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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
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12/2013. (III.21.) Kgy. h.
13/2013. (III.21.) Kgy. h.

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
A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosítása
A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata
módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadása
Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítése
A 2012. évi belső ellenőrzési tevékenység, a belső kontrollrendszer
működésének értékelése
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
9/2013. (III.21.) 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

HATÁROZATA
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az
1-82 sz. mellékletek szerint elfogadja.
3.

a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évre szóló módosított üléstervét a 83.
sz. melléklet szerint állapítja meg.
b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök
részére küldje meg.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző

4. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Pest Megyei Önkormányzati
Hivatal legyen.
b) A közgyűlés egyetért a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács megszűntetésére és új
szervezeti formában történő újraalakítására vonatkozó javaslattal.
A testület az újjá alakítandó szervezet működési feltételeinek megismerését követően kíván
dönteni a szervezeti tagságáról.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Pest Megyei Közgyűlés elnökét.
Határidő: 2013. március 22.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
5.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy az Államreform Operatív Program
keretében megvalósuló „A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázati felhívásra pályázatot
nyújt be.
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt a pályázati felhívás és útmutató szövegezése
véglegesítésének figyelemmel kísérésére, annak függvényében a pályázat összeállítására és
beadására.
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a pályázattal kapcsolatos ismereteiről a közgyűlés soron
következő ülésein folyamatosan adjon számot.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2013. március 21.
Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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A …/2013. (…. ...) Kgy. határozat 83. sz. 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

Törvényességire leadás: április 3. (szerda)
Postázás: április 11. (csütörtök)
Bizottsági ülés időpontja: április 16. (kedd)
Elnöki jelentés postázása: április 18. (csüt.)

Április 25.
2.

Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (I.
számú módosítás)
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

3.

Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

4.

Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

5.

Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló
beszámoló, valamint a 2013. évi üzleti terv elfogadására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: érintett szakbizottság

6.

Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működésére vonatkozó további
intézkedésekre
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság

7.

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

8.

Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció elfogadására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: az érintett szakbizottság
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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
− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről
Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány

a

közbiztonság

− 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
tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető igazgató
−

Regionális

Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány

Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2012. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető igazgató

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: a Munkaügyi Központ vezetője

VITANAP
A Nógrád megyében élő nemzetiségek helyzete beszámolójuk alapján

3

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.

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 teljesítménykövetelmények 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

Zárt ülés keretében:
4. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság
4

10/2013. (III.21.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapító okiratának – e határozat mellékletét képező – módosításáról dönt.
A közgyűlés felkéri elnökét az e határozat mellékletét képező alapító okirat-módosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2013. március 21.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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A 10/2013. (III. 21.) Kgy. határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosítása
Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), mint a Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) üzletrészének
tulajdonosa megvásárolta a NÓGRÁD MEGYE 4 - bátonyterenyei, pásztói, salgótarjáni és szécsényi –
KISTÉRSÉGÉT ÉRINTŐ HULLADÉKREKULTIVÁCIÓS TÁRSULÁS (3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.) társaságban lévő üzletrészét, erre tekintettel a Gazdasági Társaságokról szóló módosított 2006.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján az Alapító okiratot módosítja, illetve pontosítja.
Az Alapító okirat II. fejezet 7. pontjának szövegezése beépül a IV. fejezet jelenlegi 19-es pontjába,
egyúttal a II. fejezet 7. pontja megszűnik, ezáltal az Alapító okirat pontjainak számozása
értelemszerűen változik.
Az Alapító okirat bevezető része, az I/4.1; IV/14.f., n; 16; 18; V/22., 23., pontjai módosulnak, illetve
kiegészülnek az alábbiak szerint:
ALAPÍTÓ OKIRAT
– módosítással egységes szerkezetben –
amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2013.
március 21. napján 10/2013. (III. 21.) Kgy. határozata alapján, mely a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) módosított alapító
okiratát a 2006. évi IV. törvényben, az 1996. évi XXI. törvény 11-14. §-aiban, valamint a 2011. évi
CLXXV. törvényben foglaltak szerint az alábbiakban állapítja meg:
I.
A Társaság tagja, cégneve, székhelye, tevékenységi körei, tartama
4.1. A Társaság közhasznú tevékenységei:
A Tagnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.XXI.törvény 11-14. §-aival
megállapított feladatai ellátásában végzett közhasznú tevékenység, továbbá az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 34-37. §-aiban foglaltak alapján:
A megye területére készített megyei területrendezési tervek előkészítésében, végrehajtásában való
közreműködés.
A gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási koncepcióknak a fejlesztéspolitikai, a határon átnyúló
együttműködésből adódó feladatokkal történő összehangolása. A megyei jogú város
önkormányzatával, az érintett települések önkormányzataival való együttműködés a településrendezési
tervek összehangolása érdekében. Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel. Területi
információs rendszer kialakításában és működtetésében való részvétel. Helyi önkormányzatok
területfejlesztési társulásainak támogatása.
A megye fejlesztése érdekében együttműködés a területi államigazgatási szervekkel, civil és szakmai
szervezetekkel. Közreműködés a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának elkészítésében,
annak végrehajtásában. Az országos területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program
véleményezése, közreműködés a nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozásában.
A területfejlesztési önkormányzati társulások döntés előkészítésében való közreműködés, pályázatok
készítése. A megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források elosztásának elősegítése, azok
felhasználásának ellenőrzése. Együttműködés elősegítése a területfejlesztés stratégiai tervezéséért
90

felelős miniszterrel. Az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztése és
pályázatai véleményezésének koordinálása.
IV.
A tag jogai és kötelességei
14./

Tag a Társaság legfőbb döntést hozó szerve, amely a Taggyűlés jogkörében jár el.
A Tag kizárólagos jogköre:
f./ a Szervezeti és Működési Szabályzat, Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása (melyben
rendelkezni kell a vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottsági tagok javadalmazási
módjáról),
n./ A Tag - megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - döntései
meghozatala előtt 15 nappal az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság véleményét írásban köteles
kikérni, majd a döntésekről szóló határozatok megküldésével az érintetteket tájékoztatni.
Az érintettek - döntést megelőző - írásba foglalt véleményét és a döntést tartalmazó
jegyzőkönyvet 30 napon belül a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán kell letétbe
helyezni.

16./

A Tag jogosult, illetőleg köteles dönteni a 2006. évi IV. törvényben taggyűlési hatáskörbe
utalt kérdésekben, kivéve a Gt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat.

18./

Az ügyvezető:
A Tag a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviseletére a Társaság ügyvezető
igazgatóját bízza meg.
A Társaság ügyvezetője:

2011. február 1. napjától határozatlan ideig
Sándor Ildikó (an: Papp Magdolna) (pontosításra került)
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.
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 a Taggyűlés határoz.
Az ügyvezető feladatai:
j) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Javadalmazási Szabályzatának
elkészítése.
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V.
Vegyes rendelkezések
22./

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, amennyiben az a Társaság honlapján
közzétételre került.

23./

Összeférhetetlenségi rendelkezések
Az Alapítóra 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 tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenség:
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem lehet könyvvizsgáló, az Alapító, a Felügyelő
Bizottság tagja.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
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.

Salgótarján, 2013. március …..
Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
Ellenjegyezte:
Salgótarján, 2013. március ……..

Dr. Papp János
ügyvéd
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11/2013. (III.21.) Kgy.

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe
foglalásának elfogadása

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalt – e
határozat mellékletét képező – változatát.
A közgyűlés felkéri elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására,
továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató
Salgótarján, 2013. március 21.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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A 11/2013. (III. 21.) Kgy. határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
- módosítással egységes szerkezetben -

amely készült a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út
36.) 2013. március 21. napján 11/2013. (III. 21.) Kgy. határozata alapján, mely a Nógrádi
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.) módosított alapító okiratát a 2006. évi IV. törvényben, az 1996. évi XXI. törvény
11-14. §-aiban, valamint a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint az alábbiakban
állapítja meg:
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 tevékenységei:
A Tagnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.XXI.törvény 11-14. §-aival
megállapított feladatai ellátásában végzett közhasznú tevékenység, továbbá az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34-37. §-aiban foglaltak alapján:
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

A megye területére készített megyei területrendezési tervek előkészítésében,
végrehajtásában való közreműködés.
A gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási koncepcióknak a fejlesztéspolitikai, a határon
átnyúló együttműködésből adódó feladatokkal történő összehangolása. A megyei jogú város
önkormányzatával, az érintett települések önkormányzataival való együttműködés a
településrendezési tervek összehangolása érdekében. Együttműködés a megye gazdasági
szereplőivel. Területi információs rendszer kialakításában és működtetésében való
részvétel. Helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak támogatása.
A megye fejlesztése érdekében együttműködés a területi államigazgatási szervekkel, civil és
szakmai szervezetekkel. Közreműködés a megye hosszú távú területfejlesztési
koncepciójának elkészítésében, annak végrehajtásában. Az országos területfejlesztési
koncepció, területfejlesztési program véleményezése, közreműködés a nemzeti fejlesztési
stratégia kidolgozásában.
A területfejlesztési önkormányzati társulások döntés előkészítésében való közreműködés,
pályázatok készítése. A megyei önkormányzat hatáskörébe utalt fejlesztési források
elosztásának elősegítése, azok felhasználásának ellenőrzése. Együttműködés elősegítése a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel. Az illetékes területi
államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztése és pályázatai véleményezésének
koordinálása.
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.
6./ A Társaság tevékenységének megkezdése: 1996. szeptember 1.
A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.
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II.
A Társaság cégjegyzésének módja
7./ 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
8./ 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.
9./ Tag üzletrésze, befizetés esedékessége:
Tag a társaság üzletrészét korábban befizette.
10./ Személyes közreműködés módja:
Tag a társaság működésében személyesen nem vesz részt.
11./ Mellékszolgáltatás:
Tag mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles.
12./ 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.
13./ A Társaság tagja pótbefizetési kötelezettséget nem vállal.
IV.
A Tag jogai és kötelességei
14./ Tag a Társaság legfőbb döntést hozó szerve, amely a Taggyűlés jogkörében jár el.
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A Tag kizárólagos jogköre:
a./
b./
c./
d./
e./
f./

g./
h./
i./
j./
k./

l./
m./
n./

mindazon ügyek, melyeket a gazdasági társaságokról rendelkező 2006.évi IV. törvény a
Tag kizárólagos hatáskörébe utal,
a törzstőke felemelése, leszállítása, pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
a Társaság mérlegének megállapítása, és a nyereség felhasználásának meghatározása,
a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló Szerződés megkötése, illetve
jóváhagyása,
az éves üzleti terv jóváhagyása,
a Szervezeti és Működési Szabályzat, Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása
(melyben rendelkezni kell a vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottsági tagok
javadalmazási módjáról),
a Társaság ügyvezetőjének kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása, az
ügyvezető tekintetében a munkáltatói jog gyakorlása,
a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése, visszahívása és a bizottsági tagok
díjazásának megállapítása,
a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
a Társaság könyvvizsgálójának kijelölése, visszahívása, díjazásának megállapítása,
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,
döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről,
amely meghaladja a társaság törzstőkéjének 25 %-át,
az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá
intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a Társaság képviseletéről,
A Tag - megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - döntései
meghozatala előtt 15 nappal az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság véleményét
írásban köteles kikérni, majd a döntésekről szóló határozatok megküldésével az
érintetteket tájékoztatni.
Az érintettek - döntést megelőző - írásba foglalt véleményét és a döntést tartalmazó
jegyzőkönyvet 30 napon belül a Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróságán kell
letétbe helyezni.

15./ A társaság tagja pótbefizetést nem vállal.
16./ A Tag jogosult, illetőleg köteles dönteni a 2006. évi IV. törvényben taggyűlési
hatáskörbe utalt kérdésekben, kivéve a Gt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat.
17./ Taggyűlés, Határozatok könyve:
A Társaságra vonatkozó döntéseket a rá vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak
megfelelően Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése hozza meg, melyről
jegyzőkönyv készül.
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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.

18./ Az ügyvezető:
A Tag a Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviseletére a Társaság
ügyvezető igazgatóját bízza meg.
A Társaság ügyvezetője:

2011. február 1. napjától határozatlan 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.
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 a Taggyűlés határoz.
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,
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g)
h)
i)
j)
k)

a Társaság üzleti tervének kidolgozása,
egyéb, a jelen Alapító Okiratban, és a Gt.-ben meghatározott feladatok,
a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő
ellátása,
a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Javadalmazási
Szabályzatának elkészítése,
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.

V.
Vegyes rendelkezések
19./ 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:

Stayer László
3170 Szécsény, Május 1. út 10.
an.: Várhegyi Magdolna
adóazonosító: 8365041944

Alelnök:

Moravcsik Ferenc
3053 Ecseg, Boros út 2.
an.: Válóczi Erzsébet
adóazonosító: 8329743934
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Tag:

Szabó Ferenc Gábor
3100 Salgótarján, Alagút út 3.
an.: Lantos Erzsébet
adóazonosító: 8339032666

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.
20./ A könyvvizsgáló
A Tag könyvvizsgálónak Szőllősi Sándor (an: Molnár Mária; adóazonosító jele:
8328742365; adószám: 49270699-3-32) 3104 Salgótarján, Frigyes krt. 16. szám alatti lakost
bízta meg, megbízatása 2013. január 1. napjától 2013. május 31. napjáig tart (Ny.tsz: Magyar
Könyvvizsgálói Kamara MKVK 000223 sz.).
21./ 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.
22./ 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, amennyiben az a
Társaság honlapján közzétételre került.
23./ Összeférhetetlenségi rendelkezések
Az Alapítóra 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.
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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 tisztségviselőkkel kapcsolatos összeférhetetlenség:
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem lehet könyvvizsgáló, az Alapító, a Felügyelő
Bizottság tagja.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki:
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.
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A jelen Alapító okiratban 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, 2013. március …….

Becsó Zsolt
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Az Alapító okiratot egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:

Salgótarján, 2013. március ……..

Dr. Papp János
ügyvéd
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12/2013. (III.21.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója
készítése

HATÁROZATA

1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója
készítéséről szóló előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi.

2.

A testület kinyilvánítja, hogy Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattevő
fázisának eddig elkészült munkaanyagát társadalmi vitára, véglegesítésre megfelelőnek tartja. A
közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a – szakmailag megalapozott és a megye érdekeit
(is) szolgáló – javaslatok, észrevételek dokumentumon történő átvezetéséről folyamatosan
gondoskodjanak.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

3.

A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a területfejlesztési koncepció
végleges változatának társadalmasítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2013. március 21.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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13/2013. (III.21.) Kgy.

Tárgy: a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenység, a belső
kontrollrendszer működésének értékelése

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi belső ellenőrzés által végzett tevékenység
bemutatását jelen határozat I. sz. melléklet, a belső kontrollrendszer működésének értékelését a II. sz.
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A testület tudomásul veszi, hogy az ellenőrzések
következtében intézkedési tervek nem készültek.

Salgótarján, 2013. március 21.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző
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A 13/2013. (III. 21.) Kgy. határozat I. sz. melléklete

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
Belső Ellenőre

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL
VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

2012. ÉV

Összeállította:

Győriné Új Mária
belső ellenőr

Salgótarján, 2013. február 12.
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a)

Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések
indoka

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 10/2011. (XI. 15.)
PEB sz. határozattal fogadta el az eredeti 2012. évi tervet, mely a 2011 novemberében ismert
szervezeti struktúrára és jogszabályi környezetre épült. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról,
a megyei önkormányzatok intézményeinek és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján az intézmények fenntartói
tevékenysége elkerült a megyei önkormányzattól, végrehajtásra került az adósság konszolidáció, a
hivatal humánerőforrás állománya jelentősen átalakult. 2012. január 1-jétől új önkormányzati törvény
szabályozza a feladatellátást, új államháztartási törvény lépett hatályba, párhuzamosan a végrehajtási
szabályok is megváltoztak.
Mindezek alapján a belső ellenőrzés végzésének módját, az ellenőrzés fókuszát, súlypontját is át
kellett tekinteni. Ennek eredményeképp módosításra került az éves ellenőrzési terv, melyet a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság 7/2012. (IV. 17.) PÜB sz. határozattal fogadott el. Ebben átvezetésre került a
belső ellenőrzés végzésének módja, tekintettel arra, hogy 2012. május 1-jétől polgári jogviszony
keretében valósul meg a feladatellátás.
Az év során a munkafolyamatokban észlelt kockázati tényezők alapján indokolttá vált a tervezett belső
ellenőrzések témájának változtatása, időbeli ütemezése. Ez alapján 2012 novemberében ismételten
módosult az éves ellenőrzési terv. A 2012-re tervezett szabályszerűségi ellenőrzés tárgya volt a
céljelleggel nyújtott támogatások felülvizsgálata. Véletlenszerűen kiválasztásra került három
támogatás, melyek pénzügyi elszámolásai a helyszíni vizsgálat tárgyát képezték. Az ellenőrzési
jelentéseket a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012. december 11-ei ülésén elfogadta.

Tárgy

Cél

Módszer

Együtt - Egymásért Mátraterenyén
Egyesület 661-3/2012. iktatószámú
támogatásának helyszíni ellenőrzése

a céljelleggel nyújtott támogatás
szabályozottsága, a bizonylatok teljes
körűsége, a számviteli fegyelem
érvényesülése, a kapcsolódó
nyilvántartások vezetése

tételes
ellenőrzés

Pásztói Muzsla Néptánc és
Hagyományőrző Egyesület 364-4/2012.
iktatószámú támogatásának helyszíni
ellenőrzése

a céljelleggel nyújtott támogatás
szabályozottsága, a bizonylatok teljes
körűsége, a számviteli fegyelem
érvényesülése, a kapcsolódó
nyilvántartások vezetése

tételes
ellenőrzés

Egyházasdengeleg Község
Önkormányzata 566-6/2012. iktatószámú
támogatásának helyszíni ellenőrzése

a céljelleggel nyújtott támogatás
szabályozottsága, a bizonylatok teljes
körűsége, a számviteli fegyelem
érvényesülése, a kapcsolódó
nyilvántartások vezetése

tételes
ellenőrzés

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény nem volt.
A leírtak alapján, a többször módosított éves ellenőrzési terv végrehajtásra került, nem volt eltérés a
tervtől.

106

Az ellenőrzési feladat a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint került ellátásra, amely a
tevékenységet meghatározó központi jogszabályok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Kormány rendelet – vonatkozó rendelkezései, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium
által közzétett minta alapján felülvizsgálatra került.
b) Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, tevékenységet akadályozó és elősegítő
tényezők
Az ellenőrzési jelentés-tervezetek összeállításánál érvényesült az igényességre, a kellő részletességre
és szakmai megalapozottságra való törekvés. Az ellenőrzések végrehajtása ütemszerű volt.
A vizsgálatok a programban meghatározottak szerint zajlottak, a helyszínelések nyitó megbeszéléssel
indultak, és záró tárgyaláson történő egyeztetéssel fejeződtek be.
A megyei önkormányzat hivatalában a belső ellenőrzési feladat polgári jogviszony keretében az
UNIVERSAL AUDIT Kft. látja el, munkavégzésre jogosult Győriné Új Mária. Az ellenőr a
tevékenység folytatásához a jogszabályban meghatározott, szakirányú felsőfokú végzettséggel, illetve
gyakorlattal rendelkezett, valamint eleget tett a regisztrációs kötelezettségének.
A feladatellátás tárgyi körülményeiről – a szerződés alapján – a belső ellenőr gondoskodik.
A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosítva volt, összeférhetetlenségi esetre
nem került sor, belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozás nem történt, a belső ellenőrzés
végrehajtását akadályozó tényező szintén nem merült fel.
c)

Tanácsadói tevékenység

Tanácsadói tevékenységre tervezett kapacitás 2012-ben 3 munkanap volt. A szabályzatok teljeskörű
felülvizsgálata során került igénybevételre ez a tevékenység. Elsősorban a számviteli és pénzügyi
területet érintő szabályzatok kidolgozása alkalmával vált szükségessé a belső ellenőr véleménye,
javaslata.
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A 13/2013. (III. 21.) Kgy. határozat II. sz. melléklete

Nógrád Megye Főjegyzője

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER
MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

2012. ÉV

Összeállította:

dr. Barta László

Salgótarján, 2013. február 15.
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a) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok, intézkedések
A belső kontrollrendszer szabályszerűségének biztosítása érdekében a 2012. év kiemelt feladata volt a
megváltozott jogszabályi környezetből következően az új feladat-, és határkörökhöz igazodóan a
hivatal ügyrendje, a munkaköri leírások, szabályzatok teljes körű felülvizsgálata.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4/2012. (II. 7.) PÜB sz. határozattal jóváhagyta a hivatal
ügyrendjét. Ezzel összhangban átdolgozásra kerültek a munkaköri leírások.
Felülvizsgálatra került a hivatal és az önkormányzat szabályzatrendszere, az azokat meghatározó
rendelkezések.
2012. évben 2 elnöki, 12 elnöki-főjegyzői együttes, 20 főjegyzői, 2 gazdasági iroda vezetői
rendelkezés került újrafogalmazásra, megteremtve ezzel a helyi szabályozás, a kontrollkörnyezet
zártságát és teljeskörűségét.
b) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
1. KONTROLLKÖRNYEZET értékelése:
A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést,
valamint azt a ”légkört”, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. Átfogóan hat arra,
hogyan határozzuk meg a stratégiát és célokat, a kontrolltevékenységek strukturáltságát.
1.1. Célok és szervezeti felépítés: az önkormányzat feladatait, céljait a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti. A sarkalatos törvény alapján került
kialakításra a hivatal átlátható struktúrája, felépítése, maximálisan igazodva a költségvetési
keretekhez.
1.2. Belső szabályzatok: a szabályzatok felülvizsgálata megtörtént.
1.3. Feladat-, és felelősségi körök: az új munkaköri leírások egyértelműen meghatározzák a feladatokat
és a felelősségi viszonyokat.
1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása: a munkafolyamatok rögzítettek, a dokumentáció
zárt rendszerű, nyomon követhető.
1.5. Humán-erőforrás: a központi költségvetési támogatást figyelembe véve került meghatározásra a
hivatal létszám előirányzata, azonban a leterheltség néhány munkaterületen feszültséget okoz.
1.6. Etikai értékek és integritás: magas szakmai követelmény és igényesség; tekintettel a hivatal
létszámára a feladatok integritása szükségszerű. A közgyűlés a 37/2012. (IV. 26.) Kgy.
határozatával elfogadta a hivatal hivatásetikai alapelveinek és etikai eljárásának meghatározásáról
szóló dokumentumot.
2. KOCKÁZATKEZELÉS értékelése:
A kockázatkezelési rendszeren belül fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv
tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes
kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos
nyomon követése módját.
1.1. A kockázatok meghatározása és felmérése: az éves ellenőrzési tervek felülvizsgálata keretében
rögzítésre kerültek a kockázatok.
1.2. A kockázatok elemzése: szintén az éves ellenőrzési terv tartalmazza a kockázatok súlyozását,
átlagát.
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1.3. A kockázatok kezelése: a 18/2012. számú főjegyzői rendelkezés tartalmazza a kockázatkezelési
szabályzatot, melynek függelékében a kockázatkezelési munkacsoport vezetője, tagjai rögzítésre
(nevesítésre) kerültek.
1.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata: a 18/2012. számú főjegyzői rendelkezés 2.
számú függeléke tartalmazza a hivatal kockázati térképét. Ez magában foglalja a bekövetkezés
valószínűsége alacsony, szervezetre gyakorolt hatása magas; bekövetkezés valószínűsége
alacsony, szervezetre gyakorolt hatása alacsony; bekövetkezés valószínűsége magas, szervezetre
gyakorolt hatása alacsony; bekövetkezés valószínűsége magas, szervezetre gyakorolt hatása
magas folyamatokat.
1.5. Csalás, korrupció: folyamatos zárt rendszere miatt alacsony valószínűségű.
3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK értékelése:
A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek
biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. A
kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba
épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.
3.1. Kontrollstratégiák és módszerek: a kontrolltevékenységek azok az eszközök, eljárások,
mechanizmusok, amelyeket a szervezet vezetése annak érdekében hozott létre, hogy elősegítse a
szervezet célkitűzéseinek elérését. A folyamatba épített kontrollok súlya megnövekedett.
3.2. Feladatkörök szétválasztása: a munkaköri leírások tartalmazzák az egyes feladatköröket.
3.3. A feladatvégzés folytonossága: az alacsony fluktuáció biztosítja a folytonosságot.
4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ értékelése:
E kategórián belül biztosítani kell, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az
illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében
a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak
legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.
4.1. Információ és kommunikáció: a vonatkozó és megbízható információ meghatározását és
megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő formában és időben
történő eljuttatását a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek biztosítják.
4.2. Iktatási rendszer: szoftverrel támogatott napra kész rendszer, támogatja az iratok nyomon
követését.
4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése: vezetői megbeszélés, jelentés keretében
kialakított rendszer.
5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING):
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a
szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A költségvetési szerv
monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon
követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.
5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: A belső kontrollok monitoringja magába
foglalja a vezetés rendszeres felügyeletet gyakorló tevékenységét, valamint más műveleteket,
amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. Hivatalunknál
megfelelő, folyamatos visszacsatolás a jellemző.
5.2. A belső kontrollok értékelése: több lépcsősek, folyamatos a nyomon követés, hatékony
megvalósulást elősegítő.
5.3. Belső ellenőrzés: magas színvonalú.
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