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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú 
Kft. (a továbbiakban: társaság) ügyvezetője 2014 júniusában értesítést küldött arról, hogy a 
taggyűlésnek a társaság közhasznúsági státusza visszavonását tartalmazó határozata szerint a 
cégbíróság bejegyezte a névváltozást, továbbá kérelmet intézett a módosított név használatára, 
a különféle dokumentációkban való átvezetésére vonatkozóan. 
 
A testület a 2014. augusztusi ülésén döntött a KLR-130 forgalmi rendszámú személygépkocsi 
cseréjének szükségszerűségéről. 
 
Tekintettel arra, hogy a gépjárművek, az informatikai eszközök és minden további 
berendezési tárgy, egyéb immateriális javak olyan vagyontárgyak, melyek gazdaságtalan 
működtetése, elhasználódása kapcsán folyamatos igény jelentkezik a cserére, illetve új 
beszerzésére, indokolt ezen vagyonelemeknek a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből 
az üzleti vagyon körébe történő átemelése.  
Az átminősítés mellett célszerűnek mutatkozik a személygépkocsik tárgyi eszközök közé való 
besorolása is. 
 
A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet 
megalkotására, valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 
 
 

Salgótarján, 2014. augusztus 28. 

 

 

 

Becsó Zsolt 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2014. (... ... ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

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 1. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

3. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 
 
 
Salgótarján, 2014. szeptember 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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a …/2014. (…….) önkormányzati rendelet 1. sz. 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 Kft. 
(NORRIA Nonprofit 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 
6. NORDA Észak-

magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Nonprofit Kft. 
(NORDA Nonprofit Kft.) 

Cg. 05-09-017690 
Miskolc, Széchenyi u. 

107. 

Nógrád Megye Önkormányzatát 
megillető üzletrész névértéke 

1.000.000 Ft  
(1/3-ad rész) 

 

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. 
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a …/2014. (… …) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 

 

3. számú melléklet 

 

Nógrád Megye Önkormányzatának üzleti vagyona 
 

 
A Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonát képező 

a) tárgyi eszközök, immateriális javak 
b) a megszűnt Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként üzemeltetésre, 

vagyonkezelésbe átadott eszközök. 
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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 megtakarítást nem 

eredményez 
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 a hiányában 
olyan helyzet állhatna elő, mely alapján 
a rendelet nem felelne meg a hatályos 

jogszabályi előírásoknak 
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 2. számú melléklete módosításra került az önkormányzat tulajdonában lévő egyik 
gazdasági társaság névváltozása feltüntetésével, valamint a gépjárművek, informatikai 
eszközök és minden további berendezési tárgy, egyéb immateriális javak korlátozottan 
forgalomképes vagyonelemként való minősítésének megszüntetésével.  

 
A 2. §-hoz 

 
A rendelet 3. számú melléklete módosításra került a korlátozottan forgalomképes tárgyi 
eszközök (pl. gépjárművek, informatikai eszközök) üzleti vagyon körébe való 
átminősítésével. 

 
A 3. §-hoz 

 
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
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HATÁROZATI JAVASLAT  
 

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

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlése felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2014. szeptember 10-én elfogadott 
módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján 
tegye közzé.  
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
 

2. A közgyűlés a következő eszközök alábbi ellenértéken történő tulajdonjog átruházásáról 
dönt: 
 

Sorszám Megnevezés 
Mennyiség 

(darab) 
Nettó 

egységár 

1. 

Del Vosto 1015 Notebook 15,6” T6570 
− MS Windows 7 prémium 
− MS Office 2010 Home & Business 
− Targus ONT088 
− Notebook táska 

16 
35.000 Ft 
(bruttó: 

44.450 Ft) 

2. 

Notebook Toshiba L630-11K 13,3” 
− MS Office 2010 Home & Business HU 
− Targus  Notebook táska 13,3” 
− Samsung SXC 4623F multilézer 

(multifunkciós nyomtató) 
− Microtic Routerboard+ táp + Wifi + ház 
− MOU026-logitec M305 Wireless 

1 
42.000 Ft 
(bruttó: 

53.340 Ft) 

 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerinti 
átruházott hatáskörben eljárva, az eszközök tulajdonjogának visszterhesen történő 
értékesítéséről gondoskodjanak. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. szeptember 10. 

 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 


