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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló előterjesztését előreláthatólag a jövő év első ülésén fogja tárgyalni. Ebből következően 
január 1-jétől a költségvetési rendelet megalkotásáig nem rendelkezünk elfogadott költségve-
tési előirányzatokkal, ugyanakkor a működés folyamatosságáról, annak finanszírozásáról 
gondoskodni kell.  

Annak érdekében, hogy szabályozott legyen az átmeneti időszak, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalko-
tására teszek indítványt. Ebben a közgyűlés felhatalmazását kérem, hogy a szükséges és indo-
kolt kiadásokat teljesítsük, az önkormányzat esetleges bevételeit beszedhessük.  

A folyamatos és állandó jellegű működési kiadásokon túl várható, hogy 2015 januárjában 
jelentkezni fog az ez évben elindult „Projektfejlesztési és Projektmegvalósítási menedzser” 
képzés kapcsán vállalt foglalkoztatási kötelezettség. Ennek részleteit a következőkben fogla-
lom össze: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Mun-
kaügyi Központ) „Projektfejlesztési és Projektmegvalósítási menedzser” képzést indított 
2014. szeptember és december közötti időszakban salgótarjáni és balassagyarmati helyszíne-
ken. A képzés során a résztvevők elsajátíthatták a 2014-2020 pályázati időszak támogatási 
rendszerének új szabályait, megalapozott tudást szerezhettek a pályázati dokumentációk elké-
szítésének folyamatáról, valamint a nyertes pályázatok megvalósítási lehetőségeiről. A képzés 
befejezését követően a Munkaügyi Központ azokat a munkáltatókat, akik a tanúsítványt meg-
szerzőket 3 hónapon keresztül foglalkoztatják 100 %-os, majd újabb 5 hónapon keresztül 50 
%-os támogatásban részesíti a személyi juttatás és járulék terhei fedezetére. A továbbiakban 
foglalkoztatási kötelezettség a munkáltatókat nem terheli. Nógrád Megye Önkormányzata a 
75/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat alapján csatlakozott a képzéshez, kinyilvánította azon szán-
dékát, hogy a képzés utáni munkatapasztalat szerzés biztosításában szükség szerint, mint fog-
lalkoztató is részt vesz. Jelenleg még egyeztetés alatt áll, hogy a 32 főből hány fő kihelyezésé-
ről kell gondoskodnunk. A rendeletben felhatalmazást kérek arra, hogy a folyamatosan jelent-
kező kiadásokon felül a jelzett foglalkoztatással összefüggő bevételek és kiadások vonatkozá-
sában is eljárhassak. 

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időszakában befolyó bevételek és teljesített kiadá-
sok a 2015. évi költségvetési rendelet részét képezik. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a csatolt rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalko-
tására. 
 
 
Salgótarján, 2014. december 3. 
 
 
        Skuczi Nándor 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
..../2014. (............) önkormányzati 

r e n d e l e t e  
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nóg-
rád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetése megal-
kotásáig az átmeneti gazdálkodás szabályaira a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
 (1) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy 

a) az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal működési kia-
dásait a 2014. évi költségvetésben szereplő keretszámok alapján időarányosan 
biztosítsa, 

b) vis-maior esetekre soron kívül intézkedjen, 
c) a 2014. évi költségvetésben már ismert feladatok figyelembe vételével a 2015. 

évi költségvetési rendelet elfogadásáig kötelezettséget vállaljon, 
d) a „Projektfejlesztési és Projektmegvalósítási menedzser” képzéshez kapcsoló-

dó munkatapasztalat szerzés érdekében maximum 32 fő foglalkoztatását bizto-
sítsa, az összefüggő bevételek és kiadások teljesítése érdekében eljárjon. 
 

(2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló rendelet hatálybalépésének napjáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan 
beszedje. 

 
(3) Az átmeneti gazdálkodás része a 2015. évi költségvetés végrehajtásának. 

 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az 1. § a 2015. évi költségvetési 
rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.  
 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 
 Skuczi Nándor     dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló  
önkormányzati rendelet elfogadásának várható következményeit 

 
A vizsgált kritériumok A vizsgálat eredménye 

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének elfogadásáig tartó 
időszakot szabályozza. A jogszabály lehető-
séget biztosít arra, hogy azt a lakosság az 
interneten keresztül is megismerhesse. 

A tervezett jogszabály gazdasági, költségve-
tési hatásai 

A jogszabály elfogadása után sincs az ön-
kormányzatnak hiánya. 

A tervezett jogszabály környezeti következ-
ményei 

A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a pa-
pírfelhasználást. 

A tervezett jogszabály egészségi következ-
ményei 

A jogszabály tárgyából eredően nincsenek 
egészségi következményei. 

A tervezett jogszabály adminisztratív terhe-
ket befolyásoló hatásai 

Az adminisztratív terhek átterhelődnek elekt-
ronikus útra. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható követ-
kezményei 

A jogszabály megalkotása a tervszerűség 
biztosítása érdekében szükségszerű. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi felté-
telek 

A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek – a hitelfelvételi lehetőségeket is 
figyelembe véve – rendelkezésre állnak. 

 
 

INDOKOLÁS 
Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 

szóló önkormányzati rendelethez 
 

Általános indokolás 
 
Az önkormányzat a 2015. évi költségvetését a 2015. évi első ülésén tervezi megtárgyalni. A 
január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszak költségvetési folyamatainak biztosítása 
érdekében javasolt a rendelet megalkotása.  
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tartalmazza a költségvetési tételek teljesítése érde-
kében szükséges felhatalmazásokat, valamint rögzítésre kerül, hogy a 2015. január 1-től a 
2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszakban teljesített kiadások, befolyó 
bevételek részét képezik a 2015. évi költségvetésnek. 

 
2. §-hoz 

 
A rendelet hatályba lépésére, és hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz-
za. 


