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Az Észak-Magyarországi Regionális Ifjúsági tanácsba történı
delegálásra

3

II.
A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI
20/2011. (VII. 16.)
önkormányzati rendelete

A Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító
okiratának módosításáról
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21/2011. (VII. 16.)
önkormányzati rendelete

A Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Szondi György
Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító
okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
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III.
A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI
84/2011. (VII. 16.) Kgy. h.

Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok
átadás-átvételére szóló módosított megállapodások megkötésére
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I.
SZEMÉLYI RÉSZ

83/2011. (VII. 16.) Kgy.

Tárgy: az Észak-Magyarországi Regionális Ifjúsági
tanácsba történı delegálásra

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. július 18-tól az Észak-magyarországi Regionális
Ifjúsági Tanács tagjainak sorába Kardos Pétert (lakcím: 3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 30. 3/4)
delegálja, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
közös képviselıjét.
A Közgyőlés utasítja elnökét, hogy határozatáról tájékoztassa a Nemzeti Erıforrás Minisztériumot.
Határidı: 2011. július 25.
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı

3

II.
A KÖZGYŐLÉS RENDELETEI
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
20/2011. (VII. 16.) önkormányzati
rendelete
A Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola,
valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító
okiratának módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következıt rendeli el:

1. §
A Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 129/2009. (V. 27.) határozatával
elfogadott, a 214/2010. (X. 28.), a 37/2011. (III. 31.), a 75/2011. (IV. 28.) és a 106/2011. (V. 25.)
határozataival módosított Madách Imre Kollégium alapító okiratának Preambuluma, 1.- 25. pontjai és
Záradéka helyébe a következı pontok kerülnek:
„1. Alapítói jogokkal felruházott szerv:
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Madách Imre Kollégium (2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.)
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 32. §-ában meghatározott kollégiumi ellátás
biztosítása. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
39/I. § alapján megszervezett Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programja keretében tanulók kollégiumi ellátásának biztosítása.
4. Az intézmény mőködési köre:
Nógrád megye területe, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program
keretében tanuló diákok kollégiumi elhelyezése tekintetében Nógrád, Pest és Heves megye
területe.
5. Az intézmény besorolása, típusa:
Középiskolai kollégium
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
6.1. Kollégiumi ellátás biztosításával az intézmény megteremti a feltételeket a középiskolai
tanulmányok folytatásához mindazoknak, akiknek lakóhelyén a középfokú továbbtanulás
nem biztosított, vagy akik élve a tanulás és a szabad iskolaválasztás jogával a lakóhelyükön
kívül szeretnék tanulmányaikat folytatni (Szakágazat: Egyéb szálláshely-szolgáltatás –
559000)
6.2. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában résztvevı
tanulók kollégiumi ellátása, a program megvalósításában való részvétel szoros
együttmőködésben a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziummal.
6.3. Kollégiumi férıhelyek száma (felvehetı tanulólétszám): 200 fı
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6.4. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:
a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára (AJTP)
b) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
c) 559099 – Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
d) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
e) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése (AJTP)
f) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
g) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
h) 552001 – Üdülıi szálláshely-szolgáltatás
i) 562100 – Rendezvényi étkeztetés
j) 562920 – Egyéb vendéglátás
k) 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
l) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
m) 771100 – Személygépjármő kölcsönzése
n) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
o) 811000 – Építményüzemeltetés
p) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
q) 890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
r) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartó szerve, irányító ( felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és
mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított
költségvetésbıl látja el.
11. a)

Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi
megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, valamint
Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az ingatlan vagyont a
megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, az ingó vagyont az
intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
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14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 43/1999. (VII.
1.) Kgy. rendeletével alapított Madách Imre Kollégiumnak (2660 Balassagyarmat, Régimalom u.
2.).”

2. §
A Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 126/2009. (V. 27.) határozatával
elfogadott, a 215/2010. (X. 28.), a 35/2011. (III. 31.) és a 73/2011. (IV. 28.) határozataival módosított
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratának Preambuluma, 1.25. pontjai és Záradéka helyébe a következı pontok kerülnek:
„1. Alapítói jogokkal felruházott szerv:
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelyei:
2.1. Elnevezése: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
Rövidített megnevezése: Mikszáth Kálmán Középiskola
2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. (A épület)
2.3. Tagintézményei:
a) 2651 Rétság, Rákóczi út 32.
b) 2626 Nagymaros, Fehérhegy 2.
c) 2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2.
2.4. Telephelyei:
a) 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. (Tanáruház – Pincérkabinet)
b) 2660 Balassagyarmat, József Attila u. 3. (B épület)
c) 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. (C épület)
d) 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. (Tankonyhák)
e) 2660 Balassagyarmat, József Attila u. 1. (Kereskedelmi kabinet)
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ában meghatározott szakiskolai, valamint a
29. §-ában meghatározott szakközépiskolai nevelési-oktatási, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 78. §-a szerinti, érettségi vizsga megszerzésére felkészítı, gimnáziumi és
szakközépiskolai felnıttoktatás, valamint a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
rendelkezéseinek megfelelı szakképzés.
4. Az intézmény mőködési köre:
Nógrád megye területe, Pest megye északi és keleti része, Heves megye nyugati része.
A beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, vállalkozók, gazdálkodó szervezetek
Nógrád megyei és megyén kívüli telephelyei.
5. Az intézmény besorolása, típusa:
Összetett iskola: szakközépiskola, szakiskola és gimnázium
6. Az intézmény alaptevékenysége, feladatai: (Alapvetı szakágazat: 853200 Szakmai középfokú
oktatás)
6.1. Nappali rendszerő, érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai oktatás kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások
(rendészet), közgazdaság, és informatika szakmacsoportokban 9-12. évfolyamokon.
6.2. Nappali rendszerő szakiskolai oktatás kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
vendéglátás-idegenforgalom és élelmiszeripar szakmacsoportokban 9-10. évfolyamokon.
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6.3. Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott szakképzési évfolyamokon:
6.3.1. 8. évfolyam elvégzéséhez kötött elırehozott szakképzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban,
6.3.2. 10. évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, élelmiszeripar szakmacsoportokban,
6.3.3. Érettségi vizsgához kötött szakképzés informatika, közgazdaság, ügyvitel,
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoportokban.
6.4. Érettségi vizsgára felkészítı gimnáziumi és szakközépiskolai felnıttoktatás nappali, esti,
levelezı munkarend szerint.
6.5. Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényő tanulók nevelését-oktatását, akik a
szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények között
oktathatók és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság
együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével
küzdenek, illetve akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra
vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.
6.6. Az intézmény részt vesz a hátrányos helyzető, iskolai kudarcot szenvedı tanulók iskolai
sikerességét elısegítı programok, módszerek, modellértékő elemzések kidolgozásában.
6.7. Az iskolába felvehetı maximális tanuló létszám: 1500 fı.
6.8. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:
a) 853114 – Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
b) 853111 – Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
c) 853112 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása
(9-12/13. évfolyam)
d) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
e) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskola
oktatása (9-12/13. évfolyam)
f) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
g) 853131- Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
h) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása
(9-10. évfolyam)
i) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
j) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı
nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
k) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás
l) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
m) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı
nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
n) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati
felnıttoktatás
o) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
p) 855931 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
q) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
r) 565917 – Munkahelyi étkeztetés
s) 477100 – Ruházati kiskereskedelem
t) 477200 – Lábbeli-, bıráru-kiskereskedelem
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u) 475900 – Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
v) 562100 – Rendezvényi étkeztetés
w) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
x) 811000 – Építményüzemeltetés
y) 552001 – Üdülıi szálláshely-szolgáltatás
z) 856091 – Szakképzési és felnıttképzési támogatások
aa) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató
bb) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
cc) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
dd) 890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
ee) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás
7.

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

8.

Az intézmény fenntartó szerve, irányító, (felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és
mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.

9.

Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.

10.

Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.

11. a)

Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi
megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, valamint
Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az ingatlan vagyont a
megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, az ingó vagyont az
intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Balassagyarmat Város Önkormányzata képviselı-testülete
által alapított a Mikszáth Kálmán Kereskedelmi, Élelmiszeripari, Vendéglátó, Idegenforgalmi és
Gazdasági Középiskolának (2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.), valamint a Bérczy Károly
Középiskolának (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50).”
3. §
A Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 133/2010. (VII. 14.) határozatával
elfogadott, a 217/2010. (X. 28.), a 36/2011. (III. 31.), a 74/2011. (IV. 28.) és a 135/2011. (VI. 30.)
határozataival módosított Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító
okiratának Preambuluma, 1.- 25. pontjai és Záradéka helyébe a következı pontok kerülnek:
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„1. Alapítói jogokkal felruházott szerv:
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelyei:
2.1. Elnevezése: Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
Rövidített megnevezése: Szondi György Szakképzı Iskola
2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.
2.3. Telephelyei:
a) 2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7.
b) 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 15-19.
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ában meghatározott szakiskolai, speciális
szakiskolai nevelés-oktatás, elırehozott szakképzés, valamint a 29. §-ában meghatározott
szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 78. §-a szerinti, érettségi vizsga megszerzésére
felkészítı szakközépiskolai felnıttoktatás.
A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelı szakképzés.
4. Az intézmény mőködési köre:
Nógrád megye területe, a gyakorlati oktatás tekintetében a beiskolázott tanulók gyakorlati
oktatását végzı üzemek, vállalkozók, gazdasági szervezetek Nógrád megyei és megyén kívüli
telephelyei.
5. Az intézmény besorolása, típusa:
Összetett iskola: szakközépiskola és szakiskola
6. Az intézmény alaptevékenysége, feladatai: (Alapvetı szakágazat: 853200 Szakmai középfokú
oktatás)
6.1. Nappali rendszerő, érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai oktatás gépészet,
könnyőipar, faipar, környezetvédelem, informatika szakmacsoportokban. Pályaorientációs
oktatás 11-12. évfolyamon.
6.2. Nyelvi elıkészítı évfolyammal mőködı szakközépiskolai oktatás 9-13. évfolyamokon.
6.3. Nappali rendszerő szakiskolai oktatás 9-10. évfolyamon egyéb szolgáltatások, könnyőipar,
faipar, gépészet és építészet szakmacsoportokban.
6.4. Felzárkóztató oktatás szervezése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8)
bekezdésében foglaltak szerint.
6.5. Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott szakképzési évfolyamokon:
a)
8. évfolyam elvégzéséhez kötött elırehozott szakképzés egyéb szolgáltatások,
elektrotechnika-elektronika, építészet, faipar gépészet, informatika, könnyőipar
és közlekedés szakmacsoportokban.
b)
8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés építészet, faipar és gépészet
szakmacsoportokban, 16. életévüket betöltött tanulók részére.
c)
10. évfolyam (szakiskola) elvégzéséhez kötött szakképzés egyéb szolgáltatások,
elektrotechnika-elektronika, informatika és könnyőipar szakmacsoportokban.
d)
Érettségi vizsgához kötött szakképzés egyéb szolgáltatások, faipar, gépészet,
informatika, könnyőipar, közlekedés és környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoportokban.
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6.6.

Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényő tanulók nevelését-oktatását, akik a
szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények között
oktathatók és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több fogyatékosság
együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével
küzdenek, illetve akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra
vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.

6.7.

Érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai felnıttoktatás.

6.8.

Szakiskolai felnıttoktatás esti vagy levelezı munkarend szerint, szakmai elméleti és
gyakorlati felnıttoktatás.

6.9.

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E §-aiban
foglaltak szerint.

6.10.

Nappali rendszerő speciális szakiskolai oktatás 9-10. évfolyamon és szakképzés építészet és
könnyőipar szakmacsoportokban.

6.11.

Az iskolába felvehetı maximális tanuló létszám: 1200 fı.

6.12.

Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:
a) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
b) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskola
oktatása (9-12/13. évfolyam)
c) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
d) 853131- Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
e) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása
(9-10. évfolyam)
f) 853134 – Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
g) 853135 – Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évfolyam)
h) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
i) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı
nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
j) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás
k) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
l) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı
nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
m) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati
felnıttoktatás
n) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
o) 841907 – Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
p) 855931 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
q) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
r) 855942 – Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintő OKJ-s képzés
s) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása
t) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
u) 811000 – Építményüzemeltetés
v) 552001 – Üdülıi szálláshely-szolgáltatás
w) 856091 – Szakképzési és felnıttképzési támogatások
x) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató
y) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
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z) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
aa) 890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
bb) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartó szerve, irányító (felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és
mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által megállapított
költségvetésbıl látja el.
11. a)

Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános pályázat
útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetıi
megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása,
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.

12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete, valamint
Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az irányadó. Az ingatlan vagyont a
megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti megállapodás, az ingó vagyont az
intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 41/1999. (VII.
1.) Kgy. rendeletével alapított Szondi György Szakképzı Középiskolának (2660 Balassagyarmat,
Régimalom u. 2.).”
4.§
Jelen rendelet 2011. július 17. napján lép hatályba.

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
21/2011. (VII. 16.) önkormányzati
rendelete
A Madách Imre Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola,
valamint a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola alapító
okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következıt rendeli el:
1. §
A Madách Imre Kollégium Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 129/2009.
(V. 27.) határozatával elfogadott, a 214/2010. (X. 28.), a 37/2011. (III. 31.), a 75/2011. (IV. 28.) és a
106/2011. (V. 25.) határozataival módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe
jelen rendelet I. számú melléklete lép.
2. §
A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete 126/2009. (V. 27.) határozatával elfogadott, a 215/2010. (X.
28.), a 35/2011. (III. 31.) és a 73/2011. (IV. 28.) határozataival módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet II. számú melléklete lép.
3. §
A Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Balassagyarmat Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete 133/2010. (VII. 14.) határozatával elfogadott, a 217/2010. (X.
28.), a 36/2011. (III. 31.), a 74/2011. (IV. 28.) és a 135/2011. (VI. 30.) határozataival módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet III. számú melléklete lép.
4.§
Jelen rendelet 2011. július 17. napján lép hatályba.
5.§
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a 18/2011. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet.
Balassagyarmat, 2011. július 16.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 21/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendelet I. számú melléklete

A Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselı-testületének 129/2009. (V. 27.)
határozatával elfogadott, a 214/2010.(X. 28.), a 37/2011.(III. 31.), a 75/2011.(IV. 28.) és a
106/2011.(V. 25.) határozataival, valamint
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
20/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendeletével módosított
Madách Imre Kollégium
ALAPÍTÓ OKIRATA
[A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 20/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendeletével
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]
1. Alapítói jogokkal felruházott szerv:
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye:
Madách Imre Kollégium (2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.)
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 32. §-ában meghatározott kollégiumi ellátás
biztosítása. A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 39/I. § alapján megszervezett Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programja keretében tanulók kollégiumi ellátásának biztosítása.
4. Az intézmény mőködési köre:
Nógrád megye területe, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Program keretében tanuló diákok kollégiumi elhelyezése tekintetében Nógrád, Pest és Heves
megye területe.
5. Az intézmény besorolása, típusa:
Középiskolai kollégium
6. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):
6.1. Kollégiumi ellátás biztosításával az intézmény megteremti a feltételeket a középiskolai
tanulmányok folytatásához mindazoknak, akiknek lakóhelyén a középfokú továbbtanulás
nem biztosított, vagy akik élve a tanulás és a szabad iskolaválasztás jogával a
lakóhelyükön kívül szeretnék tanulmányaikat folytatni (Szakágazat: Egyéb szálláshelyszolgáltatás – 559000)
6.2. A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában résztvevı
tanulók kollégiumi ellátása, a program megvalósításában való részvétel szoros
együttmőködésben a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziummal.
6.3. Kollégiumi férıhelyek száma (felvehetı tanulólétszám): 200 fı
6.4. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:
a) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára (AJTP)
b) 559011 – Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
c) 559099 – Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
d) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
e) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése (AJTP)
f) 855921 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
g) 855922 – Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési
igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
h) 552001 – Üdülıi szálláshely-szolgáltatás

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

562100 – Rendezvényi étkeztetés
562920 – Egyéb vendéglátás
562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
771100 – Személygépjármő kölcsönzése
841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
811000 – Építményüzemeltetés
890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
890443 – Egyéb közfoglalkoztatás

7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartó szerve, irányító (felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti
és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános
pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelete, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
14. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 43/1999.
(VII. 1.) Kgy. rendeletével alapított Madách Imre Kollégiumnak (2660 Balassagyarmat,
Régimalom u. 2.).
Balassagyarmat, 2011. július 16.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 21/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendelet II. számú melléklete

A Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselı-testületének 126/2009. (V. 27.)
határozatával elfogadott, a 215/2010. (X. 28.), a 35/2011. (III. 31.) és a 73/2011. (IV. 28.)
határozataival, valamint
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
20/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendeletével módosított

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

ALAPÍTÓ OKIRATA
[A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 20/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendeletével
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]
1. Alapítói jogokkal felruházott szerv:
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelyei:
2.1. Elnevezése: Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
Rövidített megnevezése: Mikszáth Kálmán Középiskola
2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. (A épület)
2.3. Tagintézményei:
a)
2651 Rétság, Rákóczi út 32.
b)
2626 Nagymaros, Fehérhegy 2.
c)
2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 2.
2.4. Telephelyei:
a)
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. (Tanáruház – Pincérkabinet)
b)
2660 Balassagyarmat, József Attila u. 3. (B épület)
c)
2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. (C épület)
d)
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. (Tankonyhák)
e)
2660 Balassagyarmat, József Attila u. 1. (Kereskedelmi kabinet)
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ában meghatározott szakiskolai, valamint
a 29. §-ában meghatározott szakközépiskolai nevelés-oktatási, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 78. §-a szerinti, érettségi vizsga megszerzésére felkészítı, gimnáziumi és
szakközépiskolai felnıttoktatás, valamint a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
rendelkezéseinek megfelelı szakképzés.
4. Az intézmény mőködési köre:
Nógrád megye területe, Pest megye északi és keleti része, Heves megye nyugati része.
A beiskolázott tanulók gyakorlati oktatását végzı üzemek, vállalkozók, gazdálkodó szervezetek
Nógrád megyei és megyén kívüli telephelyei.
5. Az intézmény besorolása, típusa:
Összetett iskola: szakközépiskola, szakiskola és gimnázium
6. Az intézmény alaptevékenysége, feladatai: (Alapvetı szakágazat: 853200 Szakmai
középfokú oktatás)
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6.1. Nappali rendszerő, érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai oktatás kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások
(rendészet), közgazdasági, és informatika szakmacsoportokban 9-12. évfolyamokon.
6.2. Nappali rendszerő szakiskolai oktatás kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
vendéglátás-idegenforgalom és élelmiszeripar szakmacsoportokban 9-10. évfolyamokon.
6.3.

Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı szakképzés az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon:
6.3.1. 8. évfolyam elvégzéséhez kötött elırehozott szakképzés kereskedelemmarketing,
üzleti
adminisztráció,
vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoportokban,
6.3.2. 10. évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció,
vendéglátás-idegenforgalom,
élelmiszeripar
szakmacsoportokban,
6.3.3. Érettségi vizsgához kötött szakképzés informatika, közgazdaság, ügyvitel,
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoportokban.

6.4. Érettségi vizsgára felkészítı gimnáziumi és szakközépiskolai felnıttoktatás nappali, esti,
levelezı munkarend szerint.
6.5. Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényő tanulók nevelését-oktatását, akik a
szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált körülmények között
oktathatók és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több
fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, a megismerı
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos
rendellenességével küzdenek, illetve akik a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével
küzdenek.

6.6. Az intézmény részt vesz a hátrányos helyzető, iskolai kudarcot szenvedı tanulók iskolai
sikerességét elısegítı programok, módszerek, modellértékő elemzések kidolgozásában.
6.7. Az iskolába felvehetı maximális tanuló létszám: 1500 fı.
6.8. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:
a) 853114 – Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
b) 853111 – Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
c) 853112 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi
oktatása (9-12/13. évfolyam)
d) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
e) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskola
oktatása (9-12/13. évfolyam)
f) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
g) 853131- Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
h) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
i) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
j) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
k) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti
felnıttoktatás
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l) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
m) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
n) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati
felnıttoktatás
o) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
p) 855931 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
q) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
r) 565917 – Munkahelyi étkeztetés
s) 477100 – Ruházati kiskereskedelem
t) 477200 – Lábbeli-, bıráru-kiskereskedelem
u) 475900 – Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
v) 562100 – Rendezvényi étkeztetés
w) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
x) 811000 – Építményüzemeltetés
y) 552001 – Üdülıi szálláshely-szolgáltatás
z) 856091 – Szakképzési és felnıttképzési támogatások
aa) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató
bb) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
cc) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
dd) 890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
ee) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás
7. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
8. Az intézmény fenntartó szerve, irányító (felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti
és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.
9. Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
10. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.
11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános
pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.
12. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelete, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
13. Az intézmény jogi személy.
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14. Az intézmény általános jogutódja a Balassagyarmat Város Önkormányzata képviselı-testülete
által alapított a Mikszáth Kálmán Kereskedelmi, Élelmiszeripari, Vendéglátó, Idegenforgalmi és
Gazdasági Középiskolának (2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.), valamint a Bérczy Károly
Középiskolának (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50).

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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A 21/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendelet III. számú melléklete

A Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselı-testületének 133/2010. (VII. 14.)
határozatával elfogadott, a 217/2010. (X. 28.), a 36/2011. (III. 31.), a 74/2011. (IV. 28.) és a
135/2011. (VI. 30.) határozataival, valamint
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
20/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendeletével módosított
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
ALAPÍTÓ OKIRATA
[A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 20/2011. (VII. 16.) önkormányzati rendeletével
módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]
1. Alapítói jogokkal felruházott szerv:
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)
2. Az intézmény elnevezése, székhelye, tagintézményei, telephelyei:
2.1. Elnevezése: Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
Rövidített megnevezése: Szondi György Szakképzı Iskola
2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.
2.3. Telephelyei:
a) 2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 7.
b) 2660 Balassagyarmat, Szondi utca 15-19.
3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §-ában meghatározott szakiskolai, speciális
szakiskolai nevelés-oktatás, elırehozott szakképzés, valamint a 29. §-ában meghatározott
szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 78. §-a szerinti, érettségi vizsga
megszerzésére felkészítı szakközépiskolai felnıttoktatás.
A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelı szakképzés.
4. Az intézmény mőködési köre:
Nógrád megye területe, a gyakorlati oktatás tekintetében a beiskolázott tanulók gyakorlati
oktatását végzı üzemek, vállalkozók, gazdasági szervezetek Nógrád megyei és megyén kívüli
telephelyei.
5. Az intézmény besorolása, típusa:
Összetett iskola: szakközépiskola és szakiskola
6. Az intézmény alaptevékenysége, feladatai: (Alapvetı szakágazat: 853200 Szakmai
középfokú oktatás)
6.1.

Nappali rendszerő, érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai oktatás gépészet,
könnyőipar, faipar, környezetvédelem, informatika szakmacsoportokban. Pályaorientációs
oktatás 11-12. évfolyamon.

6.2.

Nyelvi elıkészítı évfolyammal mőködı szakközépiskolai oktatás 9-13. évfolyamokon.

6.3.

Nappali rendszerő szakiskolai oktatás 9-10. évfolyamon
könnyőipar, faipar, gépészet és építészet szakmacsoportokban.

6.4.

Felzárkóztató oktatás szervezése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §
(8) bekezdésében foglaltak szerint.
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egyéb

szolgáltatások,

6.5.

Nappali rendszerő, szakmai vizsgára felkészítı szakképzés az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon:
a)
8. évfolyam elvégzéséhez kötött elırehozott szakképzés egyéb
szolgáltatások, elektrotechnika-elektronika, építészet, faipar gépészet,
informatika, könnyőipar és közlekedés szakmacsoportokban.
b)
8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés építészet, faipar és gépészet
szakmacsoportokban, 16. életévüket betöltött tanulók részére.
c)
10. évfolyam (szakiskola) elvégzéséhez kötött szakképzés egyéb
szolgáltatások, elektrotechnika-elektronika, informatika és könnyőipar
szakmacsoportokban.
d)
Érettségi vizsgához kötött szakképzés egyéb szolgáltatások, faipar, gépészet,
informatika, könnyőipar, közlekedés és környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoportokban.

6.6.

Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényő tanulók nevelését-oktatását,
akik a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált
körülmények között oktathatók és testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok,
autisták, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan
fogyatékosok, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus
okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek, illetve akik a
megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem
vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.

6.7.

Érettségi vizsgára felkészítı szakközépiskolai felnıttoktatás.

6.8.

Szakiskolai felnıttoktatás esti vagy levelezı munkarend szerint, szakmai elméleti és
gyakorlati felnıttoktatás.

6.9.

Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés szervezése a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E §-aiban
foglaltak szerint.

6.10.

Nappali rendszerő speciális szakiskolai oktatás 9-10. évfolyamon és szakképzés
építészet és könnyőipar szakmacsoportokban.

6.11.

Az iskolába felvehetı maximális tanuló létszám: 1200 fı.

6.12.

Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:
a) 853121 – Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
b) 853122 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskola
oktatása (9-12/13. évfolyam)
c) 853124 – Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
d) 853131- Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
e) 853132 – Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai
oktatása (9-10. évfolyam)
f) 853134 – Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
g) 853135 – Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évfolyam)
h) 853211 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
i) 853212 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
j) 853214 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti
felnıttoktatás
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k) 853221 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
l) 853222 – Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére
felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
m) 853224 – Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati
felnıttoktatás
n) 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
o) 841907 – Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
p) 855931 – Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
q) 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
r) 855942 – Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintő OKJ-s képzés
s) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása
t) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
u) 811000 – Építményüzemeltetés
v) 552001 – Üdülıi szálláshely-szolgáltatás
w) 856091 – Szakképzési és felnıttképzési támogatások
x) 856011 – Pedagógiai szakszolgáltató
y) 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
z) 890441 – Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
aa) 890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
bb) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás
7.

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

8.

Az intézmény fenntartó szerve, irányító (felügyeleti) szerve:
a) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.),
b) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti
és mőködési szabályzatát a Közgyőlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja jóvá.

9.

Az intézmény önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkezı, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.

10.

Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése által
megállapított költségvetésbıl látja el.

11. a) Az intézményt egyszemélyi felelıs igazgató vezeti, akit a közgyőlés – nyilvános
pályázat útján – meghatározott idıtartamra bíz meg. Az igazgató felett a
munkáltatói jogkört vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása,
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi
büntetés kiszabása tekintetében a közgyőlés, az egyéb munkáltatói jogokat a
megyei közgyőlés elnöke gyakorolja.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai fıként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi
jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.
12.

Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelete, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás az
irányadó. Az ingatlan vagyont a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közötti
megállapodás, az ingó vagyont az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.

13.

Az intézmény jogi személy.
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14.

Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 41/1999.
(VII. 1.) Kgy. rendeletével alapított Szondi György Szakképzı Középiskolának (2660
Balassagyarmat, Régimalom u. 2.).

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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II.
A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

84/2011. (VII. 16.) Kgy.

Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzatával
közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló módosított
megállapodások megkötésére

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése rögzíti, hogy az 54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozat
mellékleteként elfogadott megállapodások Balassagyarmat Város Önkormányzatának döntése
következtében nem kerültek aláírásra, ugyanakkor jóváhagyólag tudomásul veszi a balassagyarmati
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi György Szakközépiskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola, továbbá a Madách Imre Kollégium által ellátott közoktatási feladatok
Balassagyarmat Város Önkormányzatától történı átadás-átvételére megtett intézkedéseket.
2. A közgyőlés a Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételérıl szóló
megállapodások megkötésére vonatkozó 54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata 2. pontjában megjelölten a
feladat átadás-átvételére vonatkozó, a határozat I., II., III. számú mellékleteként beterjesztett, azok 1.
számú mellékletét képezı ingatlanokkal kapcsolatos megállapodások – az átadás-átvételre vonatkozó
megállapodások további mellékletei nélkül – helyébe e határozat I., II., III. számú melléklete, azok 1.
számú mellékletét képezı ingatlanokkal kapcsolatos megállapodások – az átadás-átvételre vonatkozó
megállapodások további mellékletei nélkül – lépnek.
A közgyőlés felhatalmazza és utasítja elnökét, valamint a fıjegyzıt a rendelkezésre álló mellékletekkel
kiegészített megállapodások aláírására, az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzés során esetlegesen
elıírt módosításoknak megfelelı eljárásra.
Határidı: haladéktalanul, illetve értelem szerint
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke
dr. Barta László fıjegyzı
Balassagyarmat, 2011. július 16.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei fıjegyzı
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I. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12., képviseli: Medvácz Lajos polgármester), mint átadó (továbbiakban:
átadó), valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.,
képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő
(továbbiakban: átvevő) között a Madách Imre Kollégium, 2660 Balassagyarmat, Régimalom
út 2. (továbbiakban: intézmény) által ellátott feladatok átadás – átvétele tárgyában az alábbi
feltételekkel:

1.a) Az átadó a 7/2011. (I.27.), a 30/2011.(II.24.), valamint a 34/2011.(III.31.) szám alatt
módosított 267/2010. (XII.23.) határozatával úgy döntött, hogy az intézmény által
végzett kollégiumi feladatok ellátását nem vállalja, így azokat a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70.§ (1)
bekezdés a) pontja, és 115.§ (5) bekezdése alapján átvevőnek átadja.
A feladatok átadásának időpontja 2011. július 1.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
átvevő jelen megállapodásban rögzített feltételekkel 2011. július 1. napjától átveszi a
feladatok ellátását.
b) Átvevő tudomással bír arról, hogy a feladatokat ellátó intézmény átadó általi
megszüntetésére nem kerül sor, ugyanakkor átadó önkormányzat minden, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében
megfogalmazott irányítási jogot, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. §-ában meghatározott fenntartói jogot átvevőnek átadja.
Ennek folytán átadó az e megállapodást jóváhagyólag elfogadó döntése megküldésével
értesíti a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát (továbbiakban: MÁK) az
intézmény fenntartójának és irányítójának megváltozásáról.

2.

Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig – de legfeljebb, amíg a
feladatellátást szolgálja– az 1. sz. melléklet szerint ingyenesen átadja, az átvevő átveszi
a nevelési-oktatási feladatok ellátását szolgáló alábbi ingatlan használatának jogát:
Balassagyarmat, Régimalom u. 2. (tulajdoni lap szerint Régimalom u. 4. ) sz. alatti
374/1 hrsz-ú 15318 m2 alapterületű „kollégium, iskola, műhely és udvar”
megnevezésű ingatlanból 9850 m2 földterületi részlet és az azon álló épület. (Az e
pontban megjelölt hrsz-ú ingatlan többi része a Szondi György Szakközépiskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola feladatainak átadás-átvételéről szóló
megállapodásban kerül átadásra.)

3.

Átadó 2011. május 31-ével elkészített és 2011. június 30-ával aktualizált tételes leltár
szerint adja át tulajdonba (2. sz. melléklet) az eszközöket és javakat, melyeket átvevő
átvesz.

4.

Az átadott vagyontárgyakban az átadás-átvételt megelőzően keletkezett, valamint az
időszakos hatósági vizsgálatok elmaradásából, illetve a vizsgálatok megállapításainak
végre nem hajtásából eredő mindennemű következmény – az átadást követő első
felülvizsgálattal bezárólag – átadót terheli.

5.

Az átvevő tulajdonába nem adott vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonbiztosítás
kötelezettsége az átadót terheli. Az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába
adott vagyontárgyak biztosítására vonatkozóan kezdeményezi a biztosítóval történő
eljárást. Átadó ennek eredményessége időpontjáig, de legkésőbb 2011. december 31-ig
kötelezi magát a 2. számú melléklet szerint tulajdonba adott vagyontárgyak
biztosításának fenntartására.

6.

Az átadó köteles kiegyenlíteni az intézménynél 2011. június 30. napjáig esedékes, az
addigi feladatellátást biztosító szolgáltatások pénzügyi kötelezettségeit.

7.

Az átadó és az átvevő abban állapodnak meg, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, a feladatellátáshoz a költségvetési
évre vonatkozóan megállapított állami támogatásokból (normatív állami hozzájárulás,
normatív kötött felhasználású támogatást, átengedett személyi jövedelemadó)
Balassagyarmat Város Önkormányzatát illeti meg a 6/12 rész, Nógrád Megye
Önkormányzatát a 6/12 rész.
Felek rögzítik, hogy a 2011. július hónapban esedékes munkabérek és járulékkötelezettségek vonatkozásában nem tudtak megállapodni. Átadó arra való tekintettel,
hogy az érintett intézmény munkavállalói nem maradjanak ellátatlanul, a munkabérek
átmenetileg megfinanszírozza, ám annak rávonatkozó végleges kötelezettségét nem
ismeri el. Átadó az ily módon megelőlegezett összeg megtérítését – megállapodás
hiánya miatt – bírói úton érvényesíti.
Felek rögzítik, hogy a bíróságon e tárgykörben meghozott döntés tartalmától függetlenül
a megállapodás többi pontját magukra nézve változatlan tartalommal kötelezőnek
ismerik el.
Az átadó és az átvevő megállapodnak, hogy a normatíva elszámolása során az átadónál a
2010. október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő (normatívához korrigált)
létszámot kell figyelembe venni 6 hónapra vonatkozóan.

8.a) Az átadó részéről a 2011. évi normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött
felhasználású támogatások lemondására a 2010. október 1-jei közoktatási statisztika és a
2011. szeptemberétől tervezett létszámok (3. sz. melléklet) alapján, az Áht. 64.§ (5)
bekezdés c) pontja szerint 2011. július 31-ei határidővel kerül sor. Ugyanezen időpontig
a feladatot átvevő az állami támogatás igénylését benyújtja a MÁK-nak.
b) Felek kötelezettséget vállalnak a MÁK felé történő közös eljárásra.
c) Átadó a 3. sz. mellékletben külön bemutatja a normatíva igénylésre nem jogosult nem
magyar állampolgár tanulók létszámát, évfolyamonkénti bontásban. Ennek a kapcsolódó
bevételeken túli finanszírozása továbbra is az átadót terheli. A jogszabályi változásig a
tényadatok alapján az adott évet követő március 31-ig átadó – az átvevő által elkészített
elszámolás alapján – a finanszírozási többletet számla ellenében átvevőnek megtéríti.
9.

Átadó kijelenti, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program (továbbiakban: AJTP)
finanszírozására – normatív finanszírozás keretében – a 2011. 01.01. - 2011. 08. 31.
közötti program időszakban 39 480 000 Ft támogatás érkezik.
Az AJTP végrehajtása folyamatos, a tervezett feladatok egy része azonban (nyári
kirándulások, táborok) július-augusztus hónapokban fog megvalósulni.
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A felek rögzítik, hogy a teljes programidőszak elszámolása átadó felelőssége, annak
finanszírozása az átadót terheli. A nyári programokhoz szükséges pénzeszközök
biztosítására, a jövőbeni működtetésre vonatkozóan a felek külön megállapodást kötnek
e megállapodás aláírását követő 10 napon belül.
10.

Az átadó jelen megállapodás 4. sz. mellékleteként tételes kimutatást készít 2011. június
30-ai fordulónappal
• a korábban megvalósult pályázatokról;
• az AJTP-ból megvalósult és folyamatban lévő feladatokról;
• folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatokról
az azokhoz kapcsolódó fennálló, felvállalt, felvállalandó, fenntartási és egyéb
kötelezettségekről. A kimutatás átadás-átvételének napja 2011. július 1.

11.

Az intézmény működésével kapcsolatban 2011. június 30-ig keletkezett, a képviselőtestület, a bíróság által harmadik személy, illetve az alkalmazottak javára megítélt
kötelezettség, vagy követelés teljesítése, az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzéseiből
– ideértve az intézményt érintő pályázatokból – eredő visszafizetési kötelezettség, az
ellenőrzések megállapításának következménye az átadót terheli.
A felek által folytatott eredménytelen egyeztetést követő – amennyiben átadó helyett
átvevő teljesít – 30. napon átvevő jogosult a teljesítés összegét e megállapodás 5. sz.
mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján az átadó bankszámlájáról beszedni.
A felhatalmazó levelet átadó a megállapodás aláírását követő 5 napon belül átvevőnek
átadja.

12.

Az intézmény a féléves beszámoló készítésének kötelezettségét az átadó felé teljesíti. Az
átadó a MÁK felé összeállított és leadott féléves beszámoló garnitúra egy kinyomtatott
példányát 2011. augusztus 1. napjáig átvevőnek átadja. Az éves beszámoló az átvevő
beszámolójának részét képezi.

13.

A 2011. július 1-jét követő mindennemű statisztikai jelentést, központi információs
szolgáltatást az átadó szükség szerinti segítség nyújtásával az átvevő végzi.

14.

Az átadó az intézmény igazgatójára vonatkozó személyi anyagot az adatkezelési
szabályok betartásával az átadás-átvétel napján köteles átadni az átvevő részére.
Felek rögzítik, hogy 2011. július 1. napjától az intézmény vezetője feletti munkáltatói
jogokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.

15.

Az átadó kijelenti, hogy az átadott intézmény további működésére kiható minden tényt,
adatot és információt az átvevő tudomására hozott. A téves vagy hiányos
adatszolgáltatásból származó mindennemű erkölcsi és anyagi hátrány az átadót terheli.

16.

E megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2., 3., 4. és 5. számú melléklet.
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17.

A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik
egyeztetéssel, békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a
Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

18.

E megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az átadót, 3 példány
az átvevőt illeti meg.

19.

Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a 142/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 84/2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011.
(VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

20.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2011. július 1.
napjával kezdődő hatállyal jóváhagyólag aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott
kérdésekben a közoktatási feladatok megyei működtetésbe adására vonatkozóan az
önkormányzatokra vonatkozó anyagi jogi jogszabályok az irányadóak, míg a
vagyonátadás és használat tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
használat jogának átengedésére
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12.; statisztikai számjele: 15450346; törzskönyvi azonosító száma: 450340; képviseli:
Medvácz Lajos polgármester,), mint átadó (továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye
Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai számjele: 15735265 8411 321 12;
törzskönyvi azonosító száma: 735265; képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban: átvevő) között az alábbi feltételekkel:
1. Az átadó a Madách Imre Kollégium (továbbiakban: intézmény) által végzett kollégiumi
feladatok ellátását szolgáló 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2., (tulajdoni lap szerint
Régimalom u. 4.) sz. alatti 374/1 hrsz-ú 15318 m2 alapterületű, „kollégium, iskola, műhely és
udvar” megnevezésű ingatlannak 1/1 arányban tulajdonosa.
2. Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig - de legfeljebb, amíg a feladatellátást
szolgálja – ingyenesen átadja, az átvevő átveszi az 1. pontban körülírt 9850 m2 alapterületű
földterületi részt a rajta álló kollégium épülettel.
Az e pontban megjelölt hrsz-ú ingatlan többi része a Szondi György Szakközépiskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola feladatainak átadás-átvételéről szóló megállapodásban
kerül átadásra.
Átadó vállalja, hogy amennyiben a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola, illetve a Madách Imre Kollégium használatába adott ingatlanrészeket illetően a
használó személyében változás következne be, úgy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre
alkalmas használati megosztási vázrajzokat saját költségén elkészítteti.
3. A felek rögzítik, hogy az 1. pontban körülírt ingatlan tulajdoni lapjára a Szakképzési Alap,
mint jogosult javára 5.800.000 Ft összeghatárig jelzálogjog, 2015. 11. 30-ig ezt biztosító
elidegenítési és terhelési tilalom, valamint 2.900.000 Ft összeghatárig jelzálogjog, 2016. 09.
30-ig ezt biztosító elidegenítési tilalom van bejegyezve a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba.
4. Átadó e megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1.
pontban körülírt ingatlanra vonatkozó használat joga a 2. pont szerint az átvevő javára az
ingatlan- nyilvántartásba bejegyeztessék, melyről az átvevő gondoskodik.
Felek meghatalmazzák Dr. Sárközi Judit jogtanácsost, hogy a használat jogának bejegyzése
ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
5. Az átvevő az ingatlant a megtekintett állapotban veszi át, az ingatlannal kapcsolatos minden
korábbi kötelezettség átadót terheli.
6. Átvevő kijelenti, hogy a használatra átvett ingatlant változatlan célra kívánja használni.
7. Felek megállapodnak abban, hogy az átvett ingatlan működtetéséhez szükséges – 2011. július
1-jét követően felmerült – karbantartásokat, állagmegóvásokat az átvevőnek kell saját
költségére elvégezni.
8. A működéshez, feladat-ellátáshoz elengedhetetlen beruházásokról és ütemezhető felújításokról
a felek adott év január 31-ig, illetve szükség szerint egyeztetnek, döntenek. Az érintett
fejlesztések feleket terhelő költségeit átadó és átvevő 50 – 50 %-ban viselik.
A karbantartások, felújítások és beruházások elhatárolásánál a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 3. §-ának (4) bekezdés 7.) - 9.) pontjaiban foglalt előírások szerint kell eljárni.

9. Természeti csapás vagy biztosítási esemény bekövetkezése esetén az átvevő értesíti az átadót.
Amennyiben a kárelhárítási, helyreállítási feladatokat átadó haladéktalanul nem teljesíti, úgy
azt az átvevő elvégezteti. Az így felmerült költségek megfizetésére – az elvégzett munkákról
szóló számla kiállításának napját követő 60 napon belül – vállal kötelezettséget az átadó.
A biztosító illetve bármely harmadik fél által felek részére jutatott térítés esetén a fennmaradó
költségek 50-50 %-os arányú megosztásánál a beszámítás szabályai alkalmazandók.
10. A feladatok ellátása során az átvevő vagy az intézmény részéről esetlegesen felmerülő belső
átalakítási munkálatok elvégzéséhez az átadó előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges, annak
költségviseléséről felek külön megállapodást kötnek.
11. Átadó e megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az átvevő az alapfeladatok
ellátásának sérelme nélkül, rendezvények, oktatás stb. céljából az átvett ingatlant vagy egyes
részeit 1 évet meg nem haladó időtartamra másnak használatba, bérbe adja. Átvevő az átadó
előzetes, írásbeli hozzájárulásával köthet – ideértve a szerződés meghosszabbítás eseteit is – 1
évet meghaladó időtartamra bérleti szerződést.
12. Átvevő 2011. július 1. napján lép birtokba, amely napon felek helyszíni bejáráson készült
jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását. A közüzemi díjak és egyéb költségek
viselésére az átvevő a birtokba lépés időpontjától köteles.
13. Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a 142/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése a 84/2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011. (VI. 24.) Kgy.
határozatával hagyta jóvá.
14. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják
azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a vagyonátadás és használat tekintetében
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. július 16.

Dr. Sárközi Judit
jogtanácsos
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II. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12., képviseli: Medvácz Lajos polgármester), mint átadó
(továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36., képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint
átvevő (továbbiakban: átvevő) között a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola, 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. (továbbiakban: intézmény) által ellátott
feladatok átadás – átvétele tárgyában az alábbi feltételekkel:
1.a) Az átadó a 7/2011. (I.27.), a 30/2011.(II.24.), valamint a 34/2011.(III.31.) szám alatt
módosított 267/2010. (XII.23.) határozatával úgy döntött, hogy az intézmény által
végzett gimnáziumi felnőttoktatás, szakközépiskolai, szakiskolai, sajátos nevelési
igényű tanulók szakközépiskolai, szakiskolai és szakképzési oktatása, továbbá
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás és felnőttoktatás, szakmai
gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon, valamint iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás feladatok ellátását nem vállalja, így azokat a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70.§ (1) bekezdés a) pontja, és 115.§ (5)
bekezdése alapján átvevőnek átadja.
A feladatok átadásának időpontja 2011. július 1.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés b) és d) pontjai alapján
az átvevő jelen megállapodásban rögzített feltételekkel 2011. július 1. napjától átveszi a
feladatok ellátását.
b) Átvevő tudomással bír arról, hogy a feladatokat ellátó intézmény átadó általi
megszüntetésére nem kerül sor, ugyanakkor átadó önkormányzat minden, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében
megfogalmazott irányítási jogot, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. §-ában meghatározott fenntartói jogot átvevőnek átadja.
Ennek folytán átadó az e megállapodást jóváhagyólag elfogadó döntése megküldésével
értesíti a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát (továbbiakban: MÁK) az
intézmény fenntartójának és irányítójának megváltozásáról.

c) Átvevő tudomással bír arról, hogy az átadott intézmény – átadó jogán – része a Nógrád
Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: TISZK) által regisztrált
intézményeknek, az általa ellátott feladatok közül a vendéglátás-idegenforgalom
kiemelten fejlesztendő szakmacsoport révén.
A TISZK-kel szemben fennálló 2011. június 30-ig esedékes fizetési és egyéb
kötelezettségek átadót terhelik.
2. Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig – de legfeljebb, amíg a
feladatellátást szolgálja– az 1. sz. melléklet szerint ingyenesen átadja, az átvevő átveszi a
nevelési-oktatási feladatok ellátását szolgáló alábbi ingatlanok használatának jogát:
a) A Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. B. sz. alatti 201/3 hrsz-ú 6829 m2 alapterületű
„középiskola, udvar” megnevezésű ingatlan („A” épület);

b)

A Balassagyarmat, József Attila u. 3. sz. alatti 1629 hrsz-ú 4166 m2 alapterületű
„irodaház, üzemi konyha, udvar” megnevezésű ingatlanból összesen bruttó 763 m2
területű épület és épületrész, továbbá a 2716 m2 területű udvarnak az épületterületek használatának arányában számított arányos része;

c) A Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz. alatti 1634 hrsz-ú 679 m2
alapterületű „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan (tanáruház);
d) A Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. sz. alatti 445 hrsz-ú 5906 m2
alapterületű „kivett épület” megnevezésű ingatlanból a keleti és a déli szárny I.
emeletén bruttó 2181 m2, a keleti és déli szárny tetőterében bruttó 1536 m2, a
keleti és déli szárny földszintjén bruttó 1422 m2, összesen: 5139 m2 bruttó beépített
alapterületi rész, továbbá a 2638 m2 területű udvarnak az épület területek
használatának arányában számított arányos része;
e) A Balassagyarmat, József Attila u. 1. sz. alatti 1630 hrsz-ú 1095 m2 alapterületű
„áruház, udvar” megnevezésű ingatlanból összesen bruttó 239 m2 területű
épületrész, továbbá a 448 m2 területű udvarnak az épület-területek használatának
arányában számított arányos része.
3.1. Átadó az intézményben tanuló diákok mindennapos testedzéséhez szükséges
infrastrukturális feltételeket - tekintettel arra, hogy az intézmény nem rendelkezik saját
tornateremmel - az intézmény pedagógiai programja illetve a vonatkozó jogszabályok
minimális óraszükséglete szerinti igénybevétel mellett az alábbiak szerint biztosítja:
a) a tanítási napokon 7.30 órától 14.30 óráig a Városi Sportcsarnok rezsiköltségei
megfizetése nélküli, ingyenes használatát;
b) a tanítási napokon 8.00 órától 16.00 óráig a Nádor utcai sportpályák ingyenes
használatát.
c) előzetes egyeztetés alapján évente legalább 5 alkalommal a BSE pálya
ingyenes használatát.
3.2. Átadó kijelenti, hogy rendelkezik Rétság, Nagymaros, Nógrádsáp települési
önkormányzatokkal kötött (jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képező) szerződésekkel,
melyek az oktatási tevékenységnek az intézmény pedagógiai programjában foglaltak
szerinti folytatásához szükséges ingatlanok és tárgyi eszközök térítésmentes használatát
biztosítják.
3.3. Átvevő vállalja, hogy az átadó részére az átadó képviselő-testülete által rendezett
rendezvények céljára évi 10 alkalommal (alkalom=nap) a rezsiköltségek megfizetése
nélkül biztosítja a Vármegyeháza Dísztermének térítésmentes használatát.
3.4. Átvevő a 2. d) pontban átvett ingatlan főbejáratától jobbra eső épületszárny földszinti
részén I. számmal jelölt épületrészeinek rezsiköltségek megfizetése nélküli térítésmentes
használatát biztosítja átadó részére.
4.

Átadó 2011. május 31-ével elkészített és 2011. június 30-ával aktualizált tételes leltár
szerint adja át tulajdonba (3. sz. melléklet) az eszközöket és javakat, melyeket átvevő
átvesz.
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5.

Az átadott vagyontárgyakban az átadás-átvételt megelőzően keletkezett, valamint az
időszakos hatósági vizsgálatok elmaradásából, illetve a vizsgálatok megállapításainak
végre nem hajtásából eredő mindennemű következmény – az átadást követő első
felülvizsgálattal bezárólag – átadót terheli.

6.

Az átvevő tulajdonába nem adott vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonbiztosítás
kötelezettsége az átadót terheli. Az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába
adott vagyontárgyak biztosítására vonatkozóan kezdeményezi a biztosítóval történő
eljárást. Átadó ennek eredményessége időpontjáig, de legkésőbb 2011. december 31-ig
kötelezi magát a 3. számú melléklet szerint tulajdonba adott vagyontárgyak biztosításának
fenntartására.

7.

Az átadó köteles kiegyenlíteni az intézménynél 2011. június 30. napjáig esedékes, az
addigi feladatellátást biztosító szolgáltatások pénzügyi kötelezettségeit.

8.

Az átadó és az átvevő abban állapodnak meg, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, a feladatellátáshoz a költségvetési
évre vonatkozóan megállapított állami támogatásokból (normatív állami hozzájárulás,
normatív kötött felhasználású támogatást, átengedett személyi jövedelemadó)
Balassagyarmat Város Önkormányzatát illeti meg a 6/12 rész, Nógrád Megye
Önkormányzatát a 6/12 rész.
Felek rögzítik, hogy a 2011. július hónapban esedékes munkabérek és járulékkötelezettségek vonatkozásában nem tudtak megállapodni. Átadó arra való tekintettel,
hogy az érintett intézmény munkavállalói nem maradjanak ellátatlanul, a munkabérek
átmenetileg megfinanszírozza, ám annak rávonatkozó végleges kötelezettségét nem ismeri
el. Átadó az ily módon megelőlegezett összeg megtérítését – megállapodás hiánya miatt –
bírói úton érvényesíti.
Felek rögzítik, hogy a bíróságon e tárgykörben meghozott döntés tartalmától függetlenül a
megállapodás többi pontját magukra nézve változatlan tartalommal kötelezőnek ismerik
el.
Az átadó és az átvevő megállapodnak, hogy a normatíva elszámolása során az átadónál a
2010. október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő (normatívához korrigált) létszámot
kell figyelembe venni 6 hónapra vonatkozóan.

9. a) Az átadó részéről a 2011. évi normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött
felhasználású támogatások lemondására a 2010. október 1-jei közoktatási statisztika és a
2011. szeptemberétől tervezett létszámok (4. sz. melléklet) alapján, az Áht. 64.§ (5)
bekezdés c) pontja szerint 2011. július 31-ei határidővel kerül sor. Ugyanezen időpontig a
feladatot átvevő az állami támogatás igénylését benyújtja a MÁK-nak.
b) Felek kötelezettséget vállalnak a MÁK felé történő közös eljárásra.
c) Átadó a 4. sz. mellékletben külön bemutatja a normatíva igénylésre nem jogosult nem
magyar állampolgár tanulók létszámát, évfolyamonkénti bontásban. Ennek a kapcsolódó
bevételeken túli finanszírozása továbbra is az átadót terheli. A jogszabályi változásig a
tényadatok alapján az adott évet követő március 31-ig átadó – az átvevő által elkészített
elszámolás alapján – a finanszírozási többletet számla ellenében átvevőnek megtéríti.
10.

Az átadó jelen megállapodás 5. sz. mellékleteként tételes kimutatást készít 2011. június
30-ai fordulónappal
a) a korábban megvalósult pályázatokról;
b) folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatokról;
c) szakképzési hozzájárulásról és egyéb kötött felhasználású bevételekről
az azokhoz kapcsolódó fennálló, felvállalt, felvállalandó, fenntartási és egyéb
kötelezettségekről. A kimutatás átadás-átvételének napja 2011. július 1.
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11.

Az intézmény működésével kapcsolatban 2011. június 30-ig keletkezett, a képviselőtestület, a bíróság által harmadik személy, illetve az alkalmazottak javára megítélt
kötelezettség, vagy követelés teljesítése, az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzéseiből –
ideértve az intézményt érintő pályázatokból - eredő visszafizetési kötelezettség, az
ellenőrzések megállapításának következménye az átadót terheli.
A felek által folytatott eredménytelen egyeztetést követő – amennyiben átadó helyett
átvevő teljesít – 30. napon átvevő jogosult a teljesítés összegét e megállapodás 6. sz.
mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján az átadó bankszámlájáról beszedni. A
felhatalmazó levelet átadó a megállapodás aláírását követő 5 napon belül átvevőnek
átadja.

12.

Az intézmény a féléves beszámoló készítésének kötelezettségét az átadó felé teljesíti. Az
átadó a MÁK felé összeállított és leadott féléves beszámoló garnitúra egy kinyomtatott
példányát 2011. augusztus 1. napjáig átvevőnek átadja. Az éves beszámoló az átvevő
beszámolójának részét képezi.

13.

A 2011. július 1-jét követő mindennemű statisztikai jelentést, központi információs
szolgáltatást az átadó szükség szerinti segítség nyújtásával az átvevő végzi.

14.

Az átadó az intézmény igazgatójára vonatkozó személyi anyagot az adatkezelési
szabályok betartásával az átadás-átvétel napján köteles átadni az átvevő részére.

15.

Felek rögzítik, hogy 2011. július 1. napjától az intézmény vezetője feletti munkáltatói
jogokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.

16.

Az átadó kijelenti, hogy az átadott intézmény további működésére kiható minden tényt,
adatot és információt az átvevő tudomására hozott. A téves vagy hiányos
adatszolgáltatásból származó mindennemű erkölcsi és anyagi hátrány az átadót terheli.

17.

E megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. számú melléklet.

18.

A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik
egyeztetéssel, békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19.

E megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az átadót, 3 példány az
átvevőt illeti meg.

20.

Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a 142/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 84/2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított 54/2011.
(VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.
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21.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2011. július 1.
napjával kezdődő hatállyal jóváhagyólag aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott
kérdésekben a közoktatási feladatok megyei működtetésbe adására vonatkozóan az
önkormányzatokra vonatkozó anyagi jogi jogszabályok az irányadóak, míg a
vagyonátadás és használat tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
használat jogának átengedésére
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12.; statisztikai számjele: 15450346.; törzskönyvi azonosító száma:
450340; képviseli: Medvácz Lajos polgármester,), mint átadó (továbbiakban: átadó),
valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai
számjele: 15735265 8411 321 12; törzskönyvi azonosító száma: 735265; képviseli: Becsó
Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban:
átvevő) között az alábbi feltételekkel:
1. Az átadó a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola,
(továbbiakban: intézmény) által végzett oktatási feladatok ellátását szolgáló alábbi
ingatlanoknak 1/1 arányban tulajdonosa:
a) a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. B. sz. alatti 201/3 hrsz-ú 6829 m2 alapterületű
„középiskola, udvar” megnevezésű ingatlan;
b)

a Balassagyarmat, József Attila u. 3. sz. alatti 1629 hrsz-ú 4166 m2 alapterületű
„irodaház, üzemi konyha, udvar” megnevezésű ingatlan;

c) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz. alatti 1634 hrsz-ú 679 m2
alapterületű „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan;
d) a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. sz. alatti 445 hrsz-ú 5906 m2
alapterületű „kivett épület” megnevezésű ingatlan;
e) a Balassagyarmat, József Attila u. 1. sz. alatti 1630 hrsz-ú 1095 m2 alapterületű
„áruház, udvar” megnevezésű ingatlan.
2. Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig - de legfeljebb, amíg a
feladatellátást szolgálja – ingyenesen átadja, az átvevő átveszi az alábbiak szerint az 1. a),
b), c), d), e) pontban körülírt ingatlanok használatának jogát:
a) a Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. B. sz. alatti 201/3 hrsz-ú 6829 m2 alapterületű
„középiskola, udvar” megnevezésű ingatlan („A” épület);
b) a Balassagyarmat, József Attila u. 3. sz. alatti 1629 hrsz-ú 4166 m2 alapterületű
„irodaház, üzemi konyha, udvar” megnevezésű ingatlanon álló, a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Balassagyarmati Körzeti Földhivatala (továbbiakban: Földhivatal)
által 4-104/2011., ENY24/2011. számon záradékolt, a GEO-KOORD Kft. által
készített, 11-2/2011. munkaszámmal jelölt használati megosztási vázrajzon
feltüntetett, II. számmal jelölt épületnek és épületrésznek összesen bruttó 763 m2
nagyságú területe, továbbá a hivatkozott megosztási vázrajzon III. számmal jelölt
2716 m2 területű udvarnak az épület-területek használatának arányában számított
arányos része;
c) a Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. sz. alatti 1634 hrsz-ú 679 m2
alapterületű „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan (tanáruház);

d) a Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. sz. alatti 445 hrsz-ú 5906 m2
alapterületű „kivett épület” megnevezésű ingatlanon álló (Vármegyeháza), a
Földhivatal által 4-103/2011., ENY23/2011. számon záradékolt, a GEO-KOORD
Kft. által készített, 11-1/2011. munkaszámmal jelölt használati megosztási
vázrajzon feltüntetett, II. számmal jelölt épületrészek összesen bruttó 5139 m2
nagyságú területe (földszinten: 1422 m2, első emeleten: 2181 m2, tetőtérben: 1536
m2), továbbá a hivatkozott megosztási vázrajzon III. számmal jelölt 2638 m2
területű udvarnak az épület-területek használatának arányában számított arányos
része.
e) a Balassagyarmat, József Attila u. 1. sz. alatti 1630 hrsz-ú 1095 m2 alapterületű
„áruház, udvar” megnevezésű ingatlanon álló, a Földhivatal által 4-105/2011.,
ENY25/2011. számon záradékolt, a GEO-KOORD Kft. által készített, 11-3/2011.
munkaszámmal jelölt használati megosztási vázrajzon feltüntetett épület II.
számmal jelölt, összesen bruttó 239 m2 területű része, továbbá a hivatkozott
megosztási vázrajzon III. számmal jelölt 448 m2 területű udvarnak az épület
területek használatának arányában számított arányos része.
A 11-1/2011., 11-2/2011. és a 11-3/2011. jelű használati megosztási vázrajzok jelen
megállapodás 1. sz. mellékletét képezik.
3. A felek rögzítik, hogy az 1. a) pontban körülírt ingatlan tulajdoni lapján a TIGÁZDSO Földgázelosztó Kft. javára 689 m2 területre vezetékjog van bejegyezve a
földhivatali ingatlan-nyilvántartásba.
4. Átadó e megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az 1. pontban körülírt ingatlanokra vonatkozó használat joga a 2. pont szerint az
átvevő javára az ingatlan- nyilvántartásba bejegyeztessék, melyről az átvevő
gondoskodik.
Felek meghatalmazzák Dr. Sárközi Judit jogtanácsost, hogy a használat jogának
bejegyzése ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
5. Felek tudomással bírnak arról, hogy a 2. d) pontban megjelölt, átvevő használatába
kerülő ingatlanrész műemléki védelem alatt álló ingatlanban helyezkedik el, így annak
karbantartására, felújítására vonatkozóan a védelem alatt álló épületekre vonatkozó
szabályokat a felek maradéktalanul betartják.
6. Az átvevő az ingatlant a megtekintett állapotban veszi át, az ingatlannal kapcsolatos
minden korábbi kötelezettség átadót terheli.
7. Átvevő kijelenti, hogy a használatra átvett ingatlant változatlan célra kívánja
használni.
8. Felek megállapodnak abban, hogy az átvett ingatlan működtetéséhez szükséges
– 2011. július 1-jét követően felmerült – karbantartásokat, állagmegóvásokat az átvevőnek kell saját költségére elvégezni.
9. A működéshez, feladat-ellátáshoz elengedhetetlen beruházásokról és ütemezhető
felújításokról a felek adott év január 31-ig, illetve szükség szerint egyeztetnek,
döntenek. Az érintett fejlesztések feleket terhelő költségeit átadó és átvevő 50 – 50 %ban viselik.
A karbantartások, felújítások és beruházások elhatárolásánál a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 3. §-ának (4) bekezdés 7.) - 9.) pontjaiban foglalt előírások
szerint kell eljárni.
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10. Természeti csapás vagy biztosítási esemény bekövetkezése esetén az átvevő értesíti az
átadót. Amennyiben a kárelhárítási, helyreállítási feladatokat átadó haladéktalanul
nem teljesíti, úgy azt az átvevő elvégezteti. Az így felmerült költségek megfizetésére –
az elvégzett munkákról szóló számla kiállításának napját követő 60 napon belül –
vállal kötelezettséget az átadó.
A biztosító illetve bármely harmadik fél által felek részére jutatott térítés esetén a
fennmaradó költségek 50-50 %-os arányú megosztásánál a beszámítás szabályai
alkalmazandók.
11. A feladatok ellátása során az átvevő vagy az intézmény részéről esetlegesen felmerülő
belső átalakítási munkálatok elvégzéséhez az átadó előzetes, írásbeli hozzájárulása
szükséges, annak költségviseléséről felek külön megállapodást kötnek.
12. Átadó e megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az átvevő az alapfeladatok
ellátásának sérelme nélkül, rendezvények, oktatás stb. céljából az átvett ingatlant vagy
egyes részeit 1 évet meg nem haladó időtartamra másnak használatba, bérbe adja.
Átvevő az átadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával köthet – ideértve a szerződés
meghosszabbítás eseteit is – 1 évet meghaladó időtartamra bérleti szerződést.
13. Átvevő 2011. július 1. napján lép birtokba, amely napon felek helyszíni bejáráson
készült jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását. A közüzemi díjak és
egyéb költségek viselésére az átvevő a birtokba lépés időpontjától köteles.
14. Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a 142/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 84/2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított
54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.
15. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a vagyonátadás és
használat tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Balassagyarmat, 2011. július 16.

Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. július 16.

Dr. Sárközi Judit
jogtanácsos
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III. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12., képviseli: Medvácz Lajos polgármester), mint átadó
(továbbiakban: átadó), valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36., képviseli: Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint
átvevő (továbbiakban: átvevő) között a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola, 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2. (továbbiakban: intézmény) által
ellátott feladatok átadás – átvétele tárgyában az alábbi feltételekkel:
1.a) Az átadó a 7/2011. (I.27.), a 30/2011.(II.24.), valamint a 34/2011.(III.31.) szám alatt
módosított 267/2010. (XII.23.) határozatával úgy döntött, hogy az intézmény által
végzett szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai, sajátos nevelési igényű
tanulók szakközépiskolai, szakiskolai és szakképzési oktatása, felzárkóztató oktatás,
továbbá szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás és felnőttoktatás,
valamint szakmai gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamokon történő feladatok
ellátását nem vállalja, így azokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (továbbiakban: Ötv.) 70.§ (1) bekezdés a) pontja, és 115.§ (5) bekezdése alapján
átvevőnek átadja.
A feladatok átadásának időpontja 2011. július 1.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (3) bekezdés b) és d) pontjai alapján
az átvevő jelen megállapodásban rögzített feltételekkel 2011. július 1. napjától átveszi a
feladatok ellátását.
b) Átvevő tudomással bír arról, hogy a feladatokat ellátó intézmény átadó általi
megszüntetésére nem kerül sor, ugyanakkor átadó önkormányzat minden, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdésében
megfogalmazott irányítási jogot, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. §-ában meghatározott fenntartói jogot átvevőnek átadja.
Ennek folytán átadó az e megállapodást jóváhagyólag elfogadó döntése megküldésével
értesíti a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát (továbbiakban: MÁK) az
intézmény fenntartójának és irányítójának megváltozásáról.
c) Átvevő tudomással bír arról, hogy az átadott intézmény – átadó jogán – része a Nógrád
Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: TISZK) által regisztrált
intézményeknek, az általa ellátott feladatok közül az építészet kiemelten fejlesztendő
szakmacsoport révén.
A TISZK-kel szemben fennálló 2011. június 30-ig esedékes fizetési és egyéb
kötelezettségek átadót terhelik.
2.

Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig - de legfeljebb, amíg a
feladatellátást szolgálja - az 1. sz. melléklet szerint ingyenesen átadja, az átvevő átveszi
a nevelési-oktatási feladatok ellátását szolgáló alábbi ingatlanok használatának jogát:
a) A Balassagyarmat, Régimalom u. 2. (tulajdoni lap szerint Régimalom u. 4.) sz.
alatti 374/1 hrszú 15318 m2 alapterületű „kollégium, iskola, műhely és udvar”
megnevezésű ingatlanból 5468 m2 földterületi részlet és az azon álló épület.
(Az e pontban megjelölt hrsz-ú ingatlan többi része a Madách Imre Kollégium
feladatainak átadás-átvételéről szóló megállapodásban kerül átadásra);

b) A Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/A hrsz-ú 309 m2 alapterületű
„egyéb épület” megnevezésű ingatlan;
c) A Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/B hrsz-ú 50 m2 „egyéb
épület” megnevezésű ingatlan.
3.1.

Átadó kijelenti, hogy a 2. a) pontban körülírt ingatlanon álló épületben található
szolgálati lakás jogi helyzete rendezéséhez szükséges intézkedéseket e megállapodás
aláírása napjáig megtette és viseli az ebből eredő esetleges következményeket.

3.2.

Átadó az intézményben tanuló diákok mindennapos testedzéséhez szükséges
infrastrukturális feltételeket – tekintettel arra, hogy az intézmény nem rendelkezik saját
tornateremmel - az intézmény pedagógiai programja illetve a vonatkozó jogszabályok
minimális óraszükséglete szerinti igénybevétel mellett az alábbiak szerint biztosítja:
a) a tanítási napokon 7.30 órától 14.30 óráig a Városi Sportcsarnok rezsiköltségei
megfizetése nélküli, ingyenes használatát;
b) a tanítási napokon 8.00 órától 16.00 óráig a Nádor utcai sportpályák ingyenes
használatát;
c) előzetes egyeztetés alapján évente legalább 5 alkalommal a BSE pálya
ingyenes használatát.

3.3.

Felek közösen eljárnak a TISZK Társulási Tanácsánál annak érdekében, hogy átadó
térítésmentesen biztosítsa az intézmény tanulóinak az oktatott építészet
szakmacsoportos szakképesítések óraterveiben meghatározott óraszámban történő
szakmai elméleti és gyakorlati képzés lehetőségét a Balassagyarmat, Szondi utca 19. sz.
alatti 202/4 hrsz-ú 1273 m2 alapterületű „oktatási intézmény és tanműhely”
megnevezésű ingatlanban.

4.

Átadó 2011. május 31-ével elkészített és 2011. június 30-ával aktualizált tételes leltár
szerint adja át tulajdonba (2. sz. melléklet) az eszközöket és javakat, melyeket átvevő
átvesz.

5.

Az átvevő tulajdonába nem adott vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonbiztosítás
kötelezettsége az átadót terheli. Az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába
adott vagyontárgyak biztosítására vonatkozóan kezdeményezi a biztosítóval történő
eljárást. Átadó ennek eredményessége időpontjáig, de legkésőbb 2011. december 31-ig
kötelezi magát a 2. számú melléklet szerint tulajdonba adott vagyontárgyak
biztosításának fenntartására.

6.

Az átadó köteles kiegyenlíteni az intézménynél 2011. június 30. napjáig esedékes, az
addigi feladatellátást biztosító szolgáltatások pénzügyi kötelezettségeit.

7.

Az átadó és az átvevő abban állapodnak meg, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, a feladatellátáshoz a költségvetési
évre vonatkozóan megállapított állami támogatásokból (normatív állami hozzájárulás,
normatív kötött felhasználású támogatást, átengedett személyi jövedelemadó)
Balassagyarmat Város Önkormányzatát illeti meg a 6/12 rész, Nógrád Megye
Önkormányzatát a 6/12 rész.
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Felek rögzítik, hogy a 2011. július hónapban esedékes munkabérek és járulékkötelezettségek vonatkozásában nem tudtak megállapodni. Átadó arra való tekintettel,
hogy az érintett intézmény munkavállalói nem maradjanak ellátatlanul, a munkabérek
átmenetileg megfinanszírozza, ám annak rávonatkozó végleges kötelezettségét nem
ismeri el. Átadó az ily módon megelőlegezett összeg megtérítését – megállapodás
hiánya miatt – bírói úton érvényesíti.
Felek rögzítik, hogy a bíróságon e tárgykörben meghozott döntés tartalmától függetlenül
a megállapodás többi pontját magukra nézve változatlan tartalommal kötelezőnek
ismerik el.
Az átadó és az átvevő megállapodnak, hogy a normatíva elszámolása során az átadónál a
2010. október 1-jei közoktatási statisztikában szereplő (normatívához korrigált)
létszámot kell figyelembe venni 6 hónapra vonatkozóan.
8. a) Az átadó részéről a 2011. évi normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív kötött
felhasználású támogatások lemondására a 2010. október 1-jei közoktatási statisztika és a
2011. szeptemberétől tervezett létszámok (3. sz. melléklet) alapján, az Áht. 64.§ (5)
bekezdés c) pontja szerint 2011. július 31-ei határidővel kerül sor. Ugyanezen időpontig
a feladatot átvevő az állami támogatás igénylését benyújtja a MÁK-nak.
b) Felek kötelezettséget vállalnak a MÁK felé történő közös eljárásra.
c) Átadó a 3. sz. mellékletben külön bemutatja a normatíva igénylésre nem jogosult nem
magyar állampolgár tanulók létszámát, évfolyamonkénti bontásban. Ennek a kapcsolódó
bevételeken túli finanszírozása továbbra is az átadót terheli. A jogszabályi változásig a
tényadatok alapján az adott évet követő március 31-ig átadó – az átvevő által elkészített
elszámolás alapján – a finanszírozási többletet számla ellenében átvevőnek megtéríti.
9.

Az átadó jelen megállapodás 4. sz. mellékleteként tételes kimutatást készít 2011. június
30-ai fordulónappal
a) a korábban megvalósult pályázatokról;
b) folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló pályázatokról;
c) szakképzési hozzájárulásról és egyéb kötött felhasználású bevételekről
az azokhoz kapcsolódó fennálló, felvállalt, felvállalandó, fenntartási és egyéb
kötelezettségekről. A kimutatás átadás-átvételének napja 2011. július 1.

10.

Az intézmény működésével kapcsolatban 2011. június 30-ig keletkezett, a képviselőtestület, a bíróság által harmadik személy, illetve az alkalmazottak javára megítélt
kötelezettség, vagy követelés teljesítése, az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzéseiből
- ideértve az intézményt érintő pályázatokból - eredő visszafizetési kötelezettség, az
ellenőrzések megállapításának következménye az átadót terheli.
A felek által folytatott eredménytelen egyeztetést követő – amennyiben átadó helyett
átvevő teljesít – 30. napon átvevő jogosult a teljesítés összegét e megállapodás 5. sz.
mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján az átadó bankszámlájáról beszedni.
A felhatalmazó levelet átadó a megállapodás aláírását követő 5 napon belül átvevőnek
átadja.

11.

Az intézmény a féléves beszámoló készítésének kötelezettségét az átadó felé teljesíti. Az
átadó a MÁK felé összeállított és leadott féléves beszámoló garnitúra egy kinyomtatott
példányát 2011. augusztus 1. napjáig átvevőnek átadja. Az éves beszámoló az átvevő
beszámolójának részét képezi.

12.

A 2011. július 1-jét követő mindennemű statisztikai jelentést, központi információs
szolgáltatást az átadó szükség szerinti segítség nyújtásával az átvevő végzi.
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13.

Az átadó az intézmény igazgatójára vonatkozó személyi anyagot az adatkezelési
szabályok betartásával az átadás-átvétel napján köteles átadni az átvevő részére.

14.

Felek rögzítik, hogy 2011. július 1. napjától az intézmény vezetője feletti munkáltatói
jogokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja.

15.

Az átadó kijelenti, hogy az átadott intézmény további működésére kiható minden tényt,
adatot és információt az átvevő tudomására hozott. A téves vagy hiányos
adatszolgáltatásból származó mindennemű erkölcsi és anyagi hátrány az átadót terheli.

16.

E megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1., 2., 3., 4. és 5. számú melléklet.

17.

A megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik
egyeztetéssel, békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a
Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

18.

E megállapodás 6 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány az átadót, 3 példány
az átvevőt illeti meg.

19.

Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a 142/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 84/2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított
54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

20.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2011. július 1.
napjával kezdődő hatállyal jóváhagyólag aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott
kérdésekben a közoktatási feladatok megyei működtetésbe adására vonatkozóan az
önkormányzatokra vonatkozó anyagi jogi jogszabályok az irányadóak, míg a
vagyonátadás és használat tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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1. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
használat jogának átengedésére

amely létrejött egyrészről Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12.; statisztikai számjele: 15450346; törzskönyvi azonosító száma:
450340; képviseli: Medvácz Lajos polgármester,), mint átadó (továbbiakban: átadó),
valamint Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; statisztikai
számjele: 15735265 8411 321 12; törzskönyvi azonosító száma: 735265; képviseli: Becsó
Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke), mint átvevő (továbbiakban:
átvevő) között az alábbi feltételekkel:
1. Az átadó a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
(továbbiakban: intézmény) által végzett oktatási feladatok ellátását szolgáló alábbi
ingatlanoknak 1/1 arányban tulajdonosa:
a) a Balassagyarmat, Régimalom u. 2. (tulajdoni lap szerint Régimalom u. 4.) sz.
alatti 374/1 hrszú 15318 m2 alapterületű „kollégium, iskola, műhely és udvar”
megnevezésű ingatlannak;
b) a Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/A hrsz-ú 309 m2 alapterületű
„egyéb épület” megnevezésű ingatlannak;
c) a Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/B hrsz-ú 50 m2 „egyéb
épület” megnevezésű ingatlannak.
2. Az átadó 2011. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig - de legfeljebb, amíg a
feladatellátást szolgálja – ingyenesen átadja, az átvevő átveszi az alábbiak szerint az 1.
a), b), c) pontban körülírt ingatlanok használatának jogát:
a) a Balassagyarmat, Régimalom u. 2. (tulajdoni lap szerint Régimalom u. 4.) sz.
alatti 374/1 hrszú 15318 m2 alapterületű „kollégium, iskola, műhely és udvar”
megnevezésű ingatlanból 5468 m2 alapterületű földterületi rész a rajta álló
iskola és műhelyépületekkel;
Az e pontban megjelölt hrsz-ú ingatlan többi része a Madách Imre Kollégium
feladatainak átadás-átvételéről szóló megállapodásban kerül átadásra.
Átadó vállalja, hogy amennyiben a Szondi György Szakközépiskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola, illetve a Madách Imre Kollégium
használatába adott ingatlanrészeket illetően a használó személyében változás
következne be, úgy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas használati
megosztási vázrajzokat saját költségén elkészítteti.
b) a Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/A hrsz-ú 309 m2 alapterületű
„egyéb épület” megnevezésű ingatlan;
c) a Balassagyarmat, Mártírok útja 7. sz. alatti 2319/B hrsz-ú 50 m2 „egyéb
épület” megnevezésű ingatlan.

3. A felek rögzítik, hogy az 1. a) pontban körülírt ingatlan tulajdoni lapjára a
Szakképzési Alap, mint jogosult javára 5.800.000 Ft összeghatárig jelzálogjog, 2015.
11. 30-ig ezt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom, valamint 2.900.000 Ft
összeghatárig jelzálogjog, 2016. 09. 30-ig ezt biztosító elidegenítési tilalom, valamint
az 1. b) pontban körülírt önálló épület, ingatlan javára 330 m2 területre, az 1. c)
pontban körülírt önálló épület ingatlan javára 54 m2 területre földhasználati jog van
bejegyezve a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba.
4. Átadó e megállapodás aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az 1. pontban körülírt ingatlanokra vonatkozó használat joga a 2. pont szerint az
átvevő javára az ingatlan- nyilvántartásba bejegyeztessék, melyről az átvevő
gondoskodik.
Felek meghatalmazzák Dr. Sárközi Judit jogtanácsost, hogy a használat jogának
bejegyzése ügyében az illetékes földhivatalnál eljárjon.
5. Az átvevő az ingatlant a megtekintett állapotban veszi át, az ingatlannal kapcsolatos
minden korábbi kötelezettség átadót terheli.
6. Átvevő kijelenti, hogy a használatra átvett ingatlant változatlan célra kívánja
használni.
7. Felek megállapodnak abban, hogy az átvett ingatlan működtetéséhez szükséges
– 2011. július 1-jét követően felmerült – karbantartásokat, állagmegóvásokat az
átvevőnek kell saját költségére elvégezni.
8. A működéshez, feladat-ellátáshoz elengedhetetlen beruházásokról és ütemezhető
felújításokról a felek adott év január 31-ig, illetve szükség szerint egyeztetnek,
döntenek. Az érintett fejlesztések feleket terhelő költségeit átadó és átvevő 50 – 50 %ban viselik.
A karbantartások, felújítások és beruházások elhatárolásánál a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 3. §-ának (4) bekezdés 7.) - 9.) pontjaiban foglalt előírások
szerint kell eljárni.
9. Természeti csapás vagy biztosítási esemény bekövetkezése esetén az átvevő értesíti az
átadót. Amennyiben a kárelhárítási, helyreállítási feladatokat átadó haladéktalanul
nem teljesíti, úgy azt az átvevő elvégezteti. Az így felmerült költségek megfizetésére
– az elvégzett munkákról szóló számla kiállításának napját követő 60 napon belül –
vállal kötelezettséget az átadó.
A biztosító illetve bármely harmadik fél által felek részére jutatott térítés esetén a
fennmaradó költségek 50-50 %-os arányú megosztásánál a beszámítás szabályai
alkalmazandók.
10. A feladatok ellátása során az átvevő vagy az intézmény részéről esetlegesen felmerülő
belső átalakítási munkálatok elvégzéséhez az átadó előzetes, írásbeli hozzájárulása
szükséges, annak költségviseléséről felek külön megállapodást kötnek.
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11. Átadó e megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az átvevő az alapfeladatok
ellátásának sérelme nélkül, rendezvények, oktatás stb. céljából az átvett ingatlant vagy
egyes részeit 1 évet meg nem haladó időtartamra másnak használatba, bérbe adja.
Átvevő az átadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával köthet – ideértve a szerződés
meghosszabbítás eseteit is – 1 évet meghaladó időtartamra bérleti szerződést.
12. Átvevő 2011. július 1. napján lép birtokba, amely napon felek helyszíni bejáráson
készült jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi mérőórák állását. A közüzemi díjak és
egyéb költségek viselésére az átvevő a birtokba lépés időpontjától köteles.
13. Jelen megállapodást Balassagyarmat Város Önkormányzata a 142/2011. (VII. 15.)
határozatával módosított, 118/2011. (VI. 14.) határozatával, a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése a 84/2011. (VII. 16.) Kgy. határozatával módosított
54/2011. (VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

14. A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják azzal, hogy az abban nem szabályozott kérdésekben a vagyonátadás és
használat tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Balassagyarmat, 2011. július 16.

Medvácz Lajos
polgármester

Becsó Zsolt
a közgyűlés elnöke

Ellenjegyezte:

Dr. Tőzsér Zsolt
jegyző

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Ellenjegyzem:
Salgótarján, 2011. július 16.

Dr. Sárközi Judit
jogtanácsos
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