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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Ismert a Testület előtt, hogy a 2012. évi költségvetésünk összeállítása során elsődleges 
szempont volt a központi költségvetés által biztosított forrás és a kiadások összhangjának 
megteremtése. Annak érdekében, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 12. melléklete szerinti támogatás fedezze 
működésünket, a hatáskörünkben tartozó döntéseket meghoztuk. Ilyenek voltak a közgyűlés 
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet, a 
megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 
14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosítása. A Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) alapító okiratának módosításával 
lényegesen egyszerűbb és költségtakarékosabb hierarchia alakult ki. 
 
Ugyanakkor ez azt is eredményezte, hogy a leszűkített költségvetési paraméterek az 
önkormányzat kötelező feladatellátását néhány területen akadályozzák. Három feladatkört 
szükséges kiemelni, melynek ellátása érdekében elengedhetetlen a központi forrás-
kiegészítés: 
 
1) 2012. január 1-jével hatályba lépett a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény módosítása, mely szerint megszűntek a megyei és regionális 
területfejlesztési tanácsok, a jogutódok a területileg illetékes megyei önkormányzatok 
lettek. A tanácsokkal kapcsolatos átadás-átvételi eljárás lezárult, az erről szóló tájékoztatót 
a közgyűlés jelen ülésén tárgyalja. Számtalan folyamatban lévő feladat kezelése kerül át, 
az ezzel kapcsolatos feladatok a Hivatal jelenlegi munkaerő kapacitását meghaladják. 
Ennek eredményeképp részben vásárolt szolgáltatásként, részben foglalkoztatásként 
költségek jelentkeznek. A jelenlegi kalkulációk alapján a feladat biztosítása érdekében 36 
M Ft támogatás szükséges. 

 
2) a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján a 

területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, továbbá az 
épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos  
megyei önkormányzati feladatokkal összefüggő döntéseket a megye közigazgatási 
területére kiterjedő illetékességgel a megyei főépítész készíti elő. A Közgyűlés Hivatalát 
érintő átszervezést követően ilyen végzettségű munkatárssal nem rendelkezünk, 
ugyanakkor pl. a településrendezési tervek véleményezésének ügye az utóbbi időszakban 
rendkívül megsokasodott. A feladatellátás közel 8 M Ft –ot igényel. 

 
3) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában foglaltak szerint testnevelési és 

sportszervezési feladatok vonatkozásában is kötelezettségünk van, melynek ellátásához 6 
M Ft forrás-kiegészítés szükséges. 

  
A leírtak alapján a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III. 1.) BM rendelet 
(a továbbiakban: rendelet) alapján igényléssel élünk. A rendelet szerint támogatás igényelhető 
az önkormányzat működését súlyosan veszélyeztető, a kötelező feladatellátással kapcsolatos 
2011 évben keletkezett, 2012-ben esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítésére; 
továbbá az egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítésre, 
vagy elmaradt bevételek pótlására, amelyek az önkormányzat kötelező feladatellátását 
akadályozzák. Önkormányzatunk ez utóbbi gondolatkört érintően él a támogatás igénylésével. 
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Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat tartalmazza a költségvetési rendeletünkben is a 
forráshiány kimutatását, továbbá azokat a nyilatkozatokat, melyeket az igényléshez csatolni 
szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Testülettől a fentieknek megfelelő rendelet-tervezet és határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Salgótarján, 2012. március 30. 
 
 
         Becsó Zsolt 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2012. (..….) önkormányzati rendelete 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról 

(I. sz. módosítás) 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I. 19.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Kvr. 2. § -a következők szerint módosul: 
 
„ 2.§ (1) Az Önkormányzat kötelező feladatai ellátását 50.000 E Ft forráshiány akadályozza. 
 

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. 
mellékletében szereplő, megyei önkormányzatnak igényelhető kiegészítő 
támogatására pályázatot, igénylést nyújtsanak be.” 

 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
 

Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 
    Becsó Zsolt      dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei főjegyző 
          Közgyűlésének elnöke                
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I. sz. 

módosításának várható következményeit 
 
 

A vizsgált kritériumok A vizsgálat eredménye 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 

2012. évi költségvetésének módosítását 
tartalmazza, meghatározva a fedezet hiány 
összegét. A jogszabály lehetőséget biztosít 
arra, hogy azt a lakosság az interneten 
keresztül is megismerhesse. 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A jogszabály elfogadásával bemutatásra 
kerül a forráshiány. 

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a 
papírfelhasználást. 

A tervezett jogszabály egészségi 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően nincsenek 
egészségi következményei. 

A tervezett jogszabály adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai 

Az adminisztratív terhek átterhelődnek 
elektronikus útra. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A jogszabály megalkotása a tervszerűség 
biztosítása érdekében szükségszerű. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 

INDOKOLÁS 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. sz. módosításához 
 

Általános indokolás 
 

A 3/2012. (I. 19.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A 
feladatellátás érdekében szükséges forráshiány indokolja a költségvetés módosítását. 
Mindezek alapján a rendeletben a következő rendelkezések indokoltak: 

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz  

 
A forráshiány összegét tartalmazza a rendelkezés. 
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2. §-hoz 

 
A rendelet hatálybalépését szabályozza. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a megyei önkormányzati tartalék 2012. évi támogatására  

vonatkozó igény benyújtásáról 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 1.2. pontja 
alapján (továbbiakban: 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei 
önkormányzati tartalékból származó támogatásra.  

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi megyei önkormányzati 
tartalékból  támogatás igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot 
teszi: 

a) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 50.000 ezer forint összegű 
működési célú hiánnyal fogadta el. 

b) Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett. 

c) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

3. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének megfelel. 

4. Kérelem indoklása: 
a) a 2012. január 1-jével hatályba lépett a területfejlesztésről és a területrendezésről 

szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása, mely szerint megszűntek a megyei és 
regionális területfejlesztési tanácsok, a jogutódok a területileg illetékes megyei 
önkormányzatok. A folyamatban lévő feladat kezelése átkerült 
önkormányzatunkhoz, az ezzel kapcsolatos feladatok a hivatal jelenlegi 
munkaerő kapacitását meghaladják.  

b) a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján a 
területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, 
továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az 
építésüggyel kapcsolatos  megyei önkormányzati feladatokkal összefüggő 
döntéseket a megye közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a megyei 
főépítész készíti elő. A Közgyűlés Hivatalát érintő átszervezést követően ilyen 
végzettségű munkatárssal nem rendelkezik. 

c)  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglaltak szerint testnevelési és 
sportszervezési feladatok vonatkozásában is kötelezettsége van 
önkormányzatunknak. 
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5. A köztisztviselők illetményalapjának összege 38.650 Ft, a cafetéria-keret 1 főre 
vetítve éves szinten 200.000 Ft. 

6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa, 
hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 2012. évre nem 
értelmezhető. 

7. Az önkormányzat önként vállalt feladatot 2012. évben nem tervezett. 

8. A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2012. április ….  

Becsó Zsolt dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 
 
 




