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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozattal fogadta el 

a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alapító okiratát. Az azóta 

eltelt időszakban az alapító okirat felülvizsgálata a következők miatt vált szükségessé:  

 

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5.§ (1) bekezdése – mely a költségvetési szervek 

alapító okiratának kötelező tartalmi kellékeit határozza meg – 2014. január 1-jével 

módosult. A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolására kormányzati funkció 

kódokat kell alkalmazni. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint a 

Hivatal szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése az 

alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége  

011140 Országos és hely nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
041140 Területfejlesztés igazgatása 
081043 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 

2. Az Ávr. 5.§ (1) bekezdésének módosításával az államháztartási szakfeladatrend szerinti 

megjelölését az alapító okiratban nem kell megjelölni. Ebből következően a Hivatal alapító 

okiratában nem szerepeltethetők az államháztartási szakfeladat kódok. 
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3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § módosításával a költségvetési 

szervek gazdálkodásának besorolására vonatkozó megjelölés megszüntetésre került, emiatt 

az alapító okiratban már nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés. 

 

A jogszabályi változások figyelembe vételével indokolt a Hivatal alapító okiratának 

módosítása, ezért kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását, valamint a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

 
Salgótarján, 2014. február 20. 
 
 

 
 

Becsó Zsolt
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

alapító okiratának módosítására 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. §-ában biztosított jogkörében a Nógrád Megyei Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint 
jóváhagyja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző  

 
2. A közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában biztosított 

jogkörében a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatot a törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetés céljából a Magyar Államkincstárnak küldje meg.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2014. február 27. 
 
 
 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

 
dr. Barta László 

Nógrád megyei főjegyző 
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1. számú melléklet 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát módosító okirat 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 9. § (1) bekezdése a) 
pontja, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalom alapján a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
 
1. Az alapító okirat 3. b) pontjában feltüntetett ,,Alaptevékenység” megnevezése ,,Szakmai 

alaptevékenység” megnevezésre változik. 
 

2. Az alapító okirat 3. d) pontjában szereplő tartalom a ,,Főtevékenységének 
államháztartási szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások 
igazgatási tevékenysége” tartalomra változik. 

 
3. Az alapító okirat 3. e) pontja „Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása” 

megnevezése „Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése” 
megnevezésre módosul.  

 
4. Az alapító okirat 3. e) pontjában szereplő alaptevékenységek helyébe a következő 

Kormányzati funkció szerinti alaptevékenységek kerülnek megjelölésre: 
 

ea) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége  

eb) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
ec) 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
ed) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
ee) 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
ef) 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
eg) 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
eh) 041140 Területfejlesztés igazgatása 
ei) 081043 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása 
ej) 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása 

ek) 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

el) 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 
5. Az alapító okirat 6., 10., és 11. pontja törlésre kerül. 

 
6. Az alapító okirat 7., 8., 9. pontjának számozása 6., 7., 8. pontra változik. 
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7. Az alapító okirat új 8. pontjában a „kinevezési” szövegrész helyébe „megbízási” 
szövegrész kerül. 

 
8. Az alapító okirat jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak.  
 
9. Az alapító okirat záradékában szereplő szöveg az alábbiak szerint módosul: 

„Jelen alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nógrád 
Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. január 31. napján, az 5/2013. (I. 31.) Kgy. 
határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Ezen egységes szerkezetű alapító okiratot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
…/2014. (II. 27.) Kgy. határozatával fogadta el.” 

 
 
Salgótarján, 2014. február 27. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnök 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 

Záradék: 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
Jelen Alapító okiratot módosító okiratot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
…/2014. (II. 27.) Kgy. határozatával fogadta el. 
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2. számú melléklet 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 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: 
 
A költségvetési szerv 
1. Megnevezése: 

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
 
2. Székhelye: 
 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
 
3. a) Közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 27. §-ában meghatározott feladatok. A 84. § (1) bekezdése 
alapján a megyei önkormányzati hivatal ellátja az önkormányzat működésével, 
valamint az elnök vagy a főjegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 
történő együttműködésének összehangolásában. 

 
b) Szakmai 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. 
 

c) Egyéb tevékenysége: 
A megyei önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a területi nemzetiségi 
önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 
 

d) Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
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e) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

ea) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége  

eb) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

ec) 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
ed) 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
ee) 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
ef) 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
eg) 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
eh) 041140 Területfejlesztés igazgatása 
ei) 081043 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása 
ej) 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása 

ek) 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

el) 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 
 
4. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 

Vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
 

5. Illetékessége, működési köre: 
Nógrád megye 

 
 

6. Irányító (felügyeleti) szervének neve, székhelye: 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
 
7. Az alapító szerv neve, székhelye: 

Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
 
 
8. a) Vezetőjének megbízási rendje:  

A jegyző (főjegyző) kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseinek megfelelően 
történik. 
A szerv vezetőjét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke nevezi ki 
pályázat útján, határozatlan időre. A szerv vezetőjének elnevezése: megyei jegyző 
(főjegyző). 
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 b) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
A költségvetési szerv és foglalkoztatottjai főként közszolgálati jogviszonyban a Kttv. 
alapján, kivételesen megbízásos jogviszonyban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény alapján, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 
állnak munkaviszonyban egymással. 

 
 
Salgótarján, 2014. február 27. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnök 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 

Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal 2013. január 31. napján, az 5/2013.(I. 31.) Kgy. határozattal 
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Ezen egységes szerkezetű alapító okiratot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
…/2014. (II. 27.) Kgy. határozatával fogadta el. 
 
 
 
 

dr. Barta László  
       Nógrád megyei főjegyző 


