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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. 
mellékletében kerültek jóváhagyásra a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, azon 
belül a megyei önkormányzati tartalék előirányzata, összesen 1.500 millió Ft. A támogatás 
igénylésének, felhasználásának részletszabályai a 39/2013. (VII. 31.) BM rendeletben (a 
továbbiakban: rendelet) kerültek meghatározásra. Jelen előterjesztés tartalmazza az igénylés 
benyújtása feltételeként előírt határozati javaslatot. 

A rendelet alapján, két jogcímen igényelhető támogatás: 

1. a működést súlyosan veszélyeztető, a kötelező feladatellátással kapcsolatosan 2013. 
évben esedékessé vált fizetési kötelezettség teljesítése, 

2. egyedi kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettségek teljesítése. 

A támogatás formája lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő. A benyújtási határidő 
2013. szeptember 30., a határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénylés alapján bíráló bizottság 
tesz javaslatot a támogatás összegére, melyről a helyi önkormányzatokért és az 
államháztartásért felelős miniszterek 2013. december 20-ig döntenek. A támogatás annak 
folyósítását követő három hónapon belül használható fel.  

Felmerült a rendelet módosításának szükségessége a legutóbbi Megyei Önkormányzatok 
Országos Szövetsége ülésen. Tartalmi jellegű változtatási javaslat, hogy az egyedi kezelést 
igénylő kötelezettségek teljesítésénél is kerüljön rögzítésre a kötelező feladatellátás, technikai 
módosítás pedig a határidő október 31-ére történő módosítása, valamint a felhasználás hat 
hónapra történő kiterjesztése lenne. Jelen előterjesztés összeállításáig a módosítással 
kapcsolatban nincs információm. 

Pályázatunk benyújtásának indoklását az alábbiakban foglalom össze: 

I. A testület ez év áprilisi ülésén elfogadásra került a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2012. évi beszámolója [16/2013. (IV. 25.) Kgy. 
határozat], valamint 2013. évi üzleti terve [17/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat]. 
Egyidejűleg az alapító okirat is módosításra került, melynek célja a Kft. tevékenységének 
profiltisztítása, az önkormányzat területfejlesztési jellegű kötelező feladataiban való 
részvétel erősítése volt. 
A Kft. 2012. évi eredményét 20.501 E Ft vállalkozási tevékenységből származó, továbbá 
9.464 E Ft egyéb bevétellel realizálta. A források nem fedezték a kiadásokat, melynek 
hatására 11.298 E Ft veszteség képződött. A 2013. évi üzleti terv elfogadásával jelentős 
költségcsökkentésről döntött a tulajdonos önkormányzatunk, párhuzamosan elfogadta azt 
a tényt, hogy vállalkozási tevékenységből származó bevétellel már nem lehet kalkulálni, 
csak áthúzódó ilyen jellegű források érinthetik a Kft. ez évi gazdálkodását. A 
profiltisztítás következményeként a Kft. létszáma két főre csökkent, a szolgáltatási 
szerződések felülvizsgálatra kerültek. Ahhoz, hogy a Kft. működése ez évben biztosított 
legyen, az üzleti terv 20.500 E Ft önkormányzati támogatással került jóváhagyásra. 
A Kft. működésével a közgyűlés jelenlegi, azaz szeptemberi ülésén is foglalkozunk. Az 
előző év veszteségei következményeként a tulajdonosnak közvetlenül be kell avatkozni a 
tőkerendezés miatt. Annak érdekében, hogy a saját tőke meghaladja a jegyzett tőkét, 
4.000 E Ft pótbefizetés szükséges. 
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II.  Az igénylésünk másik témaköre a sportfeladatokkal függ össze. A sportról szóló 2004. 
évi I. törvény alapján megyei önkormányzati feladat a sportszövetségek működésének 
alapvető feltételei megteremtésének elősegítése, a nemzeti sportinformációs 
adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok ellátása, a sport népszerűsítésében, a 
mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység 
szervezésében való közreműködés.  

III.  A területi nemzetiségi önkormányzatok háttér, adminisztratív jellegű feladatait a hivatal 
látja el, megállapodás alapján biztosítjuk az iroda működési feltételeit, a testületi ülések 
infrastrukturális és személyzeti hátterét. 

IV.  A magyar értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján további 
megyei önkormányzati feladat a megyei értéktár bizottság létrehozása és megyei értéktár 
bizottság felállítása, annak működésének biztosítása, koordinációja.  

V. Az 1545/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat alapján 2014. január 1. napjától a regionális 
fejlesztési ügynökségek a területileg illetékes megyei önkormányzat irányítása alá 
kerülnek. Ez olyan további, jelenleg nem nevesített kötelező feladatokra való 
felkészülést, illetve szervezet átalakítást jelent, melyek már 2013-ban előre nem látható 
kötelezettségvállalásokkal járhatnak. A feladatok az átvétel irányításától, kivitelezésétől 
pl. az irattározási kérdéskörig terjed.  

VI.  A hivatal, valamint az önkormányzat közvetlen működésével összefüggő fejlesztési 
források rendkívül korlátozottak, ugyanakkor a kötelező feladatellátás érdekében 
megvalósítandó, nem halasztható beszerzések a közeljövőben időszerűvé válnak.  
 

A leírtak alapján indítványozom, hogy igénylésünk összege 78.000 E Ft-ban kerüljön 
meghatározásra. 

Kérem a Tisztelt Testülettől a leírtak alapján a határozati javaslat elfogadását. 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 11. 
 
 
         Becsó Zsolt 
 
 
 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT  

a megyei önkormányzati tartalékból történő  
igénylés benyújtásáról 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletében jóváhagyott helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai, azon belül a megyei önkormányzati tartalék 
előirányzatából támogatási igényt nyújt be kötelező feladataira. 
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2. Kérelem indoklása: 
a) a  Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve alapján a 

működési kiadásainak fedezete és tőkerendezés biztosítása; 

b)  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglaltak szerinti testnevelési és 
sportszervezési feladatok teljesítése; 

c) területi nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása; 

d) a magyar értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján 
további megyei önkormányzati feladat a megyei értéktár bizottság létrehozása és 
megyei értéktár bizottság felállítása, annak működésének biztosítása, 
koordinációja; 

e) az 1545/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat teljesítésével összefüggő 
feladatokra való felkészülés megvalósítása; 

f) a hivatal, valamint az önkormányzat közvetlen működésével összefüggő 
fejlesztések realizálása. 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtására. 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2013. szeptember 26. 

 

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

Közgyűlésének elnöke  
 
 
 


