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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A 2012. március 1. napján hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 130. §-a (1) bekezdése alapján a köztisztviselő 
munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban 
értékeli. Bár az új törvény nem szól a Közgyűlés kiemelt célokat megállapító jogköréről, a 130. § 
(7) bekezdése szerint a közigazgatásért és igazságügyért felelős miniszter a teljesítményértékelés 
lefolytatásának elősegítése érdekében módszertani ajánlást ad ki. A Kttv. 259. § (1) bekezdés 5. 
pontja alapján felhatalmazást kapott a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a 
kormánytisztviselők teljesítményértékelésének, minősítésének a rendjére, eljárásra és szintjeire 
vonatkozó részletes szabályokat. A módszertani ajánlás illetve a kormányrendelet tartalma azonban 
még nem ismert. Mindezek alapján célszerűnek tartjuk, hogy 2012. március 1-je után is a 
munkáltatói jogkör gyakorlója változatlanul, az előre meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapján mérlegelési jogkörében eljárva végezze a 
teljesítményértékelést.  

A munkáltatói jogkör gyakorlója a jóváhagyott kiemelt célok és a köztisztviselő 
munkaköre alapján állapítja meg az egy évre szóló egyéni teljesítménykövetelményeket, mely 
a tárgyév végén értékelésre kerül. Az egyéni teljesítménykövetelményeket a közgyűlés 
hivatala köztisztviselői esetében a főjegyző, a főjegyzőre vonatkozóan a közgyűlés elnöke 
állapítja meg.  
 

A közgyűlés 137/2011. (XII. 15.) Kgy. határozatával fogadta el a Hivatal 
köztisztviselőinek 2012. évi teljesítménykövetelményei alapjául szolgáló célokat, melyekről a 
következők szerint számolunk be: 
 

A Hivatal egyik legjelentősebb tevékenysége, első számú kiemelt feladata a testületi 
munka előkészítése, koordinálása az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezése, 
melyek gyakorlatilag a közgyűlést, a bizottságokat és a tisztségviselőket kiszolgáló 
munkafolyamatokat foglalják magukban. 
 

A működési alapelveinek egyike a törvényesség érvényesítése, a szakmailag magas 
színvonalú döntéshozatal előkészítése. Mint minden évben, így 2012. évet érintően is első 
helyen került megfogalmazásra a közgyűlés és a bizottságok működése során a törvényesség, 
eredményesség és hatékonyság követelményeinek biztosítása.  
 

Ugyancsak alapvető célkitűzés a közgyűlés rendeleteinek és határozatainak pontos és 
határidőben történő végrehajtása. Ezen követelmény megvalósítása a Hivatal valamennyi 
szervezeti egységének folyamatos feladatot jelent, csakúgy, mint a rendeletek felülvizsgálata. 
Ez utóbbit egyrészt a jogszabályok változása, másrészt a gyakorlatban felmerülő problémák 
megoldása indokolja. A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások felülvizsgálata teljes 
körűen megtörtént az idei évben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatnak 
(továbbiakban: SZMSZ) is szükségessé vált az aktualizálása a 2012. január 1-jét követő 
jelentős jogszabályváltozások következtében. 
 

Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítését az érintett testületek 
tagjai, valamint a külső, ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervek részéről kritika nem érte. A 
határozatok végrehajtásáról a közgyűlés üléseire készülő elnöki jelentésekben rendszeresen 
tájékoztatást kapott a testület. Továbbá, két alkalommal került sor a közgyűlési határozatok 
felülvizsgálatára, először a 2012. június 7-ei, majd a 2012. szeptember 27-ei ülésen, melyeken 
1991. január 1-jétől egészen 2012. április 30-ig áttekintésre kerültek a határozatok. A 
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közgyűlési előterjesztések előkészítése során a feladattal érintett munkatársak törekednek 
arra, hogy a szakmai elvárásoknak megfelelő, a szükséges háttér-információt biztosító, 
valamint minden lehetséges döntési alternatívát kidolgozó anyaggal támogassák a 
döntéshozók munkáját.  

 

A Hivatal – a jelenlegi struktúrájában – az ügyrendjében meghatározottak szerint látja el 
feladatait.  

A 137/2011. (XII. 15.) Kgy. határozatban rögzítettek szerint az önkormányzati testületi 
működés körében meghatározott ágazati célokat az Önkormányzati és Jogi Iroda 
megvalósította. A testületek működése teljesen szabályozott és többnyire kiegyensúlyozott 
volt. 

Az SZMSZ-t részben a gyakorlattal, részben pedig a 2012. január 1-jén bekövetkezett 
feladatváltozással összefüggésben felül kellett vizsgálni. A felülvizsgálatot eredményező 
módosítás során változott a közgyűlés hivatalának szervezeti felépítése, főosztályok helyett 3 
iroda alakult, köztük az Önkormányzati és Jogi Iroda. 

Az iroda munkatársai részére jelentős szakmai kihívást jelentett az új feladatokhoz 
igazítani a közgyűlés hivatalának összes szabályzatát, a rendeletek felülvizsgálata során ki 
kellett alakítani az új feladatokhoz alkalmazkodó gyakorlatias szabályozást. 

Mindemellett – tekintettel arra, hogy a Hivatal létszáma nagymértékben csökkent – 
mindenkinek alkalmazkodnia kellett olyan szempontból is, hogy a saját, jól ismert 
munkaterületei mellett, egyéb eddig ismeretlen feladatokkal is szembenézzenek, 
,,megtanulják” azokat. 

 
A Hivatal mozgásterét alapvetően meghatározza az önkormányzat éves költségvetése. Annak 
előkészítése, összeállítása, az évközi módosítások rendezése, az előirányzatok felhasználása, a 
végrehajtások koordinálása a Gazdasági Iroda alapvető feladata. Ennek keretén belül az 
Iroda ellátta az önkormányzat és a közgyűlés hivatala költségvetésében szereplő bevételek 
beszedését, kiadások teljesítésével összefüggő operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással 
összefüggő feladatokat. 
 
Ez évi munkafolyamatainkat alapvetően meghatározta a számviteli, pénzügyi rendszerünk 
újraszervezése.  

E témakörben elsősorban két változást szükséges nevesíteni. 
1.  Az államháztartási rendszert szabályozó jogszabályi környezet ez év január 1-jétől 

alapvetően módosult. Új államháztartási törvény lépett hatályba [2011. évi CXCV. 
törvény], a végrehajtását szabályozó kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet] alapján is számos eddigi gyakorlaton változtatni kellett. 2011. december 31-ig 
számvitelileg és pénzügyileg egy rendszer volt az önkormányzat és a hivatal. Ez – 
leegyszerűsítve – azt jelentette, hogy egy költségvetés és beszámoló készült, egy 
költségvetési elszámolási számlán gazdálkodtunk. A teljesség érdekében szükséges 
megjegyezni, hogy ez mindig is magában hordozta azt a problémát, hogy a számviteli, 
adózási, pénzforgalmi rendszerben keveredett az önkormányzat és a hivatal. 2012. január 
1-jétől teljesen elkülönült a két szervezet, az önkormányzat költségvetési szerve a 
továbbiakban a hivatal.  Két könyvelési rendszert kell működtetnünk, két pénzforgalmi 
számlán bonyolódik a számlaforgalom stb., összegezve két önálló költségvetést és 
beszámolót kell készíteni. A változás értelemszerűen érintette a területi nemzetiségi 
önkormányzatokat is, tekintettel arra, hogy ez évtől teljesen önálló a beszámolási, 
költségvetési rendszerük, azonban továbbra is megállapodás alapján a hivatal látja el a 
kapcsolódó adminisztrációs jellegű feladatokat. 
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A számviteli, pénzügyi rendszer szétbontásának problémájával már a költségvetés 
készítésekor is találkoztunk, már ekkor el kellett dönteni milyen előirányzatokat hol 
tervezzünk meg. Jelenlegi rendszerünk leegyszerűsítve úgy épül fel, hogy a vagyon, a 
vagyon gyarapodásával, mozgásával összefüggő, és közvetlenül a közgyűléshez 
kapcsolódó dologi kiadások az önkormányzat, míg a működtetés, üzemeltetés folyamatos 
kiadásai a hivatal költségvetésébe jelenik meg.  
 

2.  Az önkormányzat megváltozott feladatrendszere alapján elfogadott új szervezeti és 
működési szabályzat és a hivatal ügyrendje alapján a gazdasági területet is újra kellett 
szervezni. Ez érintette a feladatok, munkaköri leírások újragondolását, a szabályzatok 
átdolgozását.   

Kiemelt jelentőségű feladatként kezeltük a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a 
megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján realizált vagyonátadások, a 
2012. január 1-ével hatályba lépett területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény módosítása szerinti vagyonátvételek lebonyolítását, számviteli rendezését. 
Közgyűlésünk a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozatával fogadta el a Nógrád Megye 
Önkormányzata fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodást. A Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjével történt többszöri egyeztetés alapján aláírásra került 
a megállapodás. Ezt követően, a működtetésünkkel összefüggő üzemeltetési szerződés 
vonatkozásában is sikerült előrelépni. Mindezek alapján a működésünk jogi keretei 
rendezettek, a számviteli átadások – átvételek realizálása is megtörtént. 
A megszűnt megyei és regionális fejlesztési tanács jogutódlásával összefüggő számviteli, 
pénzügyi feladatok is koordináltan, szervezetten realizálódtak.  

A vagyonátadások számviteli hatásai már a 2012. I. félévi beszámolóban részletezésre 
kerültek, ismétlésként az alábbiakban foglalom össze a vagyon-mozgásokat, kiindulva az 
önkormányzati összesen adatokat tartalmazó 2011. december 31-ei mérlegtételekből: 

 Megnevezés (eszközök nettó értéke) Összeg (E Ft) 

1. 2011. december 31-ei önkormányzati összesen 15.897.613  

2. Intézmények eszközállománya 14.423.367 

3. Hivatal nyilvántartásában lévő eszközök (1.– 2.) 1.474.246 

4. Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett eszközök  69.456 

5. Észak-Magyarországi Reg. Fejl. Tanácstól átvett eszközök 2.995 

6. Védelmi feladatokhoz kapcsolódó eszközök átadása N.M.-i 
Kormányhivatalnak 

2.094 

7. Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központnak eszközök átadása 135.588 

8. Volt Ellátó Szervezet eszköz átvétel 23.476 
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9. Letéti számlára utalás 1.277.327 

10. Eszközmozgásokkal korrigált 2012. nyitó érték (3.+4.+5.-6.-7+8.-9.) 155.164 

Magyarázatként az egyes sorokhoz a következőket fűzzük hozzá: 

- az 1. sor az önkormányzati összesen adat, mely magában foglalja a 2. sor adatait is (az 
intézmények mérlegtételei a Szent Lázár Megyei Kórházat is tartalmazóan). A 3. sor a 
hivatal nyilvántartásában lévő eszközállományt mutatja. 

- a 4. sor a megszűnt Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács mérlegtételeinek 
átvételét mutatja, melyből 43 M Ft továbbutalásra került a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium felé. A fennmaradó értékből 11 M Ft pénzeszköz volt, 5 M Ft követelés, 
5 M Ft részesedés gazdasági társaságokban. 

- az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnése okán 
önkormányzatunk 1,2 M Ft értékben számítástechnikai eszközöket, 1,7 M Ft 
üzletrészeket vett át. 

- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján az ún. védelmi 
feladatokhoz kapcsoló eszközök átadásra kerültek a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalhoz. Az érték a Hivatal nyilvántartásában lévő adatot tartalmazza. 
Ezen kívül a volt Ellátó Szervezettől további 3.169 E Ft értékű eszköz került átadásra. 

- a 2011. évi CLIV. törvény alapján – az előző oldalon részletezett Megállapodás szerint 
– átadásra kerültek az intézményfenntartás és a vagyon működtetés vonatkozásában 
jogutód NMIK-nek a 7. pont szerinti értékű tételek. Az értékből befektetett eszközök 
és immateriális javak 85 M Ft, követelés 21 M Ft, pénzösszeg 29 M Ft. 

- 2011. december 31-ig az Ellátó Szervezet tartotta nyilván az irodákban, tárgyalókban 
lévő bútorokat, műtárgyakat. A működtetésünkhöz kapcsolódó eszközök nyilvántartás 
szerinti nettó értékét tartalmazza a 8. pont. 

- a 9. sorban jelzett összeg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján átutalásra került a központi letéti számlára. 

- a leírt eszközmozgások együttes hatására az év elejei nyitó, korrigált értéket mutatja a 
10. sorban feltüntetett összeg. 

 
Az eszközökkel párhuzamosan szükséges megjegyezni, hogy a konszolidáció kapcsán a 
következő kötelezettségektől mentesült önkormányzatunk: 

- 2.000.000 E Ft működési hitel (folyószámla hitelkeret átalakítása), 
- 160.000 E Ft működési hitel, 
- 2.474.716 E Ft kötvénytartozás. 

 
A 2012. január 1.-je előtti feladatellátás lezárása mellett több új feladat is beépült 
tevékenységünkbe. Aktívan részt veszünk a fejlesztési tanácsok jogutódlása keretén belül 
átvett szerződésállományokhoz kapcsolódó ellenőrzési munkafázisban. A Magyar 
Államkincstár és Nógrádi Fejlesztési Ügynökség N. Kft. munkatársaival az évközben 
kialakított munkamegosztás alapján végezzük a kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket. 
Pénzügyi koordinációs feladatot látunk el az „Esélyegyenlőségi Iroda” pályázati és annak 
megvalósítási munkájában, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Neogradiensis 
Régió Egyesület támogatása vonatkozásában. 
Több alkalommal képviseltük a tulajdonosi érdekeket az önkormányzat részvételével működő 
gazdasági társaságok taggyűlésén. 



 - 6 - 

 

Az Iroda a hagyományos számviteli, pénzügyi feladatokon túl gondnokság jellegű 
tevékenységet is végez, ami abból a szempontból újszerű, hogy az elmúlt év végéig az ilyen 
jellegű feladatokra specializálódott intézmény teljeskörűen eljárt a vonatkozó ügyekben.  
Bár anyagi forrásaink rendkívül korlátozottak, ez évben az alábbi fejlesztéseket realizáltuk, 
szem előtt tartva a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség N. Kft. és a hivatal racionális 
eszközszükségletének összehangolását: 

- önálló telefonközpont, 
- személygépkocsik, 
- nyomdagép, 
- számítástechnikai eszközök. 

 
A Hivatal 2012. január 1-jétől önálló belső ellenőrzési egységgel nem rendelkezik, 
vállalkozási szerződés keretén belül kerül ellátásra ez a feladat. Az elfogadott éves ütemterv 
alapján látja el a belső ellenőr a szabályszerűségre irányuló kontrollt. A tevékenység eljárási 
szabályait kézikönyv rögzíti, melyek betartásával előírásszerűen funkcionál az ellenőrzési 
folyamat. 
 
A Hivatal harmadik szervezeti egységét a Területfejlesztési Iroda képezi, mely jelenleg két 
munkatársat foglal magába. A megyei önkormányzatok 2012. január 1-jétől a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében területfejlesztési, 
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. A 2011. évi 
CXCVIII. törvénnyel módosított területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok kiemelt 
feladataként jelöli meg a területfejlesztést. 
 
A Tftv. alapján a feladatellátás területi szintjét a megye jelenti, megszűntek a regionális 
fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok. A Tftv. 28. § (1) bekezdése alapján e 
testületek jogutódjai a területileg érintett megyei önkormányzatok lettek.  
A fentiekben említettek okán jogutódlással az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács és a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak átadás-átvétele megtörtént, 
valamint Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonába került a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség N. Kft. üzletrészének 75%-a. 
 
A Tftv. 14/A. §-ában foglaltak alapján megalakult az Észak-Magyarországi Regionális 
Területfejlesztési Konzultációs Fórum, melynek Szervezeti és Működési Szabályzata a 
közgyűlés 10/2012. (II. 16.) Kgy. határozata szerinti jóváhagyást követően 2012. március 28-
án aláírásra került. Az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs 
Fórum SZMSZ-e alapján 2013. január 1. napjától Nógrád megye látja el az ügyvezető elnöki 
tisztséget. Az ügyvezető elnökséghez igazodva a titkársági teendőkről a jövő évben Nógrád 
megyének kell gondoskodnia, mely a Hivatalnak további feladatokat jelent majd. 
 
A Tftv. 14/B. §-a alapján a megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú 
város közgyűlése megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtet. A közgyűlés a 
3/2012. (I. 19.) Kgy. határozat 1. pontjában a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs 
Fórum tagjává a közgyűlés elnökét delegálta, majd a 73/2012. (IX. 27.) Kgy. határozat 3. 
pontjában Barna János Bélát póttagként választotta meg. A határozat 4. pontja alapján 
elfogadásra került Ügyrend 2012. szeptember 27-én került aláírásra.  
 
A fentiekben ismertetett jogutódlásból eredő feladatok, az átadás-átvételek, az új fórumok 
szervezetének, működésének alapjait szabályozó dokumentumok megalkotása újszerű 



 - 7 - 

 

feladatok elé állították a Hivatal munkatársait. Az átadás-átvételeket követően el kellett (és el 
kell) sajátítani a pályázatok kezelésének, lezárásának, ellenőrzésének, a támogatási 
szerződések módosításának szabályait, folyamatát. Alkalmazkodni kellett (és kell) az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 
operatív feladatait ellátó két munkaszervezet a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) és a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) részben eltérő feladataihoz, 
döntés-előkészítő rendszeréhez, munkamódszereihez. A már elnyert pályázatokhoz beérkezett 
kérelmek, szükséges egyedi döntések, támogatási szerződés-módosítások, a pályázatok 
lezárásai megnövekedett számú előterjesztés készítését igénylik. A pályázatok ellenőrzését 
végző szervezetek – a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári 
Irodája, a NORDA és a Kft. – mellett a Hivatal munkatársai is rendszeresen csatlakoznak az 
ellenőrzésekhez.  
 
Együttműködési keretmegállapodás megkötésére került sor a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, a NORDA, valamint a régió három megyei önkormányzata együttműködésével 
a jogszabályból eredő egyes területfejlesztési közfeladatok ellátásának összehangolása 
érdekében. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal aláírásra került a feladatellátás 
finanszírozásához szükséges támogatási szerződés, amely vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott a területfejlesztési és területrendezési területi feladatok körébe tartozó tevékenységek 
megvalósítására. 
 
A Tftv. jelentősen kibővítette a megyei önkormányzat területfejlesztési hatáskörét, biztosítva, 
hogy a megyei önkormányzat váljon területi szinten a területfejlesztési feladatokat 
kizárólagosan ellátó szervezetté. E feladatkör számos részfeladatból épül fel, melyek a 
törvényben nevesítésre kerültek. A 2014-2020-as időszakra történő tervezés folyamatában a 
megyei területfejlesztési koncepció megalkotása meghatározó, amely arra hivatott, hogy a 
megye egészének tervezési alapjait lerakja. 
 
Nógrád megye 2030-ra vonatkozó jövőképe, az azok elérését szolgáló fő célok, a 2014-2020 
közötti időszakra meghatározott legfontosabb prioritások meghatározása érdekében a Hivatal 
munkatársai közreműködésével vállalkozók, kamarák, a megye gazdasági életének szereplői, 
Nógrád megye városainak polgármesterei részvételével megkezdődött a „műhelymunka”. A 
széleskörű információgyűjtés alapján összeállításra került az Országos Területfejlesztési 
Koncepció Nógrád megyére vonatkozó háttéranyaga, valamint a Nógrád megyére vonatkozó 
megyei fejezete. Az Országos Területfejlesztési Koncepció véleményezésében a Hivatal 
aktívan részt vett. 
 
A megye átgondolt, összehangolt fejlesztési céljainak meghatározása érdekében tervezési 
felhívás közzétételére került sor, azzal a céllal, hogy a 2014-2020-as időszakra készülő 
megyei fejlesztési koncepcióhoz Nógrád megye területéről kerüljenek összegyűjtésre integrált 
térségi fejlesztési programjavaslatok. Városonként, mikrotérségenként – 16 helyszínen – 
kerültek megszervezésre „fejlesztő műhelyek”, hogy a meghívottak megismerkedhessenek az 
új, programalapú tervezés rendszerével, valamint program-javaslataikat megoszthassák a 
tervezést végzőkkel. 
 
A közgyűlés 73/2012. (IX. 27.) Kgy. határozata 6. pontja alapján megbízta a Kft-t a 
területfejlesztési koncepció feltáró és javaslattevő fázis munkarészeinek elkészítésével. A 
megyei területfejlesztési koncepció összeállítása céljából létrehozásra került egy szakértő 
munkacsoport, amelyben a Kft. mellett a Hivatal, ágazatonként és szakterületenként felkért 
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szakemberek, valamint egy külső szekértő vett és folyamatosan vesz részt. A munkacsoport 
üléseinek szervezéséről, a szükséges háttéranyagok elkészítéséről a Hivatal munkatársai 
gondoskodtak és folyamatosan gondoskodnak. A dokumentumok teljeskörű összeállítása – a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivataltól kapott útmutatók és iránymutatások, valamint a 
vonatkozó jogszabályok szerinti követelmények alapul vételével – a megyei főjegyző 
koordinálásával és „felügyeletével” történt és történik. 
 
A közgyűlés hivatala közreműködésével a három szomszédos megyei önkormányzattal, 
illetve Besztercebánya megyével is megtörtént a kapcsolat felvétele abból a célból, hogy a 
közös munkavégzés keretein belül lehessen meghatározni és egyidejűleg sorra venni azokat a 
tárgyköröket, melyek az elkövetkező időszakban közös gondolkodást és tervezést igényelnek.  
 
A koncepciókészítés jogszabályi hátterét rögzítő 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 13. § (1) 
pontja szerint a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának része az 
állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi 
szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező Partnerségi Terv. A 
társadalmasítási feladat eredményes és hatékony ellátása érdekében a helyzetfeltáró munkán 
túl előkészítésre került a Partnerségi Terv is. A megalkotott dokumentumot a közgyűlés a 
81/2012. (XI. 22.) Kgy. határozatával elfogadta. A Partnerségi Tervben foglalt szervezetek, 
kamarák, önkormányzatok, Leader helyi akciócsoportok, államigazgatási szervek, közéletre 
hatást gyakorló érdekeltek részére a koncepció munkaanyagát megküldtük. 
 
A területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró munkaanyaga elkészült, 2012. október 15-én 
megküldésre került a szaktárcák és a NORDA részére, valamint a közgyűlés Területfejlesztési 
Bizottsága véleményezte. 2012. november 14-15-én területfejlesztési fórumokat szerveztünk, 
ahol települési önkormányzatok, kistérségek, Leader helyi akciócsoportok, civil szféra, 
vállalkozások, kamarák, a gazdasági élet meghatározó szereplői részvételével a 
helyzetelemzés értékelése, továbbá következő fázisként a jövőbeli fejlesztési célkitűzések 
meghatározása volt a cél. Mindezen túl 2012. november 29-én területfejlesztési konferenciát 
tartottunk, ahol minisztériumi és megyei területfejlesztési szakemberek előadásában területi 
tervezésről, gazdaságfejlesztési elképzelésekről, helyi közösségi kezdeményezésekre 
alapozott fejlesztésekről, megyei megvalósított programokról és elképzelésekről számoltak be 
a meghívottak. 
 
A Hivatal döntő részt vállalt a területfejlesztési koncepció készítésének folyamatában, a 
fórumok szervezésében, a testületi ülésekre történő tájékoztató rendszeres beterjesztésében, a 
dokumentumok összeállításában és közzétételében, a szaktárcákkal való kapcsolattartásban, a 
társadalmasítás folyamatának lebonyolításában. 
 
Az elkövetkező hetek legfontosabb feladata egyrészt a beérkezett észrevételek, javaslatok 
feldolgozása, másrészt a javaslattevő fázis munkarészeinek kidolgozása, a célrendszer 
meghatározása a beérkezett, helyi közösségi kezdeményezésekre alapozott fejlesztési igények 
alapul vételével. 
 
A Hivatalra háruló önkormányzati, illetve egyéb feladatok ma sem kevesebbek, mint 
korábban. A jelenlegi szervezeti és személyi feltételrendszerben, a feladatokat a jogszabályok 
maradéktalan betartásával, magas szakmai szinten kívántuk és kívánjuk a jövőben is ellátni. 
Összességében megállapítható, hogy a hivatal jó színvonalon, a jogszabályok betartása mellett 
és az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával látta el a kitűzött feladatokat.  
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Az átfogó célok alapján a személy szerinti teljesítménykövetelményeket is meg kellett 
határozni, melyek értékelésére a Kttv. rendelkezése alapján az év végéig sor kerül. 
 
A főjegyző esetében a közgyűlés elnökét illeti meg mind a megállapítás, mind az értékelés 
joga, s ez utóbbiról a testület tájékoztatása. A megyei főjegyző 2012. évi teljesítmény-
követelményeinek értékelésről szóló tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A fent írtak alapján indítványozzuk a testületnek a következő határozati javaslat elfogadását: 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott teljesítmények alapját képező 
célok megvalósulására, valamint a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 
2013. évre szóló teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározására 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2012. 

évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásának értékeléséről szóló 
beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a számára meghatározott feladatokat jó 
színvonalon látta el. A testület a 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelményeket 
végrehajtottnak tekinti. 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 
2013. évi munkavégzés során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
2. A közgyűlés tudomásul veszi a megyei főjegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeinek 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
Utasítja elnökét, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 2013. évi 
munkavégzés során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 

vonatkozó 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a következők 
szerint határozza meg: 

 
Átfogó célok 

 
a. A megyei önkormányzat területfejlesztéshez kapcsolódó feladatainak kiemelkedő 

színvonalú ellátása, 
b. A közgyűlés és bizottságai működése során a törvényesség, eredményesség és 

hatékonyság biztosítása; a lehető legkomplexebb és a szakmailag legmagasabb 
színvonalú döntéshozatal garantálása; 

c. A közgyűlés rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, maradéktalan 
végrehajtása; 

d. A közgyűlés és a bizottságok 2013. évi üléstervében foglalt testületi ülések előkészítése; 
e. A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata; 
f. Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítése azzal, hogy 

végrehajtása során legfontosabb feladat a pénzügyi-likviditás biztosítása, 
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g. A 2010-2014. évekre vonatkozó gazdasági programban megfogalmazottak 
végrehajtására törekvés; 

h. A társadalmi-,és civil kapcsolatok erősítése; 
i. A 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása 

érdekében a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, azokon az önkormányzat 
részvételének lehetőség szerinti növelése és ezáltal a pénzügyi források bővítése; 

j. A hivatal minőségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás 
struktúrájának további „finomítása” a kötelező feladatok ellátásának még hatékonyabbá 
tétele érdekében; 

k. A köztisztviselők szakmai felkészültségének, idegennyelv-ismereteinek további 
javítása, továbbképzésük feltételeinek biztosítása. 

 
Ágazati célok 

 
Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés 

a. Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a féléves, valamint az 
éves beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

b. Az önkormányzati gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési rendszerének 
továbbfejlesztése, keresve a lehetőséget a költségtakarékosabb, koncentráltabb feladat-
ellátásra; 

Az önkormányzat testületeinek működése, államigazgatási feladatok 
a. A közgyűlés és a bizottságok munkájának összehangolása; a testületi működést érintő 

változásokra vonatkozó javaslat kidolgozása, 
b. A Szervezeti és Működési Szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata; 
c. Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, 

határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az 
időszerűség biztosítása; 

d. A testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése; 
Nemzeti és etnikai kisebbségek: 

a. A területi nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése; 
b. Együttműködés a pályázatok, programok megvalósításában; 

Nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom: 
a. A fennálló nemzetközi kapcsolatok szinten tartása, erősítése; 
b. Javaslat kidolgozása a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 

feladatokról, a hatályos jogszabályi környezet függvényében 
Területfejlesztés: 

a. A várható fejlesztéspolitikai feladatok keretében földolgozni a fejlesztésekkel 
összefüggő terveket, testület elé terjesztendő javaslatok jogszabályi keretek között 
történő előkészítése, 

b. Együttműködés és kapcsolattartás a megye településeivel, és egyéb szervezetekkel;  
c. Nemzeti és uniós források elnyerésére pályázatok előkészítése, benyújtása és 

menedzselése, támogatások lehívása; 
d. A szlovák-magyar határmenti együttműködés fejlesztése, a területfejlesztési 

kapcsolatok szorosabbá fűzése, közös fejlesztések lebonyolítása; ennek keretén belül 
Európai Területi társulás létrehozásának kezdeményezése 
 

Informatika: 
a. Esetleges választások, népszavazások informatikai lebonyolítása, informatikai 

szolgáltatás, adatszolgáltatási feladatok biztosítása; 
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b. Közreműködik az önkormányzat honlapjának fejlesztésében, működtetésében, 
karbantartásában; 

c. A hivatal elektronikus adatbázisainak fejlesztése, bővítése; 
d. Az elektronikus ügyintézés feltételeinek folyamatos bővítése; 
e. Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének mind szélesebb körben – 

elektronikusan – történő megfelelés; 
PR-tevékenység: 

a. Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett szolgáltatókkal, vállalkozókkal; 
b. Az önkormányzat WEB-lapjának rendszeres aktualizálása; 

 
4. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a 3. pontban megfogalmazott célok 

figyelembevételével a hivatal köztisztviselőinek személyre szóló 
teljesítménykövetelményeit állapítsa meg. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
5. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy 2013 decemberében számoljon be a 

határozatban rögzített célok megvalósulásáról. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                    dr. Barta László, megyei főjegyző 

Salgótarján, 2012. december 5. 

 

      Becsó Zsolt      dr. Barta László 
  Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei főjegyző 
       Közgyűlésének elnöke 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a megyei főjegyző részére 2012. évre meghatározott 

teljesítménykövetelmények értékeléséről 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. § (1) bekezdése alapján 
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeinek 
végrehajtását az alábbiak szerint értékelem: 
 
A 2012. évre megállapított, a hivatal vezetésére, a testületi munka hatékonyságának 
növelésére, a 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó gazdasági program időarányos 
végrehajtására, a pályázati források mind eredményesebb kihasználására irányuló, több 
pontban foglalt teljesítménykövetelmények végrehajtására sor került az alábbiak szerint: 
 

- gondoskodott a közgyűlés és a bizottságok munkája során a törvényesség, 
eredményesség és hatékonyság biztosításáról; 

- gondoskodott a közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról, végrehajtatásáról; 
- hatékonyan közreműködött a megyei önkormányzat gazdálkodása biztonságának 

megőrzésében; 
- koordinálta az önkormányzat 2010-2014. évre szóló gazdasági programjának 

időarányos végrehajtását; 
- közreműködött a megyei önkormányzat által biztosított szolgáltatások 

színvonalának megőrzésében, a szakmai munka feltételeinek szinten tartásában, 
javításában; 

- kiemelkedően közreműködött a megyei önkormányzat új, területfejlesztéssel 
összefüggő feladatainak ellátásban, koordinálásban; 

- jelentősen hozzájárult az önkormányzat jogalkalmazói tevékenységének 
javításához, a települési önkormányzatokkal, kistérségekkel történő 
együttműködés bővítéséhez. 

 
A fentiek alapján a teljesítménykövetelményekben meghatározott feladatokat, a szakmai 
követelményeket és a munkaköri leírásban foglaltakat végrehajtottnak tekintem, azokat kiváló 
minősítésűre értékelem. 
 
 
Salgótarján, 2012. december 5. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 
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