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Tisztelt Közgyűlés! 
 

Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (3) bekezdése alapján a közgyűlés hivatalt hozhat 

létre. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-

jén hatályba lépett rendelkezéseinek megfelelően szükségessé vált a hivatal megnevezésének 

módosítása. Ennek érdekében javaslom, hogy a jelenleg hatályban lévő alapító okiratot 

tartalmazó rendeletet helyezze hatályon kívül a testület, és a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Főosztály álláspontjának megfelelően ezentúl határozatban rendelkezzen a 

hivatal új alapító okiratáról. 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet 

megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását. 

 
 
 
 
Salgótarján, 2013. január 17. 
 
 

 Becsó Zsolt
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2013. (…. ...) önkormányzati rendelete 

 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratáról szóló 

19/2000. (XII. 1.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2000. (XII. 1.) Kgy. rendelete, továbbá a 
17/2009. (VI. 5. ) Kgy., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 27/2010. (XII. 1.) 
önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati, 
valamint a 6/2012. (II. 20.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.  
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.  
 
 
Salgótarján, 2013. január 31.  
 
 

             Becsó Zsolt                    dr. Barta László  
Nógrád Megyei Önkormányzat                     Nógrád megyei főjegyző 
      Közgyűlésének elnöke 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
 

mely ismerteti a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító 
okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadásának várható 

következményeit 
 
 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály Nógrád megye lakossága 
tekintetében kizárólag a közgyűlés 

hivatalának működését érinti.  
A tervezett jogszabály gazdasági, 

költségvetési hatásai 
A rendeletek elfogadásával jogszabály 

módosításoknak tesz eleget az 
önkormányzat. 

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően környezeti 
következmények nem merülnek fel. 

A tervezett jogszabály egészségi 
következményei 

A jogszabály tárgyából eredően egészségi 
következmények nem merülnek fel. 

A tervezett jogszabály adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai 

A tervezett jogszabály elfogadásának és 
bevezetésének nincsenek jelentős 

adminisztratív terhei. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, 

a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Az alapító okiratok megalkotásának eddig 
kialakult gyakorlata indokolja a hatályon 

kívül helyezést. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

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

feltételek rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 

 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala alapító okiratának hatályon 

kívül helyezéséről szóló rendelethez 
 
 

Általános indokolás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 33. § (3) 
bekezdése alapján a képviselő-testület hivatalt hozhat létre. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a rendelkezik a költségvetési 
szervek alapításának rendjéről. 
 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

Tekintettel arra, hogy az alapító okiratot az eddigi gyakorlattól eltérően 2013. február 1. 
napjától kezdődően határozatban kívánja elfogadni a testület, szükségessé vált hatályon kívül 
helyezni az ezt tartalmazó alaprendeletet, illetve az ezt módosító, még hatályban lévő 
rendeleteket. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának elfogadására 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.  
 

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatot a törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetés céljából a Magyar Államkincstárnak küldje meg, továbbá a névváltoztatásból 
eredő szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
 
 
Salgótarján, 2013. január 17. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Becsó Zsolt 
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A …/2013. (… …) Kgy. határozat melléklete 

 
 

,,ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló CXCV. törvény 8. § 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
tartalmi követelményeknek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát a következő tartalommal állapítja meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 

3. A költségvetési szerv jogállása, besorolása: 
 Önálló jogi személy, költségvetési szerv 

 
4. aaaa    a) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
27. §-ában meghatározott feladatok (szakágazat: 841105 – helyi 
önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége). 
 

 b) 
 
 
 
 
 
 
c) 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A hivatal feladata a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, bizottságai, 
valamint tisztségviselői munkájának segítése, az önkormányzat működésével, 
valamint a döntéseinek szakmai előkészítésével, végrehajtásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá az egyes jogszabályok által 
megállapított tevékenységek végrehajtása.  
 
A költségvetési szerv egyéb tevékenysége: 
A megyei önkormányzat számára kötelezően előírt feladatok ellátása a hatályos 
jogszabályok szerint. 
 

 
d) A költségvetési szerv alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat: 

da) 841112 Önkormányzati jogalkotás 
db) 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
dc) 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
dd) 841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
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de) 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

df) 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
dg) 841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége  
dh) 841163  Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 
di) 841172  Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenység helyi, 

területi szinteken 
dj) 841191 Nemzeti ünnepek programjai 
dk) 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
dl) 841229  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok területi igazgatása és szabályozása 

dm) 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 
dn) 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
do) 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
dp) 890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
dq) 890216  Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk 
dr) 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
ds) 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
dt) 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
du) 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
dv) 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
dw) 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
dx) 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
dy) 931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 

támogatása 
 

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Nógrád megye 

 
6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv. 

 
7. A költségvetési szerv irányító (felügyeleti) szervének neve, székhelye: 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
8. Az alapító szerv neve: 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, foglalkoztatottjainak 

jogviszonya: 
a. A szerv vezetőjét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke nevezi ki 

pályázat útján, határozatlan időre. A szerv vezetőjének elnevezése: megyei főjegyző. 
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b. A költségvetési szerv és foglalkoztatottjai főként közszolgálati, kivételesen polgári 
jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 

 
10. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 
11. A költségvetési szerv létrejöttének időpontja: 

1990. december 19. 
 
12. Jogelőd költségvetési szerv neve, székhelye: 

Nógrád Megyei Tanács VB. Szakigazgatási Szerve (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
13. Jelen alapító okirat 2013. február 1. napján lép hatályba. 

 
 
Salgótarján, 2013. január 31. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző” 

 
 
 
 


