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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 
A testület 88/2012. (XII. 20.) Kgy. határozatával döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft-ben (a továbbiakban: Kft.) a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 

üzletrészének adás-vételére vonatkozó szerződés aláírásáról. Ezáltal a Kft. tagjainak száma 

egy főre csökkent, így egyszemélyes társaságként a 89/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat 

meghozatalával alapító okirat megalkotására, majd a Balassagyarmati Törvényszék 

Cégbíróságához (a továbbiakban: Cégbíróság) történő benyújtására került sor. 

A Cégbíróság 2013. február 4-ei hiánypótlási felhívásának megfelelően a testület a 10/2013. 

(III. 21.) Kgy. határozattal módosította az alapító okiratot, illetve a 11/2013. (III. 21.) Kgy. 

határozattal elfogadta a módosítással egységes szerkezetbe foglalt változatot. 

A Cégbíróság Cg. 12-09-006043/47. sz. határozatával intézkedett a cégnyilvántartásban 

történő átvezetésről. Ez, továbbá a többi gazdasági társaságban lévő részesedés 

számszerűsítésének áttekinthetőbbé tétele, valamint a megyehatáron található 

üdvözlőtábláknak a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak között való nevesítése 

indokolttá teszi a rendelet Nógrád Megye Önkormányzata korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonát tartalmazó 2. sz. mellékletének módosítását. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet 

megalkotására. 

 

 

 
Salgótarján, 2013. április 4. 
 
 

Becsó Zsolt 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2013. (… ...) önkormányzati  
rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire, a következőket rendeli el:  

 
 

 
1.§ 

 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 
 

2. § 
 

 
Jelen rendelet 2013. április 29-én lép hatályba. 

 
 

 
 

Salgótarján, 2013. április 25. 
 
 
 
 

 
Becsó Zsolt 

a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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a …/2013. (… …) önkormányzati rendelet melléklete 
 

2. számú melléklet 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyona 

 
 

Sor-
szám 

Gazdasági társaságok 

Megnevezése Cégjegyzékszáma Székhelye Tulajdoni részesedés 
1. ÉMIG Észak-

magyarországi 
Idegenforgalmi és 

Gazdaságfejlesztési 
Nonprofit Kft. 

(ÉMIG Nonprofit Kft.) 

Cg. 10-09-028924 
Eger, Bajcsy-Zsilinszky E. 

út 1. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

580.000 Ft 
 

2. Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. Cg. 12-09-006043 

Salgótarján, Rákóczi út 
36. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

4.000.000 Ft  
3. NORRIA Észak-

Magyarországi Regionális 
Innovációs Ügynökség 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
(NORRIA Nonprofit 

Közhasznú Kft.) 

Cg. 05-09-015045 
Miskolc, Széchenyi u. 

107. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

1.650.000 Ft 

4. KRF Észak-
Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Zrt. 
(KRF Zrt.) 

Cg. 12-10-001583 
Salgótarján, Alkotmány út 

18. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

1.000.000 Ft 

5. RÉGIÓ FINANSZ 
Pénzügyi Zrt.  

(RÉGIÓ FINANSZ Zrt.) 
Cg. 12-10-001594 

Salgótarján, Alkotmány út 
18. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

1.000.000 Ft 

 
A megyei önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban, ingatlanrészekben lévő berendezési tárgyak, valamint 
informatikai eszközök, immateriális javak, továbbá a megyehatáron lévő üdvözlőtáblák korlátozottan forgalomképesek. 

Sor-
szám 

Ingatlan adatai Megjegyzés 

Megnevezése 
Helyrajzi 

száma 
Területe 

(m2) 
Címe 

 

1. Iroda    1809/2/A/5 18  Pásztó, Kölcsey 
u. 16. fsz. 5. Nógrád Megye Önkormányzatának 

tulajdoni hányada: 1/1 
Az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátását szolgálja. 

  
 
 
 

Sorszám 

Gépjármű tulajdon 

Típus Rendszám Motorszám               Alvázszám Évjárat Jármű fajtája 

1. Hyundai i40 LYC-882 D4FDBU987421 KMHLC81UBCU009145 2011. Szgk. 

2. Toyota 
Avensis 

KLR-130 2ADFHV SB1BB56L90E058682 2006. Szgk. 

3. Ford Mondeo KWF-531 AZBA7D57751 WF0EXXGBBE7D57751 2007. Szgk. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
mely ismerteti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításának várható következményeit 
 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály az önkormányzat vagyona 
meghatározásának rögzítésével kívánja 

biztosítani a közfeladatok ellátása 
biztonságos, átlátható rendszerét. 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A megyei önkormányzat 
költségvetésében nem eredményez 

megtakarítást. 
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 

A rendelet megalkotásának hiányában 
olyan helyzet állhatna elő, amely nem 

felelne meg a hatályos jogszabályi 
környezetnek.  

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 
 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

Általános indokolás 
 

 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 
rendelettel kíván megfelelni annak a követelménynek, amely a nemzeti vagyon egészét 
képező állami és helyi önkormányzati vagyonra vonatkozó egységes szabályozás és 
vagyongazdálkodási alapelvek rögzítésére megalkotott törvényekben foglalt elvárásoknak 
megfelel.  
 
 

Részletes indokolás 
 
 

Az 1. §-hoz 
 

 
A rendelet melléklete módosításra került a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
üzletrésze megvásárlásának feltüntetésével, továbbá a többi gazdasági társaságban lévő 
részesedések számszerűsítése áttekinthetőbbé rögzítésével, valamint a megyehatáron található 
üdvözlőtáblák nevesítésével. 
 
 

A 2. § -hoz 
 

 
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza. 
 
 

 


