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A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) alapító okiratát a testület
legutóbb a 12/2014. (II. 27.) Kgy. határozattal módosította. Az ezt megelőző események az alábbiak
szerint foglalhatók össze:
2013 decemberében változott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint megjelent a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM
rendelet (a továbbiakban: rendelet).
A jogszabályi rendelkezések értelmében a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: MÁK) az alaptevékenységek besorolását addig biztosító államháztartási szakfeladatok
helyett alkalmazandó új, kormányzati funkció kódra történő áttéréshez készített összerendelő táblázat
alkalmazásával hivatalból indított eljárás keretében 2014. január 1-jei hatályosulási dátummal
adatmódosítást hajtott végre, melyről határozatban értesítette az alapítókat.
Figyelemmel arra, hogy a rendelet a szervezetek főtevékenység szerinti besorolására szolgáló
szakágazati kódok tekintetében is hozott változásokat, a MÁK a szakágazat kódcserét is elvégezte.
Ugyanakkor a költségvetési szervek alapító okiratainak mielőbbi naprakészre hozásának érdekében a
MÁK közölte, hogy amennyiben az alapító okiratot csak a kormányzati funkcióra történő átállás vagy
a szakágazati rend módosulása miatt kell módosítani, az általa közzétett dokumentumsablon
alkalmazásával a szervezeteknek elegendő változásbejelentési kérelmet benyújtania.
Ez Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád Megyei Szlovák és Roma Nemzetiségi
Önkormányzatok, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 2014 februárjában
meg is történt, melyet a MÁK – márciusban – határozatokkal nyugtázott.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2014. évtől hatályos
módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító
okiratokban már nem szerepelhetett ezzel összefüggő rendelkezés. A Rendelet előírta, hogy az alapító
okiratok soron következő módosításakor gondoskodni kell a dokumentumsablon szerinti alapító okirat
kiegészítés alapító okiratba kerüléséről, valamint törölni szükséges a gazdálkodási besorolásra
vonatkozó információt. Ebből eredően 2014 februárjában a Hivatal alapító okiratát a Közgyűlés
módosította, azonban a MÁK által kezelt törzskönyvi nyilvántartásban már nem került átvezetésre.
Egyrészről ennek kiküszöbölése, másrészről az azóta eltelt időszakban bekövetkezett jogszabályi
változások indokolják az alapító okirat jelen felülvizsgálatát.
Ehhez még hozzájárul az Áht. azon újabb előírásainak figyelembevétele, hogy 2015. január 1-jétől az
alapító, módosító és megszüntető okiratokat a MÁK által közzétett formanyomtatványok
(okiratminták) szerint kell elkészíteni, illetve az alapító okirat soron következő első módosításakor kell
a formanyomtatványnak megfelelően átszerkeszteni.
A Hivatalnak a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában feltalálható alapító okirata tehát az 5/2013. (I.
31.) Kgy. határozattal elfogadott dokumentum.
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A fentiek alapján elvégzett felülvizsgálat főbb elemei az alábbiak szerint kerülnek ismertetésre:
1. A Hivatal közfeladatának, fő- és alaptevékenységének – a kormányzati funkció és szakágazati
kódokkal összhangban – pontosítása, gazdálkodási besorolásának elhagyása.
2. Az alapító okirat vállalkozási tevékenységre vonatkozó pontja értelmében a Hivatal
vállalkozási tevékenységet nem folytat. A módosítással ez a rendelkezés törlésre kerülne. Az
Áht. 46. § (2) bekezdése értelmében a Hivatal, mint költségvetési szerv vállalkozási
tevékenységet folytathat, azonban – a Rendelet 5. § (2) bekezdése c) pontjával előírtan – a
tevékenység felső határát a módosított kiadási előirányzat arányában rögzíteni kell. Ez 10%ban került megjelölésre. Ezzel a szabályozással mód nyílik arra, hogy a Hivatal haszonszerzés
érdekében vállalkozási tevékenységet folytathasson.
A Rendelet 5. § (4) bekezdése értelmében az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni az
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is.
Ennek megfelelően készült el a II. határozati javaslat 1. számú mellékletét képező módosító, és 2.
számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.
Tájékoztatásul az előterjesztés mellékletét képezi a jelen előterjesztés alapjául szolgáló, az 5/2013. (I.
31.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okirat, melynek visszavonására a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napján kerül sor, ezáltal az 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezése
is indokolt.

A fentiekre tekintettel a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom a Tisztelt
Közgyűlésnek.

Salgótarján, 2017. november 30.

Skuczi Nándor
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I.
HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okirata
módosítására vonatkozó 12/2014. (II. 27.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító
okirata módosítását, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyó
12/2014. (II. 27.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.
A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2017. december 14.
Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

II.
HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okirata
módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-ában biztosított jogkörében a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. január
31-én kelt, 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát módosító okiratot az e
határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján elfogadja.

2.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-ában biztosított jogkörében a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. január
31-én kelt, 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okirata módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt dokumentumát az e határozat 2. számú mellékletében foglaltak alapján
elfogadja.

3.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét az elfogadott módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat aláírására, az esetleges hiánypótlás teljesítésére.
A közgyűlés utasítja 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: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2017. december 14.
Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző
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III.
HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okirata
elfogadására vonatkozó 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító
okiratát elfogadó 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozatot, és emellett az 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozattal
elfogadott alapító okiratát a 2017. december 14. napján jóváhagyott módosító okiratának és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumnak a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásába történő bejegyzése napjával hatályon kívül helyezi.
A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2017. december 14.

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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