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I. 
A KÖZGY ŰLÉS RENDELETE 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    21/2012. (XII. 21.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye 
Önkormányzata 2013. évi költségvetése megalkotásáig 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 Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
működési kiadásait a 2012. évi költségvetésben szereplő keretszámok alapján 
időarányosan biztosítsa, 

b) vis-maior esetekre soron kívül intézkedjen, 
c) a 2012. évi költségvetésben már ismert feladatok, illetve a közgyűlés korábbi döntése 

alapján történt kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítéséről a kötelezettségvállalások 
mértékéig gondoskodjon. 

(2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló rendelet hatálybalépésének napjáig az önkormányzat bevételeit 
folytatólagosan beszedje. 

 
(3) Az átmeneti gazdálkodás része a 2013. évi költségvetés végrehajtásának. 

 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy az 1. § a 2013. évi költségvetési rendelet 
hatálybalépésének napján hatályát veszti.  
 
 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 
  

Becsó Zsolt s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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II. 
A KÖZGY ŰLÉS HATÁROZATAI 

 

 
HATÁROZATA 

 
 

1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatának végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
2. A testület a bizottságai átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-100. sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I. 20.) Kgy. rendelet 3. § (5) 

bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 2. sz. melléklete I.2.1.4. sorában lévő elkülönített keret 
terhére a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány KHSZ részére: 
karácsonyi ajándékozás és „egy tál melegétel” osztás 30.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az illegális hulladéklerakók 

megszüntetéséhez kapcsolódó Start Mintaprogram előkészítésével, megvalósításával. A közgyűlés 
felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, illetve a program 
megvalósításához kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

85/2012. (XII.20.) Kgy. 
 

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok 
végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 
eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez 
kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 
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HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évre szóló üléstervét a melléklet szerint 
állapítja meg. A testület felkéri a bizottságok elnökeit és a tanácsnokot, hogy a jövő évre szóló 
munkatervük, munkaprogramjuk összeállításánál a közgyűlés üléstervét vegyék figyelembe. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a bizottságok elnökei, 
              koordinációs tanácsnok 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, 

szükség szerint tegyenek javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjesszék a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László megyei főjegyző 

 
 
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért felelősök részére küldje 

meg. 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
 

Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

86/2012. (XII.20.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2013. évi ülésterve 
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A 86/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat melléklete 

 

 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2013. évi ülésterve 
 

A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: 
 

Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról szóló jelentést. 
 

A közgyűlés - az üléstervben ütemezetteken túl - szükség szerint megtárgyalja: 
 

− A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket 

− A vagyoni kérdéseket 

− Az alapító okirat módosítását 

− A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását 

− Az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés(ek) 

tapasztalatairól készített tájékoztatót 

− A „Nógrád” név használatához kapcsolódó fellebbezéseket 

− Az ajánlatkérői feladatokat a közbeszerzési szabályzatban rögzített esetekben 

− A Közbeszerzési Szabályzat módosítását 

− A Nógrád Megyei Önkormányzat részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

tevékenységével kapcsolatos döntési javaslatokat 

− A területfejlesztéshez kapcsolódó intézkedéseket, a célrendszer kialakítását, a stratégiai célok 

meghatározását 

− A jogszabályok változásából eredő esetleges munkáltatói intézkedéseket 

− A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó intézkedéseket, illetve a 

szükséges döntések meghozatalát 

 

Törvényességire leadás: január 9. (szerda) 
Postázás: január 17. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: január 22. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: január 24. (csüt.) 

Január 31. 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

3. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat közötti 
együttműködés tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
4. Egyebek 
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Törvényességire leadás: március 27. (szerda) 
Postázás: április 4. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: április 9. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: április 11. (csüt.) 

 
Április 18. 

 
2. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3. Beszámoló a 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László megyei főjegyző 

Az előterjesztést megtárgyalja: az érintett szakbizottság 
 
4. Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: az érintett szakbizottság 

 
Törvényességire leadás: május 15. (szerda) 
Postázás: május 23. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: május 28. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: május 30.  (csüt.) 

 
Június 6. 
 
Zárt ülés keretében: 
 
2. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységéről, 
kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről 
Nógrád megyében 
Előterjesztő: a Munkaügyi Központ vezetője 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységéről 
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 

 
− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 

érdekében végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2012. 
évi tevékenységéről  
Előterjesztő: a Munkaügyi Központ vezetője 
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VITANAP 
A Nógrád megyében élő nemzetiségek helyzete beszámolójuk alapján 
 
 

Törvényességire leadás: szeptember 4. (szerda) 
Postázás: szeptember 12.(csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: szeptember 17. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: szeptember 19.  (csüt.) 

 
 
Szeptember 26. 
 
2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
 

Törvényességire leadás: október 30. (szerda) 
Postázás: november 7. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: november 12.  (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: november 14.  (csüt.) 

 
 
November 21. 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
 
 

Törvényességire leadás: november 27. (szerda) 
Postázás: december 5. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: december 10. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: december 12.  (csüt.) 

 
December 19. 
 
2. Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2013. évre meghatározott teljesítmény-követelmények 

alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire 
vonatkozó, 2014. évre szóló teljesítmény-követelmények alapjául szolgáló célok meghatározására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                 dr. Barta László, megyei főjegyző 

Az előterjesztést megtárgyalja: az érintett szakbizottság 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 



120 

 

Zárt ülés keretében: 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
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HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2012. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásának értékeléséről szóló beszámolót 
elfogadja. Megállapítja, hogy a hivatal a számára meghatározott feladatokat jó színvonalon látta 
el. A testület a 2012. évre meghatározott teljesítménykövetelményeket végrehajtottnak tekinti. 
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 2013. évi 
munkavégzés során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
2. A közgyűlés tudomásul veszi a megyei főjegyző 2012. évi teljesítménykövetelményeinek 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
Utasítja elnökét, hogy a teljesítményértékelés összegzett tapasztalatait a 2013. évi munkavégzés 
során vegye figyelembe. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés hivatalának köztisztviselőire vonatkozó 

2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a következők szerint határozza meg: 
 

Átfogó célok 
 

a. A megyei önkormányzat területfejlesztéshez kapcsolódó feladatainak kiemelkedő színvonalú 
ellátása, 

b. A közgyűlés és bizottságai működése során a törvényesség, eredményesség és hatékonyság 
biztosítása; a lehető legkomplexebb és a szakmailag legmagasabb színvonalú döntéshozatal 
garantálása; 

c. A közgyűlés rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, maradéktalan végrehajtása; 
d. A közgyűlés és a bizottságok 2013. évi üléstervében foglalt testületi ülések előkészítése; 
e. A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata; 
f. Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítése azzal, hogy végrehajtása 

során legfontosabb feladat a pénzügyi-likviditás biztosítása, 
g. A 2010-2014. évekre vonatkozó gazdasági programban megfogalmazottak végrehajtására 

törekvés; 
h. A társadalmi-,és civil kapcsolatok erősítése; 
i. A 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása érdekében a 

pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, azokon az önkormányzat részvételének lehetőség 
szerinti növelése és ezáltal a pénzügyi források bővítése; 

j. A hivatal minőségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás struktúrájának 
további „finomítása” a kötelező feladatok ellátásának még hatékonyabbá tétele érdekében; 

87/2012. (XII.20.) Kgy. 
 

Tárgy: a közgyűlés hivatala részére 2012. évre 
meghatározott teljesítmények alapját képező célok 
megvalósulása, valamint a közgyűlés hivatalának 
köztisztviselőire vonatkozó 2013. évre szóló 
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok 
meghatározása 
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k. A köztisztviselők szakmai felkészültségének, idegennyelv-ismereteinek további javítása, 
továbbképzésük feltételeinek biztosítása. 

 
Ágazati célok 

 
Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés 

a. Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a féléves, valamint az éves 
beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

b. Az önkormányzati gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési rendszerének 
továbbfejlesztése, keresve a lehetőséget a költségtakarékosabb, koncentráltabb feladat-
ellátásra; 

Az önkormányzat testületeinek működése, államigazgatási feladatok 
a. A közgyűlés és a bizottságok munkájának összehangolása; a testületi működést érintő 

változásokra vonatkozó javaslat kidolgozása, 
b. A Szervezeti és Működési Szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata; 
c. Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, határozatok 

készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az időszerűség biztosítása; 
d. A testületi határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése; 

Nemzeti és etnikai kisebbségek: 
a. A területi nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése; 
b. Együttműködés a pályázatok, programok megvalósításában; 

Nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom: 
a. A fennálló nemzetközi kapcsolatok szinten tartása, erősítése; 
b. Javaslat kidolgozása a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatokról, a 

hatályos jogszabályi környezet függvényében 
Területfejlesztés: 

a. A várható fejlesztéspolitikai feladatok keretében földolgozni a fejlesztésekkel összefüggő 
terveket, testület elé terjesztendő javaslatok jogszabályi keretek között történő előkészítése, 

b. Együttműködés és kapcsolattartás a megye településeivel, és egyéb szervezetekkel;  
c. Nemzeti és uniós források elnyerésére pályázatok előkészítése, benyújtása és menedzselése, 

támogatások lehívása; 
d. A szlovák-magyar határmenti együttműködés fejlesztése, a területfejlesztési kapcsolatok 

szorosabbá fűzése, közös fejlesztések lebonyolítása; ennek keretén belül Európai Területi 
társulás létrehozásának kezdeményezése 
 

Informatika: 
a. Esetleges választások, népszavazások informatikai lebonyolítása, informatikai szolgáltatás, 

adatszolgáltatási feladatok biztosítása; 
b. Közreműködik az önkormányzat honlapjának fejlesztésében, működtetésében, 

karbantartásában; 
c. A hivatal elektronikus adatbázisainak fejlesztése, bővítése; 
d. Az elektronikus ügyintézés feltételeinek folyamatos bővítése; 
e. Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének mind szélesebb körben – elektronikusan – 

történő megfelelés; 
PR-tevékenység: 

a. Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett szolgáltatókkal, vállalkozókkal; 
b. Az önkormányzat WEB-lapjának rendszeres aktualizálása; 

 
4. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a 3. pontban megfogalmazott célok figyelembevételével a 

hivatal köztisztviselőinek személyre szóló teljesítménykövetelményeit állapítsa meg. 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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5. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy 2013 decemberében számoljon be a határozatban 
rögzített célok megvalósulásáról. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                    dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 
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HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – e határozat mellékletét képező – adás-vételi 
szerződés tervezetét.  
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt a szerződés aláírására, valamint a vételár kiegyenlítésére. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
         dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

88/2012. (XII.20.) Kgy. 
 

Tárgy: a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás 
üzletrészének adás-vételére vonatkozó szerződés 
megkötése 
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A 88/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat melléklete 
 

ADÁSVÉTELI  SZERZ ŐDÉS 
(tervezet) 

 
 

amely létrejött egyrészről NÓGRÁD MEGYE 4 - bátonyterenyei, pásztói, salgótarjáni és 
szécsényi–KISTÉRSÉGÉT ÉRINTŐ HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS (székhely: 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., nyilvántartási szám: 764102, Képv: Székyné dr. Sztrémi Melinda 
elnök) mint eladó (a továbbiakban: eladó), másrészről  Nógrád Megye Önkormányzata (székhely: 
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., nyilvántartási szám: 735265, Képv: Becsó Zsolt, a közgyűlés 
elnöke) mint vevő ( a továbbiakban: vevő) között az alábbi helyen és időben a következő feltételekkel: 
 

1./  Szerződő felek megállapítják, hogy az eladó tulajdonát képezi a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit  Kft.-ben (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám, cégjegyzék szám: Cg. 12-09-006043) 
1.000.000.-Ft (azaz: Egymillió forint) törzsbetétet kitevő üzletrész.  

 

2./  Eladó eladja, vevő megvásárolja az eladó 1.000.000.-Ft értékű üzletrészét 
 

 1.000.000 Ft  
 

 közösen kialkudott vételárért. 
 
3./  A vételár kiegyenlítése e szerződés aláírásakor átutalással történik meg, az eladó OTP Bank Nyrt.-

nél vezetett 11741000-15764106 számú számlájára, melynek tényét banki bizonylat igazolja.  
 
4./  Eladó az átruházott üzletrész per-, teher- és igénymentességéért feltétlen szavatosságot vállal.  
  
5./  Jelen szerződés aláírásával eladónak az üzletrésszel kapcsolatos valamennyi joga és 

kötelezettsége átszáll a vevőre. 
 

6./  Szerződő felek kijelentik, hogy képviselőik útján szerződéskötési joggal rendelkeznek. 
 
 

Szerződő felek képviselői a fenti üzletrész-átruházási szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírják azzal a kikötéssel, hogy a részleteiben nem szabályozott 
kérdésekre a Gt. és a Ptk. szabályai az irányadók. 
 

Salgótarján, 2012. december ………… 
 
 

  
Székyné dr. Sztrémi Melinda elnök 

eladó képv. 
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

vevő képv. 
 

  
  
Ellenjegyezte: Jogi ellenjegyző: 
  
 dr. Barta László 

Nógrád megyei főjegyző 
Készítette:  
  
 Pénzügyi ellenjegyző: 
  
 Bácskai Katalin 

Gazdasági Iroda vezetője 
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HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) jelen határozat meghozataláig érvényes társasági szerződését 
hatályon kívül helyezi, egyidejűleg jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot elfogadja. 

 
2. A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét a vonatkozó döntéseket tartalmazó alapító okirat 

aláírására, továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. január 19. 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

              Sándor Ildikó ügyvezető igazgató 
 
 
 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

89/2012. (XII.20.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
alapító okirata elfogadása 
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A 89/2012. (XII. 20.) Kgy. határozat melléklete 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 
amely készült a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100. 
Salgótarján, Rákóczi út 36.) tulajdonosi jogokat gyakorló, egyedüli tagja, Nógrád Megye 
Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2012. december 20. napján meghozott 89/2012. 
(XII. 20.) Kgy. határozata alapján, a 2006. évi IV. törvényben, valamint a 2011. évi CLXXV. 
törvényben foglaltak szerint: 
 

I. 
 

A Társaság tagja, cégneve, székhelye, tevékenységi körei, tartama 
 
1./  A Társaság tagja: Nógrád Megye Önkormányzata  
             Salgótarján, Rákóczi út 36. szám  

Törzskönyvi azonosító: 735265 (Magyar Államkincstári nyilvántartás) 
                           Képviselője: Becsó Zsolt elnök 
 
2./ A Társaság cégneve: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
      A Társaság rövidített neve: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
 
3./ A Társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám 
 
     A Társaság önálló jogi személy és közhasznú szervezet. 
 
4./ A Társaság tevékenységi  körei: 
 
4.1. A Társaság közhasznú tevékenysége: 
 
      Tevékenység   
84.13’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység) 
71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás   
74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai,tudományos,műszaki tevékenység   
    
4.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége: 
 
 A közhasznú tevékenység elősegítésére a Társaság - tevékenységi körében és kapacitása terhére - 

üzletszerű gazdasági tevékenységet oly módon végezhet, hogy az a közhasznú feladatainak 
ellátását nem veszélyeztetheti.  

 Az üzletszerű gazdasági tevékenységi körök, a 4.1. pontban megjelölteken túlmenően: 
 
Tevékenység   
58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység  
63.11’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás  
82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás 
  
5./ A Társaság tartama: határozatlan idő. 
 



128 

 

6./ A Társaság tevékenységének megkezdése: 1996. szeptember 1. 
  
     A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. 
 

II. 
 

A Társaság üzletvezetése, a cégjegyzés módja 
 
7./ A Társaság ügyvezetője:  2011. február 1. napjától meghatározatlan ideig 
      Sándor Ildikó (an: Papp Magdolna)  
      Szül. hely, idő: Salgótarján, 1967. 04.11. 
      3100. Salgótarján, Mezei utca 49. szám alatti lakos. 

Adóazonosító jele: 8366243648 
    

 Az ügyvezető a Társaságot önállóan képviseli, illetőleg a céget önállóan jegyzi. 
 Az ügyvezető kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerint jogosult a tevékenység ellátására. 
 Az ügyvezető megnevezése: ügyvezető igazgató. 
 
8./ A Társaság cégjegyzése: 
 
 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve 

előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető az aláírási-mintának megfelelően írja alá a nevét. 
 

III. 
 

A társaság törzstőkéje, személyes közreműködés módja, mellékszolgáltatás 
 

9./ A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje): 
       A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 4.000.000,- Ft, azaz: Négymillió forint, mely kizárólag 

készpénzből áll. 
 A törzsbetét: 
 Tulajdonosa: Nógrád Megye Önkormányzata  
 Nagysága: 4.000.000.-Ft, azaz: Négymillió forint, mely kizárólag készpénzből áll. 

 
10./  Tag üzletrésze, befizetés esedékessége: 
  
 Tag a társaság üzletrészét korábban befizette. 
 
11./ Személyes közreműködés módja: 
 
 Tag a társaság működésében személyesen nem vesz részt. 
 
12./ Mellékszolgáltatás: 
 
 Tag mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles. 

 
13./ A Társaság nyereségével kapcsolatos rendelkezések: 

A Társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a Társaság vagyonát 
gyarapítja, illetve a Társaság a nyereséget közhasznú célra fordítja. 
 

14./ A Társaság tagja pótbefizetési kötelezettséget  nem vállal. 
 

IV. 
 



129 

 

A tag jogai és kötelességei 
 

15./ Tag a Társaság legfőbb döntést hozó szerve, amely a Taggyűlés jogkörében jár el. 
 
 A tag kizárólagos jogköre: 

       a./ mindazon ügyek, melyeket a gazdasági társaságokról rendelkező 2006.évi IV. törvény az a tag 
kizárólagos hatáskörébe utal.  

 b./ a törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése 
 c./ a Társaság mérlegének megállapítása, és a nyereség felhasználásának   meghatározása 
       d./ a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló Szerződés megkötése, illetve 

jóváhagyása 
 e./ az éves üzleti terv jóváhagyása 
       f./ a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása (melyben rendelkezni kell a vezető 

tisztségviselő és a Felügyelő Bizottsági tagok javadalmazási módjáról). 
       g./ a Társaság ügyvezetőjének kijelölése, visszahívása, díjazásának  megállapítása, az ügyvezető 

tekintetében a munkáltatói jog gyakorlása 
 h./ a felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok  díjazásának 

megállapítása 
 i./ a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása 
 j./ a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása 
       k./ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a törzstőke  legalább 25 %-át 

meghaladja, illetőleg amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli 
hozzátartozójával (Ptk.685.§.b./) köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a Társaság 
szokásos tevékenységéhez tartozik. 

      l./ döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű  megterheléséről, amely 
meghaladja a társaság törzstőkéjének 25 %-át 

     m./ az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá 
intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a Társaság képviseletéről. 

      n./ A tag - megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - döntései 
meghozatala előtt 15 nappal az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság véleményét írásban köteles 
kikérni. 

 Az érintettek döntést megelőző írásba foglalt véleményét és a hozott döntést tartalmazó 
jegyzőkönyvet 30 napon belül a Nógrád Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon letétbe kell 
helyezni. 

 
16./ A társaság  tagja pótbefizetést  nem vállal. 
 
17./ A tag jogosult, illetőleg köteles dönteni a 2006. évi IV. törvényben taggyűlési hatáskörbe utalt 

kérdésekben. 
 
18./  Taggyűlés, Határozatok könyve: 
A Társaságra vonatkozó döntéseket a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően 
Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése hozza meg, melyről jegyzőkönyv készül. 
A jegyzőkönyvből a határozathozatal időpontjának, hatályának, a határozat sorszámának, a döntéshozó 
személyének megállapíthatónak kell lennie. 
A jegyzőkönyvnek a taggyűlésen elhangzottak lényegét kell tartalmaznia, ugyanakkor a meghozott 
határozatokat szó szerint kell rögzíteni. 
Az ügyvezető a Tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok könyve). 
A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok könyvébe. 
A Határozatok könyvébe a Tag képviselője,  felügyelő bizottsági tag, könyvvizsgáló betekinthet és a 
Határozatok könyvében foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. 
19./   Az ügyvezető: 

A Tag a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviseletére a Társaság ügyvezető 
igazgatóját bízza meg.  
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2011. február 1. napjától meghatározatlan ideig  

Ügyvezető igazgató neve: Sándor Ildikó 
Anyja neve.   Papp Magdolna. 
Lakcím:    3100 Salgótarján, Mezei utca 49. 
 

Az ügyvezető újraválasztható és bármikor visszahívható. Az ügyvezető az ügyvezetői 
tisztséget munkaviszonyban látja el. Az egyéb munkáltatói jogot a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja. 
 
Az ügyvezetés és képviselet módja az ügyvezető részéről önálló. 
 
Az ügyvezető igazgató a képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 
Társaság alkalmazottaira átruházhatja. Az ügyvezető csak együttes képviseleti joggal 
ruházhatja fel a társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott körére nézve. 
 
Az ügyvezető díjazásáról és munkaviszonyának formájáról a Taggyűlés határoz. 
A Társaság tagjai az ügyvezetőt feljogosítják az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
 
Az ügyvezető feladatai: 

a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása, 
b) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, 
c) a Társaság képviselete, 
d) a mérleg és vagyonkimutatás, közhasznúsági jelentés elkészítése, 

gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről, 
e) a Határozatok Könyvének vezetése, 
f) a Társaságot érintő változások Cégbíróság felé történő bejelentése, 
g) a Társaság üzleti tervének kidolgozása, 
h) egyéb, a jelen Alapító Okiratban, és a Gt.-ben meghatározott feladatok, 
i) a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő 

ellátása, 
j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, 
k) alapítói cél érvényesülésének elősegítése. 
 

Az ügyvezetői tisztség megszűnése: 
a) a megbízás időtartamának lejártával, 
b) visszahívással,  
c) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, 
d) lemondással, 
e) elhalálozással. 
Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Tag az új ügyvezető megválasztásáról 
már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás 
hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az 
ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 

 
Ügyvezető dönt minden olyan kérdésben, melyre jogszabály, illetőleg a Tag felhatalmazást ad. 

 
 Ügyvezető díjazását a Tag állapítja meg és évente az üzleti terv elfogadásakor felülvizsgálja. 
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V. 
 

Vegyes rendelkezések 
 
 20./   Felügyelő Bizottság: 
 

 Az alapító 3 tagú Felügyelő Bizottság tagjainak 2013. január 1. napjától az alábbi 
személyeket választotta meg, megbízatásuk lejárta 2013. május 31. napja. 

      Elnök: …………………………. 
 
      Alelnök: …………………………. 
 
      Tag:  …………………………. 
 
 A Felügyelő Bizottságot az elnök irányítja, annak üléseit összehívja és vezeti, gondoskodik a 

döntések dokumentálásáról (működése az ügyrendje szerint történik). 
 A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a társaság pénzügyi, gazdasági 

tevékenységét, a költségvetés tervezetét, a mérleg tervezetét, valamint a közhasznúsági jelentést 
véleményezi. 

 A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges, döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról a Tag dönt és évente, az üzleti terv elfogadásakor 
felülvizsgálja. 

 
21./ A könyvvizsgáló 
 
 A Tag könyvvizsgálónak ……. (an: ……, született: ………., …….., adóazonosító jele:……….) 

………. szám alatti lakost bízta meg, megbízatása 2013. január 1. napjától 2013. május 31. 
napjáig tart (Ny.tsz: Magyar Könyvvizsgálói Kamara ……….sz.). 

 
22./ A Társaságnál keletkezett nyereség, gazdálkodásának eredménye nem osztható fel, azt a 

közhasznú cél finanszírozására kell fordítani. 
 A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végezhet. 
 
23./ A Tag kijelenti, hogy a Társaság engedély, illetőleg bejelentés-köteles tevékenységet nem folytat, 

működése során az engedély és bejelentés-köteles tevékenységet csak az engedély megszerzése, 
a bejelentés megtörténte után kezdheti el. 

 
24./ Összeférhetetlenségi rendelkezések 
 
 A Társaságra vonatkozó összeférhetetlenség: 
 

A Tag határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója 
(Ptk. 685. § b), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt.  
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjainak, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

  A Felügyelő Bizottságra vonatkozó összeférhetetlenség: 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: 



132 

 

a.) a Tag képviselője, 
b.) a Társasággal a megbízásán kívüli más tevékenysége kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, 

c.) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

d.) az előzőekben meghatározottak hozzátartozója. 
 

A Társaság működésének nyilvánossága: 
 
A Tag ülései nyilvánosak, kivéve a Tag – önkormányzati státuszához kapcsolódó törvényi 
szabályozások szerint elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerinti zárt 
ülés elrendelését. 
A Tag ülésének meghívóját a Társaság a honlapján teszi közzé. A meghívón jelezni szükséges, 
hogy mely napirendi pontok tárgyalása nem nyilvános. 
A Tag döntéseit a Társaság székhelyén kifüggesztéssel, valamint a honlapján hozza 
nyilvánosságra, kivéve az üzleti titkot és a személyi ügyeket érintő döntéseket. A kifüggesztett 
döntéseket előzetes egyeztetést követően bárki megtekintheti.  
Tagnak a Társasággal kapcsolatos döntéseit tartalmazó irataiba – a Tag SzMSz-ében rögzítettek 
szerint – az érdeklődők korlátozás nélkül betekinthetnek. A társaság irataiba való betekintés 
előzetes bejelentés alapján az ügyvezető engedélyével történhet a Társaság székhelyén.  
A Társaság működését és a szolgáltatásai igénybevételének módját a Társaság Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 
A Tag által hozott döntéseket a Társaság ügyvezetője írásban köteles az érintettekkel közölni 30 
napon belül, azok nyilvánosságra hozatala a honlapján történik. 
A Társaság éves közhasznúsági jelentését a honlapján nyilvánosságra hozza. A közhasznúsági 
jelentésbe bárki betekinthet. A Társaság a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben 
legkésőbb június hó 30. napjáig saját honlapján, valamint egy Nógrád Megyei lapban köteles 
közzétenni. 

 
      A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 
 
A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak az irányadók. 
 
Jelen Alapító okiratot a Tag képviselője, mint akaratával mindenben megegyezőt írja alá. 
 
 
Salgótarján, 2012. ……………………..  
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 
 
Az Alapító Okiratot ellenjegyzem: 
 
Salgótarján, 2012. …………. 

 
 

Dr. Papp János  
ügyvéd 
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HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának Szőllősi Sándort 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 16. sz. alatti lakost 2013. 
január 1. napjától 2013. május 31. napjáig – díjazása változatlanul hagyása mellett – megválasztja.  
 

2. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének 
Stayer László 3170 Szécsény, Május 1. út 10. sz. alatti lakost 2013. január 1. napjától 2013. május 
31. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  

 

3. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága alelnökének 
Moravcsik Ferenc 3053 Ecseg, Boros út 2. sz. alatti lakost 2013. január 1. napjától 2013. május 31. 
napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  

 

4. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Szabó 
Ferenc Gábor 3100 Salgótarján, Alagút út 3. sz. alatti lakost 2013. január 1. napjától 2013. május 
31. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja. 

 

5. A közgyűlés felkéri a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére.  
Határidő: 2013. január 19. 
Felelős:  Sándor Ildikó ügyvezető igazgató 
 

 
Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

90/2012. (XII.20.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálója és a Felügyelő Bizottság tagjainak 
megválasztása 
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HATÁROZATA 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Széchenyi Programiroda 
NKft. Nógrád megyében működő irodájának munkájáról szóló tájékoztatót. 

 

Salgótarján, 2012. december 20. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László s.k. 
Nógrád megyei főjegyző 

 

91/2012. (XII.20.) Kgy. 
 

Tárgy: tájékoztató a Széchenyi Programiroda NKft. 
Nógrád megyében működő irodájának munkájáról 
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