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I.
A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
26/2007. (VIII. 31.) Kgy. rendelete a
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról

1. §
A Közgyűlés – a 14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe
foglalt – 45/1999. (VII. 01.) Kgy. számú rendeletének 1. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.
2. §
E rendelet 2007. szeptember 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a
14/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet 7. §-a.

Salgótarján, 2007. augusztus 31.

Becsó Zsolt s. k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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1. számú melléklet
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Alapító szerv:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, szervezeti egységei (telephelyei):
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
2.1. Kihelyezett osztályai:
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
a) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Kiss Árpád Általános Iskola
(2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 7.)
b) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Szabó Lőrinc Általános Iskola
(2660 Balassagyarmat, Május 1. út 5.)
c) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Dózsa György Általános Iskola
(2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17.)
d) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Balassi Bálint Gimnázium
(2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 17.)
e) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Szent-Györgyi Albert Gimnázium
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.)
f)

Balassagyarmati kihelyezett osztálya
4. számú óvoda (Cseperedő)
(2660 Balassagyarmat, Kóvári u. 1.)

g) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
5. számú óvoda (Játékvár)
(2660 Balassagyarmat, Ifjúság útja 2.)
h) Balassagyarmati kihelyezett osztálya
3. számú óvoda (Gézengúz)
(2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 19.)
i)

Balassagyarmati kihelyezett osztálya
Mikszáth K. Művelődési Központ
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 50.)

j)

Diósjenői kihelyezett osztálya

(2643 Diósjenő, Kossuth út 21.)

k) Drégelypalánki kihelyezett osztálya (2646 Drégelypalánk, Felszabadulás út 7.)
l)

Érsekvadkerti kihelyezett osztálya (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 149.)

m) Magyarnándori kihelyezett osztálya (2694 Magyarnándor, Iskola út 1.)
n) Nógrádi kihelyezett osztálya

(2642 Nógrád, Vasút sor 9. )

o) Pataki kihelyezett osztálya

(2648 Patak, Rákóczi út 4.)
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p) Rétsági kihelyezett osztálya

(2651 Rétság, Iskola tér)

q) Romhányi kihelyezett osztálya

(2654 Romhány, Köztársaság tér 1.)

r) Szurdokpüspöki kihelyezett osztálya
Szurdokpüspöki Általános Iskola
(3064 Szurdokpüspöki, Árpád út 2.)
s) Szügyi kihelyezett osztálya

(2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.)

t)

(2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7.)

Nógrádsápi kihelyezett osztálya

u) Nézsai kihelyezett osztálya

(2618 Nézsa, Szondi Gy. u. 99.)

v) Berceli kihelyezett osztálya

(2687 Bercel, Széchenyi út 3.)

2.2. Tagintézményei:
2.2.1. Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye (3170
Szécsény, Ady Endre út 12.)
2.2.2. Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Rajeczky Benjamin Tagintézménye
(3060 Pásztó, Fő út 54/A.)
2.3. A 2.2.1. szerinti tagintézmény kihelyezett osztálya:
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Szécsényi Tagintézménye kihelyezett osztálya
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (3170 Szécsény, Magyar út 15.)
3. Az alapítás célja:
Az 1993. évi LXXIX. törvény 31.§ (1)-(3) bekezdéseiben, a 86.§ (3) bekezdés e)
pontjában, és a 88.§ (4) bekezdésében foglalt, - a megyei önkormányzat számára
kötelezően előírt – alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása, a hatályos
jogszabályok szerint.
4. Az intézmény működési területe:
Nógrád megye
5. Az intézmény típusa:
Alapfokú művészetoktatási intézmény
6. Az intézmény alaptevékenysége:
Alapfokú oktatás (TEÁOR 80.10)
6.1 Alapfokú művészetoktatási tevékenységet folytat 12 évfolyamon.
6.2 Tehetséggondozási feladatokat lát el, valamint szakirányú továbbtanulásra készít fel.
6.3 Tevékenységét az „Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja”
szerint készült pedagógiai programja alapján végzi: székhelyén, valamint a
szécsényi
tagintézményében
zeneművészet,
képzőés
iparművészet,
színművészet-bábművészet, valamint táncművészet művészeti ágakban; pásztói
tagintézményében zeneművészet, képző- és iparművészet, valamint táncművészet
művészeti ágakban; Diósjenői kihelyezett osztályában zeneművészet, képző- és
iparművészet, valamint színművészet-bábművészet művészeti ágakban; további
kihelyezett osztályain zeneművészet művészeti ágban.
6.4 Az oktatást kiegészítő tevékenységeket folytat (pedagógus továbbképzés, zenei
táborok és zenei versenyek szervezése).
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6.5. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1650 fő.
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése; Szervezeti és Működési Szabályzatát a
közgyűlés oktatási, kulturális és egyházügyi bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
megállapított költségvetésből látja el.
11. Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat
útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra bíz meg. Az igazgató
felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés elnöke gyakorolja.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, valamint Balassagyarmat, Pásztó, és Szécsény városok önkormányzataival kötött
megállapodások az irányadóak. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és az
egyes városi önkormányzatok közötti megállapodások, az ingó vagyont az intézmény
mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutóda
a) az 1963-1968. között működő Salgótarjáni Állami Zeneiskola Balassagyarmati Fiókjának, a Balassagyarmat Város Tanácsa által 1968-ban alapított Állami Zeneiskolának, az 1973-ban alapított Rózsavölgyi Márk Állami Zeneiskolának, az 1994-ben
Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Rózsavölgyi Márk Zeneiskolának;
b) a Pásztói Városi Tanács által 1988-ban, illetve Pásztó Város Képviselő-testülete által 1992-ben alapított Rajeczky Benjamin Művészeti iskolának;
c) Szécsény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 1998-ban alapított Művelődési és Művészetoktatási Központnak.

Salgótarján, 2007. augusztus 31.

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

6

II.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
84/2007. (VIII. 31.) Kgy.

Tárgy: A Rózsavölgyi Márk
Művészeti
Iskola
kihelyezett
osztályai működtetésére vonatkozó
együttműködési megállapodásokról

HATÁROZATA
1. Nógrád Megye Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Diósjenő,
Drégelypalánk, Érsekvadkert, Magyarnándor, Nógrád, Patak, Rétság, Romhány
települések önkormányzataival a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola településre
kihelyezett osztályai működtetésére. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozati
javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal a megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. a.) Nógrád Megye Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Nézsa, Nógrádsáp
és Bercel községek önkormányzataival a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola településre
kihelyezett osztályai működtetésére. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozati
javaslat 2. számú melléklete szerinti tartalommal a megállapodások aláírására.
b.) Nógrád Megye Önkormányzata együttműködési megállapodást köt Szügy Község
Önkormányzatával a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola településre kihelyezett osztálya
működtetésére. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozati javaslat 3. számú
melléklete szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Közgyűlés utasítja a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola igazgatóját, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a nézsai, nógrádsápi és berceli kihelyezett osztályok indítása
érdekében.
Határidő: 2007. szeptember 3., illetve folyamatosan
Felelős: Ember Csaba igazgató
4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola nézsai,
nógrádsápi és berceli kihelyezett osztályai finanszírozását a költségvetés soron következő
módosításáig biztosítsa, szükség szerint tegyen javaslatot az intézmény létszámkeretének
módosítására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2007. augusztus 31.
Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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1. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Diósjenő/ Drégelypalánk/ Érsekvadkert/ Magyarnándor/ Nógrád/
Patak/ Rétság/ Romhány Község Önkormányzata (… …, … út … - képviseli: … polgármester) – a továbbiakban: települési önkormányzat –
másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. - képviseli:
Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke) – a továbbiakban: megyei önkormányzat – között az alulírott helyen és időpontban.
1. Felek az alapfokú művészetoktatással kapcsolatos, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által szabályozott feladataik ellátása érdekében,
megállapodnak a megyei önkormányzati fenntartású Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
… kihelyezett osztályának következő működtetési feltételeiről:
2. Az együttműködés célja az alapfokú művészetoktatási feladatok színvonalasabb ellátása,
helyi feltételeinek megteremtése, javítása.
3. A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Bevételi és kiadási előirányzata – beleértve a kihelyezett osztályra vonatkozó, működési
célú bevételeket is – a megyei önkormányzat adott évi költségvetésében kerül
megtervezésre.
4. A normatív állami hozzájárulás, valamint a kapcsolódó normatív, kötött felhasználású
támogatások és központosított előirányzatok igénylését és elszámolását a megyei
önkormányzat végzi.
5. Az állami hozzájárulások összegét és a gyermeklétszám számítását a mindenkori
költségvetési törvény és a közoktatási törvény alapján kell meghatározni. A
gyermeklétszám számításhoz szükséges alapadatokat – különösen a közoktatási
statisztikai adatokat és az analitikus nyilvántartásokat – a Rózsavölgyi Márk Művészeti
Iskola biztosítja.
6. A megyei önkormányzat vállalja, hogy:
a) a … kihelyezett osztály működtetésének személyi feltételeit – a Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskola intézményén keresztül – jelen megállapodásban rögzített feltételek
szerint biztosítja;
b) a kihelyezett osztály működését érintő kérdések (munkaterv, pedagógiai program)
elfogadásakor minden esetben kikéri a települési önkormányzat véleményét.
7. A települési önkormányzata vállalja, hogy:
a) a kihelyezett osztály működtetésének tárgyi feltételeit saját intézményében – a
hatályos jogszabályoknak megfelelően – folyamatosan biztosítja;
b) a kihelyezett osztály működtetéséhez szükséges, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola költségvetésén belül a kihelyezett osztály éves költségvetésében meghatározott kiadás és a működtetéshez igényelt normatív állami hozzájárulást és a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó-részesedést (továbbiakban állami támogatások) valamint a saját bevételt meghaladó összeget (különbö8

zetet) 2007. szeptemberétől az alábbi részletszabályok figyelembe vételével átutalja a
megyei önkormányzat 11741000-15450016 számú költségvetési elszámolási számlájára.
b.a) Az állami támogatások meghatározása a Magyar Államkincstárhoz leadott
igénylés kihelyezett osztályra vonatkozó gyermeklétszáma alapján történik.
b.b) A saját bevétel a megyei önkormányzat által meghatározott térítési díj alapján
fizetett összeg.
b.c) A kiadások tartalmazzák a telephelyen tanító pedagógusok tantárgyfelosztás
szerinti óraszám alapján számítandó rendszeres, munkavégzéshez kapcsolódó,
sajátos személyi juttatásait, a költségtérítéseket, az állományba nem tartozók
juttatásait és mindezek járulékait. A dologi kiadáson belül a közvetlenül felmerülő költségeket.
b.d) A b.a)–b.c) pontokban rögzítettek szerinti adatok (így a települési önkormányzat által fizetendő különbözet összege, illetve az abból a b.f) szerint fizetendő
rész) az együttműködési megállapodás függelékeként, a két fél által minden év
március 20-ig kerül rögzítésre.
b.e) A 2007. évben a felek az együttműködési megállapodás elfogadásával egyidejűleg határozzák meg a függelék tartalmát.
b.f) A függelékben meghatározott különbözetből a települési önkormányzatot az
alábbiak szerinti összeg terheli:
2007. év szeptember - december
1/6-od rész
2008. év január - december
2/6-od rész
2009. év január - december
3/6-od rész
2010. év január - december
4/6-od rész
2011. év január - december
5/6-od rész
2012. – től
6/6-od rész
b.g) A függelékben meghatározott, a b.f) pont szerint a települési önkormányzat
által fizetendő tárgyévi kiegészítés összege 3 ütemben kerül átadásra: I.-II.
negyedévre vonatkozó hat havi rész március 31-ig, a III. negyedévet érintő
három havi rész június 30-ig, IV. negyedéves három havi rész szeptember 30ig.
8. Amennyiben a települési önkormányzat nem utalja át a megjelölt határidőben a
támogatásokat, úgy a megyei önkormányzat inkasszó benyújtására jogosult.
Az inkasszó benyújtásáról a települési önkormányzat az együttműködési megállapodás
aláírásával egyidejűleg kiadja felhatalmazó nyilatkozatát, mely a megállapodás
mellékletét képezi.
9. A megállapodó felek kijelentik, hogy kölcsönösen tartózkodnak a … kihelyezett osztály
működését veszélyeztető, egyoldalú lépésektől.
10. A jelen megállapodás 2007. szeptember 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.
11. A megállapodás a tanév utolsó napjára mondható fel. A felmondást a másik féllel legalább
hat hónappal előbb, írásban közölni kell.
12. Amennyiben a települési önkormányzat jelen megállapodásban (különösen a 7. pontban)
foglalt kötelezettségeinek nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a megyei önkormányzat
jogosult a megállapodást a tanév végére felmondani, valamint a kihelyezett osztályt
megszüntetni.
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13. Ha a települési önkormányzat mondja fel a megállapodást, valamint a 12. pont esetében,
az adott tanévre vonatkozó 7.b.f) pont szerinti különbözeten felüli részt a települési
önkormányzatnak 30 napon belül meg kell fizetnie a megyei önkormányzat részére.
Ennek hiányában a megyei önkormányzat a 8. pont szerinti intézkedés megtételére
jogosult.
14. A jelen megállapodás a felek akaratával megegyező és azt a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (VIII.31.) Kgy. határozatával, … Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete …/2007. (…. ….) sz. határozatával elfogadta.
15. A megállapodásból eredő jogvitákat a megállapodó felek – a hatályos jogszabályi
rendelkezések keretein belül – egyezség útján kívánják rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén a felek a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét ismerik el.

Salgótarján, 2007. … …

…, 2007. … …

Becsó Zsolt
Nógrád Megye Önkormányzata

…
… Község Önkormányzata

Ellenjegyezte:

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

…
jegyző

ZÁRADÉK
Az Együttműködési Megállapodás tartalmát megismertem. A benne foglalt jogokat és
kötelezettségeket tudomásul veszem.
…, 2007. ….

Ember Csaba
a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
igazgatója
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Melléklet az együttműködési megállapodáshoz

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
Alulírott
……………
Község
Önkormányzata
(
képviseli:
………………………polgármester) (cím:…………………………………………….. ) az
alábbi pénzintézetnél vezetett bankszámlára vonatkozóan ezennel felhatalmazom Nógrád
Megye Önkormányzatát, hogy a ……../2007. számú Együttműködési megállapodás
dokumentumai szerint a település részére nyújtott művészeti alapoktatás ellátásához az
önkormányzatunk által felvállalt pénzeszközök átadásának elmulasztása esetén a vállalt
kötelezettség megszegése vagy
nem teljesítése miatt az elmaradt átutalás összeg
megfizetésére irányuló követelést az OTP 11741000-15450016 számú számla javára
"azonnali beszedési megbízás" alkalmazásával érvényesítse.
Pénzintézet neve …………………………………………….
Számlaszám:
…………………………………………….
Kijelentem, hogy más pénzintézetnél (banknál) nem rendelkezem bankszámlával és
egyúttal vállalom, hogy a felsorolt bankszámlák megszüntetéséről, vagy újabb bankszámlák
megnyitásáról haladéktalanul értesítem Nógrád Megye Önkormányzatát1.
Kelt: ………………………, 2007.év …………… hó …. nap
........................................................
önkormányzat(cégszerű) aláírása
Záradék:
A
...............................
(pénzintézet
megnevezése)……………………………
tudomásul veszi, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak
Nógrád Megye
Önkormányzata tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.
Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és
módon történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint az
önkormányzat számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük.
Kelt: ......................................, 200… év .............................. hó ......... nap
........................................................
(pénzintézet)

1

A felhatalmazott megnevezését kell beírni.
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2. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Nézsa/ Bercel/ Nógrádsáp Község Önkormányzata (… …, … út …
- képviseli: … polgármester) – a továbbiakban: települési önkormányzat –
másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. - képviseli:
Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke) – a továbbiakban: megyei önkormányzat – között az alulírott helyen és időpontban, a következő feltételekkel:
1. A megállapodó felek kinyilvánítják, hogy az alapfokú művészetoktatással kapcsolatos, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által szabályozott
feladataik ellátása érdekében a megyei önkormányzat fenntartásában működő Rózsavölgyi
Márk Művészeti Iskola keretében létrehozzák annak ... kihelyezett osztályát, illetve jelen
megállapodás szerint megállapodnak annak működtetésében.
2. Az együttműködés célja az alapfokú művészetoktatási feladatok színvonalasabb ellátása,
helyi feltételeinek megteremtése, javítása.
3. A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Bevételi és kiadási előirányzata – beleértve a kihelyezett osztályra vonatkozó, működési
célú bevételeket is – a megyei önkormányzat adott évi költségvetésében kerül
megtervezésre.
4. A normatív állami hozzájárulás, valamint a kapcsolódó normatív, kötött felhasználású
támogatások és központosított előirányzatok igénylését és elszámolását a megyei
önkormányzat végzi.
5. Az állami hozzájárulások összegét és a gyermeklétszám számítását a mindenkori
költségvetési törvény és a közoktatási törvény alapján kell meghatározni. A
gyermeklétszám számításhoz szükséges alapadatokat – különösen a közoktatási
statisztikai adatokat és az analitikus nyilvántartásokat – a Rózsavölgyi Márk Művészeti
Iskola biztosítja.
6. A megyei önkormányzat vállalja, hogy:
a) a … kihelyezett osztályra működtetésének személyi feltételeit – a Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskola intézményén keresztül – jelen megállapodásban rögzített feltételek
szerint biztosítja;
b) a kihelyezett osztályra működését érintő kérdések (munkaterv, pedagógiai program)
elfogadásakor minden esetben kikéri a települési önkormányzat véleményét.
7. A települési önkormányzata vállalja, hogy:
a) a kihelyezett osztályra működtetésének tárgyi feltételeit saját intézményében – a
hatályos jogszabályoknak megfelelően – folyamatosan biztosítja;
b) a kihelyezett osztály működtetéséhez szükséges, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola költségvetésén belül a kihelyezett osztályra éves költségvetésében meghatározott
kiadás és a működtetéshez igényelt normatív állami hozzájárulást és a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó-részesedést (továbbiak-
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ban állami támogatások) valamint a saját bevételt meghaladó összeget (különbözetet)
2007. szeptemberétől az alábbi részletszabályok figyelembe vételével átutalja a megyei
önkormányzat 11741000-15450016 számú költségvetési elszámolási számlájára.
b.a) Az állami támogatások meghatározása a Magyar Államkincstárhoz leadott
igénylés kihelyezett osztályra vonatkozó gyermeklétszáma alapján történik.
b.b)A saját bevétel a megyei önkormányzat által meghatározott térítési díj alapján
fizetett összeg.
b.c) A kiadások tartalmazzák a telephelyen tanító pedagógusok tantárgyfelosztás
szerinti óraszám alapján számítandó rendszeres, munkavégzéshez kapcsolódó, sajátos személyi juttatásait, a költségtérítéseket, az állományba nem tartozók juttatásait
és mindezek járulékait. A dologi kiadáson belül a közvetlenül felmerülő költségeket.
b.d) A b.a)–b.c) pontokban rögzítettek szerinti adatok (így a települési önkormányzat által fizetendő különbözet összege) az együttműködési megállapodás függelékeként, a két fél által minden év március 20-ig kerül rögzítésre.
A 2007. évben a felek az együttműködési megállapodás elfogadásával egyidejűleg
határozzák meg a függelék tartalmát.
b.e) A függelékben meghatározott települési önkormányzat által fizetendő tárgyévi
kiegészítés összege 3 ütemben kerül átadásra: I.-II. negyedévre vonatkozó hat havi
rész március 31-ig, a III. negyedévet érintő három havi rész június 30-ig, IV.
negyedéves három havi rész szeptember 30-ig.
2007-ben a függelékben kimutatott összeg átutalására szeptember 30-ig kerül sor.
8. Amennyiben a települési önkormányzat nem utalja át a megjelölt határidőben a
támogatásokat, úgy a megyei önkormányzat inkasszó benyújtására jogosult.
Az inkasszó benyújtásáról a települési önkormányzat az együttműködési megállapodás
aláírásával egyidejűleg kiadja felhatalmazó nyilatkozatát, mely a megállapodás
mellékletét képezi.
9. A megállapodó felek kijelentik, hogy kölcsönösen tartózkodnak a … kihelyezett osztály
működését veszélyeztető, egyoldalú lépésektől.
10. A jelen megállapodás 2007. szeptember 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.
11. A megállapodás a tanév utolsó napjára mondható fel. A felmondást a másik féllel legalább
hat hónappal előbb, írásban közölni kell.
12. Amennyiben a települési önkormányzat jelen megállapodásban (különösen a 7. pontban)
foglalt kötelezettségeinek nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a megyei önkormányzat
jogosult a megállapodást a tanév végére felmondani, valamint a kihelyezett osztályt
megszüntetni.
13. A jelen megállapodás a felek akaratával megegyező és azt a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (VIII.31.) Kgy. határozatával, ... Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete …/2007. (…. ….) sz. határozatával elfogadta.
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14. A megállapodásból eredő jogvitákat a megállapodó felek – a hatályos jogszabályi
rendelkezések keretein belül – egyezség útján kívánják rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén a felek a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét ismerik el.

Salgótarján, 2007. … …

…, 2007. … …

Becsó Zsolt
Nógrád Megye Önkormányzata

…
... Község Önkormányzata

Ellenjegyezte:

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

…
jegyző

ZÁRADÉK
Az Együttműködési Megállapodás tartalmát megismertem. A benne foglalt jogokat és
kötelezettségeket tudomásul veszem.
…, 2007. ….

Ember Csaba
a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
igazgatója
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Melléklet az együttműködési megállapodáshoz

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
Alulírott
……………
Község
Önkormányzata
(
képviseli:
………………………polgármester) (cím:…………………………………………….. ) az
alábbi pénzintézetnél vezetett bankszámlára vonatkozóan ezennel felhatalmazom Nógrád
Megye Önkormányzatát, hogy a ……../2007. számú Együttműködési megállapodás
dokumentumai szerint a település részére nyújtott művészeti alapoktatás ellátásához az
önkormányzatunk által felvállalt pénzeszközök átadásának elmulasztása esetén a vállalt
kötelezettség megszegése vagy
nem teljesítése miatt az elmaradt átutalás összeg
megfizetésére irányuló követelést az OTP 11741000-15450016 számú számla javára
"azonnali beszedési megbízás" alkalmazásával érvényesítse.
Pénzintézet neve …………………………………………….
Számlaszám:
…………………………………………….
Kijelentem, hogy más pénzintézetnél (banknál) nem rendelkezem bankszámlával és
egyúttal vállalom, hogy a felsorolt bankszámlák megszüntetéséről, vagy újabb bankszámlák
megnyitásáról haladéktalanul értesítem Nógrád Megye Önkormányzatát2.
Kelt: ………………………, 2007.év …………… hó …. nap
........................................................
önkormányzat(cégszerű) aláírása
Záradék:
A
...............................
(pénzintézet
megnevezése)……………………………
tudomásul veszi, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak
Nógrád Megye
Önkormányzata tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.
Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és
módon történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint az
önkormányzat számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük.
Kelt: ......................................, 200… év .............................. hó ......... nap
........................................................
(pénzintézet)

2

A felhatalmazott megnevezését kell beírni.
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3. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Szügy Község Önkormányzata (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.;
képviseli: Markó Antal polgármester) – a továbbiakban: települési önkormányzat –
másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. - képviseli:
Becsó Zsolt, a Közgyűlés elnöke) – a továbbiakban: megyei önkormányzat – között az alulírott helyen és időpontban.
1.
Felek az alapfokú művészetoktatással kapcsolatos, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által szabályozott feladataik ellátása érdekében,
megállapodnak a megyei önkormányzati fenntartású Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
szügyi kihelyezett osztályának következő működtetési feltételeiről:
2.
Az együttműködés célja az alapfokú művészetoktatási feladatok színvonalasabb
ellátása, helyi feltételeinek megteremtése, javítása.
3.
A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Bevételi és kiadási előirányzata – beleértve a kihelyezett osztályra vonatkozó, működési
célú bevételeket is – a megyei önkormányzat adott évi költségvetésében kerül
megtervezésre.
4.
A normatív állami hozzájárulás, valamint a kapcsolódó normatív, kötött felhasználású
támogatások és központosított előirányzatok igénylését és elszámolását a megyei
önkormányzat végzi.
5.
Az állami hozzájárulások összegét és a gyermeklétszám számítását a mindenkori
költségvetési törvény és a közoktatási törvény alapján kell meghatározni. A gyermeklétszám
számításhoz szükséges alapadatokat – különösen a közoktatási statisztikai adatokat és az
analitikus nyilvántartásokat – a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola biztosítja.
6.

A megyei önkormányzat vállalja, hogy:
a) a szügyi kihelyezett osztály működtetésének személyi feltételeit – a Rózsavölgyi Márk
Művészeti Iskola intézményén keresztül – jelen megállapodásban rögzített feltételek
szerint biztosítja;
b) a kihelyezett osztály működését érintő kérdések (munkaterv, pedagógiai program)
elfogadásakor minden esetben kikéri a települési önkormányzat véleményét.

7. A települési önkormányzata vállalja, hogy:
a) a kihelyezett osztály működtetésének tárgyi feltételeit saját intézményében – a
hatályos jogszabályoknak megfelelően – folyamatosan biztosítja;
b) a kihelyezett osztály működtetéséhez szükséges, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola költségvetésén belül a kihelyezett osztály éves költségvetésében meghatározott kiadás és a működtetéshez igényelt normatív állami hozzájárulást és a megyei fenntartású
intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó-részesedést (továbbiakban
állami támogatások) valamint a saját bevételt meghaladó összeget (különbözetet) 2007.
szeptemberétől az alábbi részletszabályok figyelembe vételével átutalja a megyei önkormányzat 11741000-15450016 számú költségvetési elszámolási számlájára.
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b.a) Az állami támogatások meghatározása a Magyar Államkincstárhoz leadott
igénylés kihelyezett osztályra vonatkozó gyermeklétszáma alapján történik.
b.b) A saját bevétel a megyei önkormányzat által meghatározott térítési díj alapján
fizetett összeg.
b.c) A kiadások tartalmazzák a telephelyen tanító pedagógusok tantárgyfelosztás
szerinti óraszám alapján számítandó rendszeres, munkavégzéshez kapcsolódó, sajátos személyi juttatásait, a költségtérítéseket, az állományba nem tartozók juttatásait
és mindezek járulékait. A dologi kiadáson belül a közvetlenül felmerülő költségeket.
b.d) A b.a)–b.c) pontokban rögzítettek szerinti adatok (így a települési önkormányzat által fizetendő különbözet összege) az együttműködési megállapodás függelékeként, a két fél által minden év március 20-ig kerülnek rögzítésre.
A 2007. évben a felek az együttműködési megállapodás elfogadásával egyidejűleg
határozzák meg a függelék tartalmát.
b.e) A függelékben meghatározott települési önkormányzat által fizetendő tárgyévi
kiegészítés összege 3 ütemben kerül átadásra: I.-II. negyedévre vonatkozó hat havi
rész március 31-ig, a III. negyedévet érintő három havi rész június 30-ig, IV.
negyedéves három havi rész szeptember 30-ig.
2007-ben a függelékben kimutatott összeg átutalására szeptember 30-ig kerül sor.
8. Amennyiben a települési önkormányzat nem utalja át a megjelölt határidőben a
támogatásokat, úgy a megyei önkormányzat inkasszó benyújtására jogosult.
Az inkasszó benyújtásáról a települési önkormányzat az együttműködési megállapodás
aláírásával egyidejűleg kiadja felhatalmazó nyilatkozatát, mely a megállapodás
mellékletét képezi.
9. A megállapodó felek kijelentik, hogy kölcsönösen tartózkodnak a szügyi kihelyezett
osztály működését veszélyeztető, egyoldalú lépésektől.
10. A jelen megállapodás 2007. szeptember 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.
11. A megállapodás a tanév utolsó napjára mondható fel. A felmondást a másik féllel legalább
hat hónappal előbb, írásban közölni kell.
12. Amennyiben a települési önkormányzat jelen megállapodásban (különösen a 7. pontban)
foglalt kötelezettségeinek nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a megyei önkormányzat
jogosult a megállapodást a tanév végére felmondani, valamint a kihelyezett osztályt
megszüntetni.
13. A jelen megállapodás a felek akaratával megegyező és azt a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése …/2007. (VIII.31.) Kgy. határozatával, Szügy Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete …/2007. (…. ….) sz. határozatával elfogadta.
14. A megállapodásból eredő jogvitákat a megállapodó felek – a hatályos jogszabályi
rendelkezések keretein belül – egyezség útján kívánják rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén a felek a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét ismerik el.
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15. Jelen megállapodás aláírásával és a testületek általi elfogadásával hatályát veszti a felek
között 2001. februárjában létrejött, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által a
10/2001. (II.15.) Kgy. határozattal jóváhagyott hasonló tárgyú megállapodás.

Salgótarján, 2007. … …

…, 2007. … …

Becsó Zsolt
Nógrád Megye Önkormányzata

…
…Község Önkormányzata

Ellenjegyezte:

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

…
jegyző

ZÁRADÉK
Az Együttműködési Megállapodás tartalmát megismertem. A benne foglalt jogokat és
kötelezettségeket tudomásul veszem.
…, 2007. ….

Ember Csaba
a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
igazgatója
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85/2007. (VIII. 31.) Kgy.

Tárgy: Az Esélyegyenlőségi Koordinációs
Iroda működtetéséről

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – fenntartva és megerősítve a 82/2007.(VI.28.)
Kgy. határozatának 1-3. pontjában foglaltakat – a Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi
Koordinációs Iroda működtetése 2007. július-augusztus hónapokra eső költségeinek
finanszírozását – maximum havi 1.300.000,- Ft összeghatárig – költségvetéséből a hiány
terhére biztosítja.
A közgyűlés az Iroda működése érdekében tett eddigi kötelezettségvállalásokat jóváhagyólag
tudomásul veszi. Utasítja elnökét, hogy minden szükséges jogi lépést tegyen meg annak
érdekében, hogy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a költségeket megtérítse,
amennyiben az iroda további működtetésére vonatkozó szerződés a minisztérium részéről
nem kerül újból megkötésre, a közgyűlés a fenti tételek kamattal terhelt összegét kéri
megtéríteni.
Határidő: az intézkedések megkezdésére 2007. szeptember 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2007. augusztus 31.

Becsó Zsolt s. k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s. k.
Nógrád megyei főjegyző
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