
 

 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZLÖNYE

NÓGRÁD MEGYE
N

Ó
G

R
Á

D
 M

E

G
YE ÖNKORMÁ

N
Y

Z
A

T
Á

N
A

K

H
IVATALOS LAPJA

* *

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

XXX. évfolyam 

7. szám 

         2020. november 19. 
        

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

KÖZGYŰLÉSE ELNÖKÉNEK 

2020. XI. 19-ÉN HOZOTT 

RENDELETE ÉS HATÁROZATAI 



1 

 

 SZÁM  TÁRGY OLDAL 
   
   
   
 I. 

AZ ELNÖK RENDELETE 
 

 

10/2020. (XI. 19.) elnöki rendelet Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének IV. számú 
módosításáról 

2 

   
 II. 

AZ ELNÖK HATÁROZATAI 
 

 

30/2020. (XI. 19.) elnöki. h. A közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a 
2019. évben a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal 
kapcsolatos feladatokról 

20 

31/2020. (XI. 19.) elnöki. h. Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének IV. számú 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedésre 

21 

32/2020. (XI. 19.) elnöki. h. Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadásáról 

22 

33/2020. (XI. 19.) elnöki. h. A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 38 
34/2020. (XI. 19.) elnöki. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 

tagjainak megválasztására 
44 

35/2020. (XI. 19.) elnöki. h. „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című 
TOP-1.5.1-20 kódszámú pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására 

45 

36/2020. (XI. 19.) elnöki. h. A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány 
támogatásáról 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

I. 
A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

ELNÖKÉNEK RENDLETE 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 
10/2020. (XI. 19.) rendelete 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének IV. számú módosításáról  

 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára, Nógrád 
Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 
30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendelem el: 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi 
rendeletet alkotom meg: 

 
1.§ 

 
A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
 

„2. §” 
 

(1) Az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
              Ft 

Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen 
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 427.135.260 37.220.099 464.355.359 
Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 

336.810.982 1.041.732 337.852.714 

Tárgyévi költségvetési hiány összege 90.324.278 36.178.367 126.502.645 
Előző évi maradvány igénybevétele 220.246.894 9.074.227 229.321.121 
Következő évek kiadásai 102.818.476 - 102.818.476 
Kiadási főösszeg 529.953.736 37.220.099 567.173.835 
Bevételi főösszeg 557.057.876 10.115.959 567.173.835 

 
(2)  Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő 
e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 
számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és 
fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete 
tartalmazza. 

 
(3)  Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, 

címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú 
melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
(4)  Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú 

melléklete tartalmazza. 



3 

 

 
(5)  Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
(6)  Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az 

év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. 
 
(7)  Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú 

táblája, a 2020., 2021., 2022., 2023. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe 
lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az 
Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe 
lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. 
számú táblája tartalmazza.” 

 
 

2.§ 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2020. november 19. 
 
 

 Skuczi Nándor s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat 
 
 
 

Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19. 
 
 
 

Dr. Bagó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke 
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II. 
A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

ELNÖKÉNEK HATÁROZATAI 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 
30/2020. (XI. 19.) számú határozata 

 
a közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a 2019. évben a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról  
 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi 
határozatot hozom: 
A közbiztonság helyzetéről, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a 2019. évben a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót 
elfogadom. 
 
Salgótarján, 2020. november 19. 
 

  
         Skuczi Nándor s.k. 
        Nógrád Megyei Önkormányzat 
              Közgyűlésének Elnöke 
 
 
Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19. 
 
 
 
                     Dr. Bagó József s.k. 
                   Nógrád megyei jegyző 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 

31/2020. (XI. 19.) számú határozata 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre 

 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi 
határozatot hozom: 
Felkérem a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (I. 30.) 
önkormányzati rendelet hatályos szövegét a 2020. november 19-én elfogadott módosítással foglalja 
egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2020. 
november 19-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé. 
Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap 
Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2020. november 19. 
 

  
                  Skuczi Nándor s.k. 
        Nógrád Megyei Önkormányzat 
              Közgyűlésének Elnöke 
 
 
Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19. 
 
 
 
                     Dr. Bagó József s.k. 
                  Nógrád megyei jegyző 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 
32/2020. (XI. 19.) számú határozata 

 
Nógrád Megye Önkormányzatának 

 Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi 
határozatot hozom: 
A jelen határozat mellékletét képező, Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát 
elfogadom. 
Utasítom a megyei jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat hatályosulását kísérje figyelemmel, a 
módosítás szükségessége esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Bagó József megyei jegyző 
 

 
Salgótarján, 2020. november 19. 
 

  
                  Skuczi Nándor s.k. 
        Nógrád Megyei Önkormányzat 
              Közgyűlésének Elnöke 
 
 
Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19. 
 
 
 
                     Dr. Bagó József s.k. 
                   Nógrád megyei jegyző 
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Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Közbeszerzési 

Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 

 

I. Általános rendelkezések  

 

1. A Szabályzat célja 

 

Szabályzat célja, hogy Nógrád Megye Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza: 

- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi 

rendjét, 

- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi 

körét, 

- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, 

- a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 

testületeket. 

 

2. Irányadó jogszabályok 

 

Szabályzatot a Kbt-vel, illetve annak végrehajtási rendeleteivel együtt kell használni és alkalmazni. 

A Szabályzat a Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló mindenkor 

hatályos rendeletével (a továbbiakban: SZMSZ) összhangban készült. 

 

3. Alapelvek 

 

3.1. Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során biztosítani kell a Kbt. 2.§-ában 

rögzített alapelvek maradéktalan betartását. 

 

3.2. A Kbt-ben rögzített alapelvek betartása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe, illetve 

lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek illetve szervezetek haladéktalanul kötelesek 

írásban, részletesen tájékoztatni a Közgyűlés elnökét, ha egy adott közbeszerzési eljárás tekintetében 

bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető és/vagy a Kbt. alapelveit sértő 

cselekményt észlelnek. 

 

4. A Szabályzat hatálya 

 

4.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:  

- az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokat előkészítő, az eljárásokba bevont 

személyekre, bizottságokra és az eljárás során döntéshozó személyre, testületekre, belső ellenőrzést 

végző személyekre, 

- az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési szaktanácsadóra, illetve egyéb szakértőkre a 

megbízásuk tartalma szerint. 

 

4.2.   A Szabályzat tárgyi hatálya  

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó – a Kbt.-ben előírt 

közbeszerzési tárgyat képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési beruházás, 
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szolgáltatás beszerzés, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió tárgyú közbeszerzési eljárásra 

melynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti, illetve uniós 

közbeszerzési értékhatárokat. 

 

5. Értelmező rendelkezések 

 

A Szabályzat I-V. fejezetében és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat a 

Kbt. előírásai, definíciói szerint kell értelmezni. Amennyiben a Kbt, illetve a vonatkozó végrehajtási 

jogszabály a közbeszerzési eljárásban alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az 

ajánlattételi/ajánlati/részvételi felhívásban (a továbbiakban: eljárást megindító felhívás) vagy a 

közbeszerzési dokumentumban kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról. 

 

II. A közbeszerzési eljárás során közreműködő személyek/szervezetek 

 

1. Bírálóbizottság 

 

1.1. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Bírálóbizottság tagjait, illetve 

annak elnökét – a 2-3 számú mellékletek szerint – a Közgyűlés elnöke bízza meg az adott 

közbeszerzési eljárás megindítása előtt. A megbízott személy a 3. számú melléklet szerint nyilatkozik 

a megbízás elfogadásáról. 

 

1.2. A Bizottság tagjai a megbízatás elfogadásakor – jelen szabályzat 7.3. pontja szerint –  

összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek A Bizottság összeállításánál követelmény, 

hogy az eljárás lefolytatásához, a döntések előkészítéséhez szükséges szakértelem a Bizottság 

munkájában biztosított legyen. A Bizottság munkájában olyan szakemberek vehetnek részt, akik 

közül egy-egy fő a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi, illetve pénzügyi-gazdasági 

szakértelemmel rendelkeznek. 

 

1.3. Nem fogadhatja el a megbízást az, akivel szemben összeférhetetlenség fennáll. Ha az eljárás 

során merül fel az összeférhetetlenség, erről a Bizottság elnökét haladéktalanul tájékoztatnia kell, s 

megbízását „vissza kell adni”. Pótlásáról a megyei közgyűlés elnöke gondoskodik. Az 

összeférhetetlenséget a Kbt. 25. §-a szerint kell vizsgálni. 

 

1.4. A közbeszerzési eljárásban szükséges döntés előkészítő javaslatok meghozatalára hivatott 

bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, és a közbeszerzés tárgya 

szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem együttesen biztosítva van.   

 

2. Jegyző/Aljegyző  

 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: EKR rendelet) rögzített elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) 

használata érdekében az Önkormányzat mint ajánlatkérő nevében superuser jogosultsággal 

rendelkezik az EKR-ben. Ezen státuszából következően az EKR alkalmazásával kapcsolatos 

hozzáférési jogosultságokat (szervezeti és eljárás szintű) ad más személyeknek, ill. kérelmeket bírál 

el, jogosultságokat szüntet meg, eljárási cselekményeket végez az eljárásokkal kapcsolatban. 
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3. Közbeszerzési szaktanácsadó  

 

3.1. A közbeszerzési szaktanácsadó köteles szakértelmével elősegíteni a közbeszerzési eljárás Kbt.-

nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását.  

 

3.2. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az Önkormányzat köteles felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót ( a továbbiakban: FAKSZ) bevonni. A FAKSZ feladatait és 

felelősségét az adott közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződésben kell 

rögzíteni.  

 

3.3. A közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ részére az EKR-ben szervezeti szinten biztosítani kell a 

szervezeti tagságot, és a közbeszerzési eljárást létrehozó szerepkört, továbbá a releváns közbeszerzési 

eljárás tekintetében az eljárási szintű szerepkörként ki kell osztani részére a közbeszerzési eljárás 

irányító szerepkört, majd ennek birtokában a FAKSZ ellenjegyző szerepkört is.   

 

4. Egyéb szakértők 

 

4.1. Amennyiben az Önkormányzaton belül a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem nem 

biztosított, abban az esetben a Közgyűlés elnöke a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértőt bíz 

meg. 

 

4.2. Ha az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése speciális szakértelmet igényel a 

Közgyűlés elnöke három tagú szakmai zsűrit kér fel. A szakmai zsűri írásbeli szakmai javaslatot 

készít a Bírálóbizottság számára. 

 

5. A Közgyűlés elnöke 

 

A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben gyakorolja a nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó, 

de az uniós értékhatárt el nem érő árubeszerzések, szolgáltatás megrendelések, építési beruházások, 

építési- és szolgáltatási koncessziók esetén a közbeszerzési eljárások során szükséges döntéseket.  

 

6. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága átruházott 

hatáskörben jár el az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás 

megrendelések, építési beruházások, építési- és szolgáltatási koncessziók esetén a közbeszerzési 

eljárások során és gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit.  

 

7. A közbeszerzési eljárások során közreműködő szervezetekkel/személyekkel kapcsolatos 

általános szabályok 

 

7.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentum elkészítése, az 

ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában, az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg 

az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek együttesen kell rendelkezniük a közbeszerzés 

tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. 
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7.2. A közbeszerzési eljárás előkészítése során, vagy az eljárás más szakaszában az Önkormányzat 

nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be, akivel szemben a Kbt. 25. §-ában 

meghatározott összeférhetetlenségi okok fennállnak.  

 

7.3. Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásban bevonni kívánt személy vagy szervezet 

írásban köteles a Szabályzat 1. melléklete szerinti minta alapján az összeférhetetlenség illetve a 

titoktartás tekintetében nyilatkozni. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok előkészítése 

a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezik. Ezen nyilatkozatokat a közbeszerzési 

eljárás irataihoz kell csatolni.  

 

III. Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, 

 

1. Közbeszerzési terv 

 

1.1. Az Önkormányzat adott évre tervezett valamennyi közbeszerzését közbeszerzési tervben kell 

meghatározni, oly módon, hogy az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően alkalmas 

legyen a közbeszerzési eljárások kellő időben történő megalapozott előkészítésére és lebonyolításra.  

 

1.2. A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni. 

1.3. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell:   

- a közbeszerzés tárgyát, 

- a közbeszerzés tervezett mennyiségét, 

- a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, 

- a tervezett eljárás fajtáját, 

- az eljárás megindításának tervezett időpontját,  

- a szerződés teljesítésének várható időpontját.  

- módosítás esetén annak indokát (adott esetben) 

 

1.4. A közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait a jegyző – szükséges esetben a közbeszerzési  

szaktanácsadóval együttműködve –  készíti elő. 

 

1.5. A közbeszerzési tervet – illetve annak módosításait a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság fogadja el. 

 

1.6. A közbeszerzési terv, illetőleg esetleges módosításának az EKR-ben   amennyiben az EKR-ben 

való közzététel valamely okból nem lehetséges az Önkormányzat honlapján - történő közzétételéről a 

jegyző gondoskodik. 

 

1.7. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Önkormányzat indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban 

megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az Önkormányzat a 

közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 

módosítani kell, az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  
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2. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték meghatározása 

 

2.1. A Kbt. 28. §-ában rögzített – az adott közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos – 

feladatok elvégzése, illetve piackutatás, piaci konzultáció alkalmazása esetén, annak megszervezése, 

a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi 

 

2.2. A közbeszerzés becsült értékét a Kbt. 16-20. §-ai alapján, illetve építési beruházás esetén a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-át is figyelembe véve kell megállapítani és annak eredményét 

dokumentálni. 

 

2.3. A közbeszerzés becsült értékének megállapítása érdekében történő részekre bontási tilalom 

vizsgálata a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ - feladatát képezi.  

 

2.4. Az eljárás előkészítése során keletkezett, illetőleg a közbeszerzés becsült értéke 

meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a közbeszerzési eljárás iratai között meg kell 

őrizni.  

 

2.5. A Kbt. 38. §-a szerinti esetleges előzetes tájékoztató készítése és közzététele a jegyző feladatát 

képezi.  

 

2.6. A Kbt. 115.§ szerinti eljárás előkészítésével kapcsolatos szabályok 

 

Az Önkormányzat nevében - a Bírálóbizottság javaslata alapján - a Kbt 115. § alapján lefolytatandó 

eljárásokban az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők körére vonatkozó döntést a Közgyűlés 

elnöke hozza meg. Az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplők körére vonatkozó adatokat a 

közbeszerzési szaktanácsadó teszi közzé az EKR-ben. 

 

IV. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során közreműködő 

szervezetek/személyek feladatai 

 

1. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítése, jóváhagyása 

 

1.1. Az adott közbeszerzési eljárásnak megfelelő eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 

dokumentum tervezetét –a közbeszerzés szaktanácsadó/FAKSZ készíti elő.   

A közbeszerzés műszaki leírásának elkészítéséért, a részajánlat-tétel biztosításával kapcsolatos 

előzetes vizsgálat elvégzéséért, illetve a részajánlat-tétel biztosításának hiánya esetén az indokolás 

elkészítéséért a közbeszerzés tárgya szerinti szakember a felelős.  

A közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek/szerződéstervezet előkészítésébe a 

Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagját is be kell vonni.  

 

1.2. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetét a Bírálóbizottság – 

bizottsági ülés keretében – tárgyalja meg. 

 

1.3. Az eljárás előkészítésével kapcsolatos bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül.  

 

1.4. A Bírálóbizottság jegyzőkönyvét a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ készíti el.  
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1.5. Az ajánlatkérő nevében eljárva a közbeszerzési eljárást megindító döntést a Bírálóbizottság 

javaslata alapján, nemzeti eljárás esetén a Közgyűlés elnöke/ uniós eljárás esetén a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság hozza meg.  

 

 

 

2. A közbeszerzési eljárás megkezdése  

 

2.1. A közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha az eljárást megindító felhívást az Önkormányzat 

nevében eljáró a Szabályzat jelen fejezet 1.5. pontjában meghatározott döntéshozó jóváhagyta, illetve 

a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárást megindító felhívás és a 

közbeszerzési dokumentum jogszerűségét a FAKSZ az EKR-ben ellenjegyzésével ellátta. 

 

2.2. Az EKR-ben történő közbeszerzési eljárás megindításáról és az egyes eljárási cselekmények 

elvégzéséről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik. 

 

2.3. A részvételre vagy ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplő – az EKR-ben történő - 

regisztráció megtételére vonatkozó felhívásáról a jegyző gondoskodik. 

 

2.4. A rendszerhasználati díj/hirdetményellenőrzési díj megfizetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

3. A közbeszerzési dokumentum közzététele 

 

A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben való közzétételéről a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ a gondoskodik.  

 

4. Kiegészítő tájékoztatás 

 

4.1. A gazdasági szereplők részéről érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a Kbt.-ben előírt 

határidőben történő válasz megadásáról – a közbeszerzés tárgya szerinti szakember, szükség esetén 

az eljárás előkészítésében részt vevő egyéb szakemberek bevonásával - a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ gondoskodik az EKR-ben. 

 

4.2. Amennyiben az eljárás során konzultáció, illetve helyszíni szemle megtartására kerül sor, ezen 

eljárási cselekmények megszervezéséről, illetve a jegyzőkönyv elkészítéséről a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ gondoskodik.  

 

5. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata, értékelése  

 

5.1. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ 

megvizsgálja, hogy a részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ennek keretében 

elvégzi a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglalt eljárási cselekményeket.  

 

5.2.  Az 5.1. pontban rögzített vizsgálat, illetve ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a 

Bírálóbizottság - az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontok 
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figyelembevételével - értékeli és javaslatot tesz a Kbt. 69. §-ában rögzített – esetleges - közbenső 

döntésekre vonatkozóan.  

 

5.3. A Kbt. 69. § (7) és (13) bekezdésében, a 70. § (3) bekezdésében, valamint a 71-72. §-aiban 

rögzített további eljárás cselekményekkel – igazolás és tájékoztatás kérés, ajánlattevők/részvételre 

jelentkezők tájékoztatása, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítására irányuló 

felhívás, aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások – kapcsolatos adminisztratív feladatokat a 

közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ végzi el. 

 

5.4. A Bírálóbizottság a hiánypótlások/felvilágosítás kérésekre adott válaszok és igazolások 

beérkezése után döntési javaslatot/írásbeli szakvéleményt készít a döntéshozó részére. 

 

5.5. Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az ajánlattevőkkel történő tárgyalást, illetve 

keretmegállapodás alkalmazása esetén az eljárás második szakaszában – amennyiben konzultációs 

eljárást kell lefolytatni – a konzultációt a Bírálóbizottság folytatja le.  

 

6. Közbenső és az eljárást lezáró döntések meghozatala 

 

6.1. Az ajánlatkérő nevében a közbenső illetve az eljárást lezáró döntéseket - a Bírálóbizottság 

írásbeli szakvéleménye/javaslata alapján – nemzeti eljárásban a Közgyűlés elnöke/ uniós eljárásban a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság név szerinti szavazással hozza meg.  

 

7.  Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről  

 

7.1. A közbeszerzési eljárások közbenső (kétszakaszos eljárás), illetve végleges eredményéről 

született döntéseknek megfelelően a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ elkészíti - a külön 

jogszabályban meghatározott tartalmú - a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálásáról 

szóló összegezést, melyet - a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben - a FAKSZ az 

EKR-en keresztül ellenjegyzésével ellát. 

 

7.2. A 7.1. pontban meghatározott dokumentumok - EKR-ben történő - közzétételéről a közbeszerzés 

szaktanácsadó/FAKSZ gondoskodik.  

 

7.3.  Az eljárás során történő döntések meghozatalát követően a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ 

gondoskodik a Kbt. 79. §-ában előírt, az EKR-ben történő tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről. 

  

7.4. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót - külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint - a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ készíti el és gondoskodik a 

hirdetmény közzétételéről.  

 

7.5. A hirdetményellenőrzési díj Közbeszerzési Hatóság részére történő megfizetéséről a jegyző 

gondoskodik.  

 

7.6. Az összegezés a Kbt. 79. §-a szerinti módosítása vagy javítása esetén a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ gondosodik a javított dokumentum – az EKR-ben történő -   közzétételéről.  
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8. Iratbetekintés, előzetes vitarendezés 

 

8.1. A szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás, 

iratbetekintetési kérelem és azzal összefüggő feladatok elvégzése a közbeszerzési tanácsadó/FAKSZ 

feladatát képezi.   

 

8.2. Az EKR-ben benyújtott előzetes vitarendezési kérelemre történő válasz megadásáról – indokolt 

esetben a Bírálóbizottság, illetve a döntéshozó bevonásával– a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ 

gondoskodik.  

 

9. Az ajánlati biztosíték visszafizetése 

 

Adott esetben az ajánlattevők által befizetett ajánlati biztosíték – a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdésben 

rögzített szabályok figyelembevételével történő – visszafizetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

10. Szerződéskötés  

 

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződést – a Kbt. és a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével - a jegyző és a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ készíti elő 

aláírásra.   

 

V. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyéb feladatok 

  

1. A közbeszerzési eljárások dokumentálása   

 

1.1. A Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdés alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint a részvételi 

jelentkezések és ajánlatok értékelése során keletkezett dokumentumok (bírálóbizottsági 

jegyzőkönyvek, értékelés dokumentumai) EKR-ben történő feltöltéséről a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ gondoskodik.  

 

1.2. A közbeszerzési eljárás iratanyagának az EKR-ben az erre szolgáló felületen történő rögzítése a 

közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi. 

 

1.3. Az EKR rendelet 9. § (3) bekezdésében rögzített szervezetek részére történő elektronikus 

hozzáférés biztosítása, illetve adott esetben az iratok megküldése a jegyző feladatát képezi.   

 

2. Közbeszerzési eljárásokról szóló tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos feladatok 

 

2.1. A Kbt. 43. § (1) bekezdés  a.)-c.) pontja szerinti adatok EKR-ben és a Közbeszerzési Hatóság 

által az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatása keretében működtetett 

nyilvános szerződéstárban (CoRe) történő közzététele a jegyző, illetve a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi.   

 

2.2. A Kbt. 43. § (2) bekezdés a.)-d.)  pontja szerinti dokumentumok EKR-ben történő közzététele a 

jegyző, illetve a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi. 
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3. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötött szerződés módosítása, teljesítésének 

ellenőrzése 

 

3.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítását a jegyző készíti elő, melynek 

keretében - a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata érdekében - ki kell 

kérni a közbeszerezési szaktanácsadó/FAKSZ véleményét.  

 

3.2. A szerződésmódosítás 1 példányának átadásával a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ  

gondoskodik a szerződésmódosításról szóló hirdetmény közzétételéről. 

 

3.3. A Kbt. 142. § (1) bekezdésében rögzített, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokkal 

kapcsolatos ellenőrzési, dokumentálási kötelezettség a jegyző feladatát képezi. 

 

4. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje 

 

A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen 

Szabályzat szerinti megfelelőségét az Önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében kell ellenőrizni. 

 

5. Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok  

 

5.1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál (vagy az általa) kezdeményezett jogorvoslati kérelem esetén 

annak tudomására jutását követően a jegyző haladéktalanul köteles az eljárásba bevont közbeszerzési 

szaktanácsadót/FAKSZ-ot a kapcsolódó dokumentumok átadásával megkeresni és a jogorvoslati 

eljárás további szakaszába bevonni. 

 

5.2. A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására 

rendelkezésre álló időn belül – a jegyző, illetve a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ állítja össze 

és küldi meg az észrevételeket a Közbeszerzési Döntőbizottság részére. 

 

5.3. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál az Önkormányzat képviseletében – a Kbt. 145. § (7) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével - egyedi meghatalmazással bíró személy jár el. A 

döntőbizottsági eljárásban a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ, valamint a jegyző vagy a 

megbízott személy köteles részt venni és az ügy kedvező elbírálását elősegíteni. 

 

VI. Záró rendelkezések 

 

1. A Szabályzat 2020. november 19-én lép hatályba, rendelkezéseit a Kbt. előírásira is figyelemmel a 

hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában kell alkalmazni. 

 

2. Hatályát veszti a 91/2015. (XII 17.) Kgy. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat. 

 

Salgótarján, 2020. október 26. 

 

           Skuczi Nándor 

         a közgyűlés elnöke 
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Záradék: 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – jelen 

szabályzatot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke……………………….határozatával  fogadta el. 
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1. számú melléklet  

 

 

 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 

 

 

 

Közbeszerzés tárgya: ……………………………………………………………………….. 

 

 

Alulírott 

Név: .................................................................................. 

 

Lakcím: ............................................................................. 

 

 

mint a közbeszerzési eljárásban közreműködő döntés meghozatalára jogosult/Bírálóbizottsági tag, 

mint ajánlatkérő által kezdeményezett, tárgyi közbeszerzési eljárásban való közreműködésem 

kapcsán kijelentem, hogy   

− az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 25 §-a szerinti összeférhetetlenség,  

− funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz, 

− így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 

más közös érdekeim nincsenek.  

 

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra jutott 

információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen személynek, 

szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 

megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 

minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

 

 

 

Kelt:……………………………………………… 

 

.          

………………........................................... 

  aláírás 
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 2. számú melléklet 

 

 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása 

 

 

Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 1.1 pontjában biztosított 

jogkörömben eljárva a ……………………………..…………………………………………….tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan – az alábbi személyekből álló bíráló bizottságot hozom létre. 

 

 

 

 Név:     szakértelem: 

 

 

 

 

 

 

Salgótarján, ………..év…………………..hó………nap 

                       

………………………………… 

          a  közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat 

feladataim végzése során magamra kötelezőnek ismerem el.  

 

 

Aláírások:   Dátum: 
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3. számú melléklet 

 

 

 

MEGBÍZÓLEVÉL 

 

…………………………… 

részére 

 

 

 

 

A megbízás tárgya:  

 

Közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság munkájában való részvétel, 

……………………………(elnök/tag) teendőinek ellátása. 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: 

 

 

 

A megbízás időtartama: 

  

 

 

A megbízottra vonatkozó általános szabályok: 

 

A Bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt.), a vonatkozó jogi normák előírásainak 

betartásáért és a rábízott feladatok végrehajtásáért. 

 

A Bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre való felkészülés, 

a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés, és a Bizottsági elnök útmutatásainak 

megfelelően a kijelölt feladatok ellátása. 

 

Munkáját a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni! 

 

 

 

………………………………………… 

a közgyűlés elnöke 

 

A megbízást elfogadom / aláírás kelte: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 
33/2020. (XI. 19.) számú határozata 

 
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi 
határozatot hozom: 
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/b. §-a alapján a Nógrád Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2017. december 14-én kelt, 140/2017. (XII. 14.) Kgy. határozattal 
elfogadott alapító okiratot az 1. számú mellékletében foglaltak alapján módosítom.  

 
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/b. §-a alapján a Nógrád Megyei 

Önkormányzati Hivatal 2017. december 14-én kelt, 140/2017. (XII. 14.) Kgy. határozattal 
elfogadott alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumát az e 
határozat 2. számú mellékletében foglaltak alapján elfogadom.  

 
3. Utasítom a megyei jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítását, és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának küldje meg.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Bagó József, megyei jegyző 

 

 
Salgótarján, 2020. november 19. 
 

  
                   Skuczi Nándor s.k. 
        Nógrád Megyei Önkormányzat 
              Közgyűlésének Elnöke 
 
 
Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19. 
 
 
 
                     Dr. Bagó József s.k. 
                    Nógrád megyei jegyző 
 



A 33/2020. (XI. 19.) elnöki határozat 1. számú melléklete 

 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 2017. 
december 14. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/b. §-a alapján –  a 33/2020. (XI. 19.) elnöki határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja a következők szerint változik: 
 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

3 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

5 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

6 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

9 041140 Területfejlesztés igazgatása 

10 044310 Építésügy igazgatása 

11 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása 

12 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

13 082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” 
 

2.  Az alapító okirat 6. alcíme a következők szerint módosul: 
 
„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2017. december 14. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom.” 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Salgótarján, 2020. november 19. 

 P.H. 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke  



A 33/2020. (XI. 19.) elnöki határozat 2. számú melléklete 

 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/b. §-a alapján a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. december 19. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében, 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében, valamint a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 66. § (1) bekezdésében és 75. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatok ellátása.  
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a 
megyei jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 

4.3.2. A területi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével 
összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.3. Az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefizetésekkel, 
tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

 
4.3.4. A megyei önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok 

tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással 
kapcsolatos feladatainak ellátása. 

 
4.3.5. A pályázati programok kezelésével, illetve lebonyolításával összefüggő feladatok 

ellátása. 

4.3.6. Az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok 
– üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, 
adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő 
feladatok ellátása. 

4.3.7. Az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal 
összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.8. Az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.9. A kiemelt állami és önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.10. A megyei önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe tartozó területfejlesztési, 
vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellátása. 

4.3.11. Az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.12. A társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti-
ségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellá-
tása. 

4.3.13. A nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal össze-
függő feladatok ellátása. 

4.3.14. A nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyen-
lő bánásmód, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 
tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

3 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

4 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

5 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

6 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

9 041140 Területfejlesztés igazgatása 

10 044310 Építésügy igazgatása 

11 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása 

12 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

13 082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nógrád megye 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzat 10%-a 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A megyei jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvényben meghatározott feltételek szerint történik. A Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a képesítési követelmények figyelembevételével, 
pályázat alapján, határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyba nevezi ki a megyei jegyzőt.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2017. december 14. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Salgótarján, 2020. november 19. 

P.H. 

 .........................................................................................................
Skuczi Nándor 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 
34/2020. (XI. 19.) számú határozata 

 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi 
határozatot hozom: 
 
1. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének Csach Gábor 

Lóránt 2660 Balassagyarmat, Viola utca 9/a. sz. alatti lakost 2020. november 20. napjától 2025. 
november 19. napjáig – díjazás nélkül – megbízom.  

 
2. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága alelnökének Moravcsik 

Ferenc 3053 Ecseg, Boros út 2. sz. alatti lakost 2020. november 20. napjától 2025. november 19. 
napjáig – díjazás nélkül – megbízom.  
 

3. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Szabó Ferenc 
Gábor 3100 Salgótarján, Alagút út 3. sz. alatti lakost 2020. november 20. napjától 2025. november 
19. napjáig – díjazás nélkül – megbízom.  
 

4. Felkérem a megyei jegyzőt arra, hogy gondoskodjon a vonatkozó döntések alapító okiratba történő 
átvezetéséről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző 

 
5. Az alapító okirat-módosítást, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírom, továbbá 

utasítom a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
   Körmendy Lilla, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Salgótarján, 2020. november 19. 
 

     Skuczi Nándor s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat 

 
 

     Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19. 
 
 

Dr. Bagó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 
35/2020. (XI. 19.) számú határozata 

 
„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című TOP-1.5.1-20 

kódszámú pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi 
határozatot hozom: 
1. Jóváhagyólag tudomásul veszem a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 

megjelent „2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című, TOP-1.5.1-20 
kódszámú pályázatra a támogatási kérelem benyújtását 219.999.997 Ft-os támogatási összegre. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
2. A támogatási kérelem nyertessége esetén a szükséges jognyilatkozatokat megteszem, aláírom, s 

egyúttal a testületet mindezekről tájékoztatom. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 

 
Salgótarján, 2020. november 19. 

 Skuczi Nándor s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat 
 
 
 

Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19. 
 
 
 
 

Dr. Bagó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 

36/2020. (XI. 19.) számú határozata 
 

a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona 
Jószolgálati Alapítvány támogatásáról 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi 
határozatot hozom: 
 
Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 30.) önkormányzati 
rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő elkülönített keret terhére a Szent Lázár Lovagrend 
Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány 30.000 Ft-os támogatásáról döntök, melyet a 
„Mindenki Karácsonya” megrendezésére fordíthat. 
A támogatási szerződés megkötésére irányuló intézkedéseket megteszem. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
Salgótarján, 2020. november 19. 
 

 Skuczi Nándor s.k. 
 Nógrád Megyei Önkormányzat 

 
 
 

     Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19. 
 
 
 

Dr. Bagó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke 
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