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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
2012. január 1-jétől jelentős törvényi módosítások érintették a megyei önkormányzatok feladatát és 
vagyonát, melyek indokolttá tették Nógrád Megye Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló korábbi közgyűlési rendelet hatályon kívül helyezésével egy új, 
a 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet megalkotását. 
Magyarország Alaptörvényének 38. cikk (1) bekezdése szerint az állam és a helyi önkormányzatok 
tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvtv.) szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon megőrzésének, 
védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményeit, az állam és a helyi 
önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető 
korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos gazdasági 
tevékenységeit. 
Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy a vagyongazdálkodásuknak 
az Alaptörvényben, valamint az Nvtv-ben meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet (a továbbiakban: terv) készítsenek.  
A Nvtv. nem tartalmaz kötelező előírásokat a terv tartalmi elemeire, csak annak funkcióját, célját 
határozza meg. Így a terv megalkotásával és elfogadásával olyan dokumentum létrehozása a cél, 
amely az önkormányzat helyzetéből kiindulva az egyes vagyonelemekkel kapcsolatos szándék 
megfogalmazása mellett meghatározza azok hasznosításának elveit. 
 
A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Salgótarján, 2013. április 8. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú  

vagyongazdálkodási terve elfogadására                                                                                        
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – e határozat mellékletét képező – Nógrád 
Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy kísérjék figyelemmel a vagyongazdálkodási terv 
hatályosulását, szükség esetén készítsék elő annak módosítását. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László főjegyző 

 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 

 
Becsó Zsolt 

a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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I. BEVEZETÉS 
 
Az önkormányzati vagyonnal való tervszerű gazdálkodás elősegítésének érdekében a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése előírja 
a helyi önkormányzatok számára, hogy a vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, 
valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésének biztosítása céljából 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készítsenek. Jelen dokumentum a 
jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében tartalmazza a Nógrád 
Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, vagyonával, egyes 
vagyonelemeivel kapcsolatos szándékait, illetve azt, hogy mely vagyonelemeket, milyen 
módon és elvek alapján tervez hasznosítani. 
 
II. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 
 
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 

2. A vagyongazdálkodás feladata a vagyonelemeknek az önkormányzat teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állaguk védelme, 
értéknövelő használata, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése. 
 

3. Az önkormányzati vagyon fejlesztésének (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a 
közgyűlés döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg, a megvalósítás 
elsődlegesen pályázati forrásból történjen meg.  
 

4. Az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes 
ellátása.  

 
III. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONA ÉS VAGYONGAZDÁL-

KODÁSA 
 
1. Nógrád Megye Önkormányzatának vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A 

törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgálja, forgalomképessége 
kizárt vagy korlátozott. Minden más vagyon üzleti vagyonnak minősül, amellyel az 
önkormányzat a jogszabályi keretek között szabadon gazdálkodik. 
 

2. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyon, amelynek az önkormányzat rendeleti szintű minősítésével az 
elidegenítés tilalmát, a hosszú távú megőrzés kiemelt fontosságát hangsúlyozza. 
Ebbe a körbe tartozó vagyonelemek a 4119 hrsz-ú, természetben a Salgótarján, Rákóczi 
út 36. sz. alatt található ún. „Megyeháza” épületében fennálló, az önkormányzatot 
megillető tulajdoni hányad és használat joga. 
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Az épület meghatározott helyiségei és parkolóhelyei elsősorban a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását biztosítják Nógrád Megye Önkormányzata 
tisztségviselői, közgyűlése, a területi nemzetiségi önkormányzatok, a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal munkatársai elhelyezésével, ezen túlmenő hasznosításukra 
helyhiány miatt nincs lehetőség. 
Az épület egészével kapcsolatos üzemeltetési feladatokat más jogi személy látja el. 
Ezen helyiségek tekintetében elsődleges feladat az állagmegóvás, és a hosszú távú 
munkavégzéshez szükséges mértékű karbantartás teljesítése.  
 

3. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába sorolt vagyonelemei         
– a rendeletében meghatározott feltételek szerint – elidegeníthetők, megterhelhetők.  
 

3.1. Ebbe a körbe tartozik a 1809/A/5 hrsz-ú, természetben a Pásztó, Kölcsey u. 16. fsz. 5. sz. 
alatt található önkormányzati tulajdon. 

 Az ingatlan területi irodaként az önkormányzat szolgáltató szerepének erősítését 
szolgálja, értékesítése, hasznosítása nem tervezett. 

 Ezen helyiség tekintetében elsődleges feladat az állagmegóvás és a hosszú távú 
munkavégzéshez szükséges mértékű karbantartás teljesítése. 

 Ezen túlmenően Nógrád Megye Önkormányzata további ingatlanokkal, ingatlanokat 
terhelő vagyoni értékű joggal nem rendelkezik (bár az állami átvétel ingatlan-
nyilvántartás szerinti átvezetése a mai napig sem zárult le), és további ingatlanok 
vásárlását sem tervezi. 

 
3.2. Nógrád Megye Önkormányzata korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartoznak a 

következő gazdasági társaságokban lévő részesedései: 
 a) ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

580.000 Ft-os üzletrész; 
  b) Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 4.000.000 Ft-os üzletrész; 
 c) NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit 

Közhasznú Kft. 1.650.000 Ft-os üzletrész; 
  d) KRF Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 1.000.000 Ft-os üzletrész; 
  e) RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt. 1.000.000 Ft-os üzletrész. 
 Az a) és c) pont szerinti társasági részesedés értékesítése indokoltnak mutatkozik, a d) és 

e) pont szerinti részesedések elidegenítése nem tervezett. 
 A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenységét, működését a mindenkori 

pénzügyi forrásokhoz szükséges igazítani.  
 
3.3. Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó gépjárművek, a 

tulajdonában lévő ingatlanban, ingatlanrészekben lévő berendezési tárgyak, informatikai 
eszközök, immateriális javak, a megyehatáron elhelyezett üdvözlő táblák az 
önkormányzat közfeladatainak ellátását biztosítják, azokkal rendeltetésszerűen, felelős 
módon kell gazdálkodni. 

 A tevékenység ellátásához szükséges mértékben kell gondoskodni új eszközök 
beszerzéséről, valamint a feladatok ellátására alkalmatlanok selejtezéséről. 

 
4. Az önkormányzat üzleti vagyonát képező gépjárművek tekintetében célként mutatkozik, 

hogy az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása érdekében minden kedvező 
lehetőség kihasználásával törekedni kell a gépjárműpark működőképességének 
fenntartására, illetve megújítására. 

 



6 
 

 
 
 
IV. A VAGYON HASZNOSÍTÁSA, MŰKÖDTETÉSE 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete tartalmazza 
az önkormányzat vagyonával való rendelkezésre, a hasznosítására vonatkozó szabályokat, 
melynek végrehajtása során elkerülendő a vagyon felélése, a vagyonelemek gazdaságtalan 
működtetése. 
A vagyonhasznosítás, működtetés bevételei a vagyontárgyak megóvására, megújítására 
fordítandók. 
Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 
követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elemei szerint kell 
folytatni.  
 
 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 
 
 
 
 
          Becsó Zsolt 
            a Nógrád Megyei Önkormányzat 
            közgyűlésének elnöke 
 
 
 


