877   0,0 29995 29278 43433   0,0 19943 43673 37176 0 0,0 
3.  Reménysugár Otthon Bgy. 62281 69458 79220 82060 131,8 57092 65944 77073 75372 132,0 4610 5473 5307 5098 110,6 
4.  Ezüstfenyő Idősek Otthona Bterenye 316355 302494 292043 310526 98,2 293728 287399 281326 296176 100,8 47346 44555 38861 38891 82,1 

5.  
Ápoló Gondozó Otthon és 
Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 143260 140162 1549897 1515693 1058,0 137148 135676 1431034 1413899 1030,9 104396 114266 108864 103811 99,4 

6.  

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 
Diósjenő 225098 222491 274975 263525 117,1 200216 202953 255277 248158 123,9 63696 60307 63434 77631 121,9 

7.  
Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon Bercel 70159 67081 125239 119661 170,6 58579 57151 110139 107624 183,7 71520 73996 73137 74858 104,7 

8.  
Százszorszép Általános Iskola és 
Diákotthon Szátok  40305 57663 56937 135039 335,0 20288 55024 53838 118980 586,5 783 2054 1974 1721 219,8 

9.  
Óvoda, Általános Iskola Diákotthon és 
Pedagógiai Szakszolgálat Pásztó 81695 81155 79816 92815 113,6 74711 74627 74159 83100 111,2 4593 6641 8642 6430 140,0 

10.  
Általános Iskola, Speciális Szakiskola 
és Diákotthon Cserhátsurány 18764 17717 16741   0,0 10036 9889 9759   0,0 1174 3538 1885 0 0,0 

11.  Rózsavölgyi Márk Műv. Isk. Bgy. 19208 25201 7488 6242 32,5 13522 14359     0,0 4892 12612 166 178 3,6 
12.  Óvoda, Ált. Isk. és Ped. Szakszolg. Bgy.     20754 18955       14063 13829       4405 1264   

13.  
Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Salgótarján 165438 201899 243742 283739 171,5 104639 128668 150979 154464 147,6 42448 50924 12053 29286 69,0 

14.  
Fáy András Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Salgótarján 44875 46826 42807 83512 186,1 12480 12210 12338 38339 307,2 27389 24439 33199 31484 115,0 

15.  Váci Mihály Gimnázium Bterenye 11330 11147 17839 15794 139,4 9743 9528 12691 12374 127,0 595 251 697 898 150,9 
16.  Szondi György Szki. és Szakiskola Bgy 61898       0,0 760 0       9196     0 0,0 

17.  
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola és Kollégium Szécsény  127996 129899 157652 182366 142,5 57859 57789 68540 108112   9212 16467 26616 24552 266,5 

18.  Lorántffy Zsuzsanna Kollégium St.  56577 54802 60709 66116 116,9 53769 52228 58082 63855 118,8 710 436 652 937 132,0 
19.  Madách Imre Kollégium Bgy. 19998       0,0 8893 0       555     0 0,0 
20.  Megyei Gyermekvédelmi Központ 127368 134423 153350 157679 123,8 120029 119771 139912 148499 123,7 4095 6323 4822 2160 52,7 

21.  
Nm-i Pedagógiai-Szakmai Szolg. és 
Szakszolgálati Intézet St. 3379 2686 5721 13142 388,9 269 263 258 252   4115 21524 19371 8232 200,0 

22. Nógrád Megyei Múzeum Salgótarján 131489 134091 276197 334067 254,1 119702 116877 259577 305866 255,5 37737 31890 66677 74973 198,7 
23. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 118894 116261 128076 122617 103,1 98515 97482 101909 99713 101,2 5414 7100 7917 1930 35,6 
24. Balassi Bálint Megyei Könyvtár St. 5691 14106 14554 24444 429,5       10323   10312 7451 6251 7589 73,6 
25. Ellátó Szervezet Salgótarján 1987046 1975105 1991180 2086892 105,0 189109 197074 232838 351588 185,9 47911 26700 17701 18040 37,7 

26. 
Nógrád Megyei Sporigazgatóság és 
Közműv.Int. Salgótarján 9279 6592 4546   0,0 0 0       3601 4670 4529 0 0,0 

27. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala Salgótarján 138670 706518 181004 197404 142,4 5685 7343 7193 7043 123,9 1075317 1440999 1550682 1288382 119,8 

  INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 8351911 8726304 9756296 11025930 132,0 5406767 5441869 7021163 8057559 149,0 1860442 2189853 2280703 2036445 109,5 
 



  

         TÁJÉKOZTATÁS        9. számú melléklet 
Nógrád Megye Önkormányzata kiemelt vagyonrészeinek alakulásáról 2002-2005. év 

FORRÁSOK              E Ft  
Ssz. Intézmény Saját tőke       Változás Tartalékok Változás Kötelezettségek Változás 
    2002 2003 2004 2005 2005/2002 2002 2003 2004 2005 2005/2002 2002 2003 2004 2005 2005/2002 
    tény       % tény % tény % 
1.  Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 4163611 4025908 3520522 4487090 107,8 26300 -61585 -13196 78880 299,9 396923 394024 606291 585772 147,6 
2.  Tüdőgyógyintézet Nógrádgárdony 41006 38068 48130   0,0 767 21706 20671   0,0 15076 17643 16252   0,0 
3.  Reménysugár Otthon Balassagyarmat 62999 71734 80899 80284 127,4 552 266 353 299 54,2 3340 2931 3275 6575 196,9 
4.  Ezüstfenyő Idősek Otthona Bterenye 316731 297069 285722 307219 97,0 4755 5686 5674 3056 64,3 42215 44294 39508 39142 92,7 

5.  Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézet Ludányhalászi 157297 149883 1559866 1522291 967,8 4440 2130 2768 8090 182,2 85919 102415 96127 89123 103,7 

6.  Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet 
és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 229200 229771 280042 267066 116,5 12765 2616 1433 7150 56,0 46829 50411 56934 66940 142,9 

7.  Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthon Bercel 73666 71107 128337 123306 167,4 941 384 287 364 38,7 67072 69586 69752 70849 105,6 

8.  Százszorszép Általános Iskola és 
Diákotthon Szátok  40492 58272 57339 136315 336,6 269 1408 1410 350 130,1 327 37 162 95 29,1 

9.  Óvoda, Általános Iskola Diákotthon és 
Pedagógiai Szakszolgálat Pásztó 84413 85347 84212 97270 115,2 988 1678 3653 1099 111,2 887 771 593 876 98,8 

10.  Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Diákotthon Cserhátsurány 19822 19630 18555   0,0 73 1568 21   0,0 43 57 50   0,0 

11.  Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolaa 
Balassagyarmat 18744 25147 7134 4687 25,0 4754 12337 57 40 0,8 602 329 463 1693 281,2 

12.  Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat Balassagyarmat     20410 19146       2147 909       2602 164   

13.  Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Salgótarján 173577 207716 247312 284621 164,0 33640 45005 7483 22834 67,9 669 102 1000 5570 832,6 

14.  Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium Salgótarján 45761 46515 39005 80345 175,6 25554 23259 31908 30185 118,1 949 1491 5093 4466 470,6 

15.  Váci Mihály Gimnázium Báronyterenye 11332 10947 17656 15562 137,3 593 251 697 898 151,4 0 200 183 232   

16.  Szondi György Szakközépiskola és 
Szakiskola Balassagyarmat 62062       0,0 8600       0,0 432         

17.  Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium Szécsény  129163 134109 162924 186629 144,5 2157 9615 17792 18771 870,2 5888 2642 3552 1518   

18.  Lórántffy Zsuzsanna Kollégium St. 56014 54946 61113 65363 116,7 175 246 248 188 107,4 1098 46   1502 136,8 
19.  Madách Imre Kollégium Balassagyarmat 19657       0,0 145       0,0 751         
20.  Megyei Gyermekvédelmi Központ 128223 134484 152843 155686 121,4 2238 5643 4622 1792 80,1 1002 619 707 2361 235,6 

21.  Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai 
Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet St. 2899 3329 12370 13107 452,1 3851 20501 12363 7883 204,7 744 380 359 384 51,6 

22. Nógrád Megyei Múzeum Salgótarján 150290 143603 282217 365531 243,2 18792 21098 55881 37001 196,9 144 1280 4776 6508 4519,4 
23. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 118511 118566 127783 122207 103,1 5370 4790 7917 1930 35,9 427 5 293 410 96,0 
24. Balassi Bálint Megyei Könyvtár St. 11281 -3656 14285 23695 210,0 4519 3998 4448 6172 136,6 203 21215 2072 2166 1067,0 
25. Ellátó Szervezet Salgótarján 1994601 1984464 1998103 2101635 105,4 40001 15576 7966 2877 7,2 355 1765 2812 420 118,3 

26. Nógrád Megyei Sporigazgatóság és 
Közm.és Tur.Int. Salgótarján 9012 6307 4707   0,0 3454 4311 4253   0,0 414 644 115   0,0 

27. N.M.Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala  Salgótarján 246942 921315 510054 273597 110,8 24002 186751 274332 107363 447,3 943043 1039451 947300 1104826 117,2 

  INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 8367306 8834581 9721540 10732652 128,3 229695 329238 455188 338131 147,2 1615352 1752338 1860271 1991592 123,3 



  

 
 
 
         KIMUTATÁS       10. számú melléklet 

Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseiről 
 
 
 
 
 

Megnevezés Székhely Névérték(E Ft) 
2005.XII.31.   
számviteli   

érték ( E Ft) 
Részesedés mértéke Besorolás 

            

Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft Balassagyarmat 3400 3400 100% Közvetlen irányítás 
Közép-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Rt Salgótarján 150 150 25% alatt   

Mátra Szakoktató Kft Mátranovák 200 200 25% alatt   

Röntgentechnikai Ker és Szolg. Kft Salgótarján 400 400 25% alatt   
Észak-Magyarországi 

Idegenfoglami és 
Gazdasáfejlesztési Kht Eger 250 250 25% alatt   

Rákóczi Bank Rt*        
(végelszámolás alatt)   20       

Összesen:   4420 4400     
      
*/ A részesedésre vonatkozóan értékvesztést számoltunk el.     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG (TVB)  
VÁLASZTOTT TAGJAI 

 
dr. Adamkó István (Salgótarján) [elnök] 

dr. Bódis Pál (Balassagyarmat) [elnökhelyettes] 
Petrás László (Szécsény) 

Póttagjai: 
Dr. Bálintné Hübner Judit (Pásztó) 

Tóthné Kállói Mária (Bátonyterenye) 
 

A NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA (TVI) 
 MUNKATÁRSAI 

 
A TVI vezetője: 

dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

A TVI vezetőjének jogi helyettese: 
Dr. Nagy Zsuzsanna 

 
A TVI vezetőjének informatikai helyettese: 

Fábiánné dr. Balogh Mária 
 
Területi referensek:                                                         A TVI további munkatársai: 
1. sz. OEVI     dr. Balázs Orsolya  
2. sz. OEVI     dr. Pintér Tímea Bácskai Katalin * dr. Siklósi-Dutkay Zoltán 
3. sz. OEVI     Füzesi Hajnalka * László Ferencné * Galajda Lászlóné * 
4. sz. OEVI     dr. Horváth Zoltán Borsodi Balázs * Hábel Attila * Lengyel 
 Lajos * Szávai Ferencné * Kenyeres Beáta  
Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele: * Dér Cecília * dr. Petercsákné dr. Barcsa 
Füzesi Hajnalka Anna * Reha Józsefné * Hrabecz Ildikó *  
dr. Kalocsai Péter Csépe Gyuláné * Szűcs Zoltánné *  
 Omasztáné Karkusz Edit * Gyetvai Orsolya 
Szervezési feladatok:  
Szőke Róbert  
Szolnoki-Takács Eszter 
 
Kisebbségi választások / sajtó:  
dr. Kalocsai Péter  
 

 
A NÓGRÁD MEGYEI OEVI-K VEZETŐI 

 
1. sz. OEVI Óvári Péter, címzetes főjegyző (Salgótarján, Múzeum tér 1.) 
2. sz. OEVI dr. Tasi Borbála, címzetes főjegyző (Pásztó, Kölcsey út 35.) 
3. sz. OEVI Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet, címzetes főjegyző (Szécsény, Rákóczi út 84.) 
4. sz. OEVI Tatár-Kis Sándorné dr., címzetes főjegyző (Balassagyarmat, Rákóczi út 12.) 
 

 
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 

 
A szolgálat címe: Salgótarján, Rákóczi út 36. I. em. 112.; 

Telefon: (32) 620-255, 620-151, 620-177, 620-253, 620-100/323 
Fax: 620-211, 620-151, 620-152, 620-141 
E-mail: nogtitkarsag@xmail.profinter.hu 


