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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontja szerint: 

 

„(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 

 

a) rendeletet alkot; 

……… 

d) meghatározza szervezeti és működési rendjét; 

………” 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlés rendeletben határozza meg a megyei 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.  

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) működését a 

közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet (a továbbiakban: SzMSz) szabályozza. 

 

A Mötv. 43.§ (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésen  

megalkotja, vagy felülvizsgálja az SzMSz-ét.  

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 22-én tartotta alakuló ülését, 

melyet követő ülésének időpontja: 2019. november 21., mely ülésen – a Mötv. hivatkozott 

rendelkezése alapján – az SzMSz felülvizsgálata szükséges.  

 

Az SzMSz -t áttekintettem, mely vizsgálat alapján az alábbi módosítási javaslattal élek a 

Tisztelt Közgyűlés felé: 

 

 A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalt a megyei jegyző vezeti, így a jelenleg 

hatályos SzMSz -ben több ízben is hivatkozott „főjegyző” elnevezés helyett „megyei 

jegyző” elnevezés vált indokolttá. 

 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. értelmében a megyei 

önkormányzat illetve hivatala kötelezettségét képezi a nemzetiségi önkormányzat 

részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételinek megteremtése, 

melynek keretén belül havonta igény szerint, de legalább – a jelenlegi szabályozás 

szerint 16 óra, helyett – 32 órában megfelelően berendezett irodahelyiség ingyenes 

használatát kell biztosítani. 
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 A Mötv. 41.§ (4) bekezdése értelmében „A képviselő-testület – e törvényben 

meghatározott kivételekkel – a hatásköreit a polgármesterre, a bizottságra, a 

részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.” 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 

határidőn belül, a Közgyűlés véleményt nyilvánít a településfejlesztési koncepciókról 

és az integrált településfejlesztési stratégiákról.  

 

Az operatív és hatékony feladatellátás, az önkormányzatokkal való konstruktív 

szakmai együttműködés érdekében indokolt a véleményezési jogkör Közgyűlés 

elnökére történő átruházása az SzMSz 2. számú mellékletének kiegészítésével. 

 

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára 

kitűzött választásának eredményeként megalakult Nógrád Megye Önkormányzatának 

új közgyűlése. A közgyűlési tagok névsorát az SzMSz 2. számú függeléke 

tartalmazza. A 7. számú függelék a bizottsági struktúrát rögzíti.  

Mindezek alapján az SzMSz 2. számú és a 7. számú függelékének a cseréje szükséges. 

 

 Az elmúlt években változás történt az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével 

működő gazdasági társaságok körében, illetve az Önkormányzat egyéb szervezetekben 

betöltött szervezeti tagságában. Az SzMSz 10. számú függeléke „Az alapítványok, 

gazdasági társaságok, egyéb szervezeti tagság jegyzéke”. Tekintettel az elmúlt időszak 

változásaira, nevezett függelék cseréje szükséges. 

 

 Az SzMSz 11. számú függeléke rendelkezik a Közgyűlés által alkotott rendeletekről, 

mely függelék aktualizálása vált szükségessé. 

 

 Az SzMSz 12. számú függeléke nevesíti az Önkormányzat kormányzati funkcióit. Az 

elmúlt években bekövetkezett változásokra tekintettel, a függelék cseréje indokolt. 

 

 Az SzMSz egyes rendelkezéseiben a Mötv. szabályainak való kiegészítés, illetve 

nyelvtani pontosítás vált szükségessé. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására, 

valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 

 

Salgótarján, 2019. november 13. 

 

Skuczi Nándor 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2019. (... ... ) önkormányzati 

rendelete 

 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet módosításáról 

 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:  

 

 

1. § 

 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 3. § (4) bekezdése a következők szerint változik: 

 

 

,,(4)  A közgyűlésnek 15 tagja van. (A közgyűlés tagjainak névsorát és a lakcíme szerinti település 

nevét a 2. számú függelék tartalmazza.)”  

 

2. § 

 

Az SzMSz 5. § h) pontja a következők szerint változik: 

 

„h) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 

abból történő kiválás;” 

 

3. § 

 

Az SzMSz 21.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 

„(5) A meghívóban nem szereplő, de a közgyűlés ülésén – az előterjesztésre a 20.§ (2) bekezdése 

szerint jogosultak indítványára – napirendre felvett minden további előterjesztés szóbeli 

előterjesztésnek minősül.” 

 

4. § 

 

Az SzMSz 39. § d) pontja a következők szerint változik: 

 

„d) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 

abból történő kiválás;” 
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5. § 

 

Az SzMSz 73.§ (3) bekezdése hatályát veszti.  

 

6. § 

 

Az SzMSz 75/A.§ (2) bekezdése a következők szerint változik: 

 

„(2) A megyei önkormányzat a székhelyén működő nemzetiségi önkormányzat(ok) működési 

feltételeinek megteremtése érdekében – megfelelően berendezett – irodahelyiség ingyenes 

használatát biztosítja igény szerint, de legalább 32 órában a Megyeháza (3100 Salgótarján, 

Rákóczi út 36.) épületében” 

 

7. § 

 

Az SzMSz 10.§ (1) bekezdésében, 14.§ (3) bekezdésében, 19.§ (3) bekezdés g) pontjában, 19.§ 

(5) bekezdésében, 20.§ (2) bekezdés e) pontjában, 21.§ (2) bekezdésében, 26.§ (1) bekezdésében, 

30.§ (3) bekezdésében, 34.§ (2) bekezdésében, 35.§ (3) és (4) bekezdésében, 38.§ (2) és (4) 

bekezdésében, 41.§ (1) és (8) bekezdésében, 42.§ (1) bekezdésében, 44.§ (5)-(7), (11)-(12) 

bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 49.§ (3) bekezdés a)-b) és d) pontjában, 53.§ b) és k) 

pontjában, 60.§ (3) bekezdésében, 60.§ (15) és (19) bekezdésében, 61.§ (3) bekezdésében, a XI. 

fejezet főcímében, a XI. fejezet A) pontjának alcímében, 64.§ (1) bekezdésében, 64.§ (1a) 

bekezdésében, 64.§ (2)-(4) bekezdésében, 65.§ (1)-(2) bekezdésében, 67.§ c) pontjában, 68.§ (2)-

(4) bekezdésében, 75.§-ban, 75/A.§ (5) és (7) bekezdésében, az 1/a. melléklet III. fejezet 24. 

pontjában, a 4. számú melléklet I. fejezet 3. pontjában, II. fejezet 1. pontjában, 6. pont a) és c) 

alpontjában szereplő „főjegyző” elnevezés helyébe a „ megyei jegyző” elnevezés lép. 

 

 

8. § 

 

Az SzMSz 2. számú mellékletének II. része kiegészül a következő 4. és 5. ponttal: 

 

„4. Véleményt nyilvánít a településfejlesztési koncepciókról. 

5. Véleményt nyilvánít az integrált településfejlesztési stratégiákról.” 

 

 

9. § 

 

(1) Az SzMSz 2. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

(2) Az SzMSz 7. számú függeléke helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

(3) Az SzMSz 10. számú függeléke helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 

(4) Az SzMSz 11. számú függeléke helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. 

(5) Az SzMSz 12. számú függeléke helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. 
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10. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Salgótarján, 2019. november 21. 

 

 

 

 

Skuczi Nándor 

Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

 

Dr. Bagó József 

Nógrád megyei jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

mely ismerteti a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 

szóló rendelet elfogadásának várható következményeit 

 

 

 

 

 

A vizsgált kritériumok 

 

 

A vizsgálat eredménye 

 

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály az Mötv. hatályos 

szabályozásának felelteti meg az 

SzMSz-t, továbbá ismerteti a közgyűlés 

és a bizottságok tagjainak névsorát. 

A tervezett jogszabály gazdasági, 

költségvetési hatásai 

A megyei önkormányzat 

költségvetésében megtakarítást nem 

eredményez. 

A tervezett jogszabály környezeti 

következményei 

A jogszabály tárgyából eredően 

környezeti következmények nem 

merülnek fel. 

A tervezett jogszabály egészségi 

következményei 

A jogszabály tárgyából eredően 

egészségi következmények nem 

merülnek fel. 

A tervezett jogszabály adminisztratív 

terheket befolyásoló hatásai 

A tervezett jogszabály elfogadásának és 

bevezetésének nincsenek jelentős 

adminisztratív terhei. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 

a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotásának a hiányában 

olyan helyzet állhatna elő, mely alapján 

a rendelet nem felelne meg a hatályos 

jogszabályi előírásoknak. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a 

szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
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INDOKOLÁS 

 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez 

 

Általános indokolás 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a működésének részletes szabályait a 

szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.  

 

Részletes indokolás 

 

1.§-hoz 

 

Az SzMSz 3.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint fogalmaz: „…(A közgyűlés tagjainak névsorát és 

lakcímét a 2. számú függelék tartalmazza.)” Tekintettel arra, hogy kizárólag a lakcíme szerinti 

település nevét rögzíti a függelék, a „lakcím” elnevezés nem helytálló, ezért módosítani szükséges 

hivatkozott rendelkezést. 

 

 2.§-hoz 

 

A Mötv. 42.§- szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik 

önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás. 

 

A Mötv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően pontosítani kellett az SzMSz érintett 

szabályát. 

 

3.§-hoz 

 

Nyelvtani pontosítás átvezetésére került sor. 

 

4.§ -hoz 

 

A Mötv. 50.§-a szerint a döntéshozatalhoz minősített többség szükséges önkormányzati 

társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás 

módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás 

kérdésében. 

A Mötv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően pontosítani kellett az SzMSz érintett 

szabályát. 
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5.§ -hoz 

 

Figyelemmel arra, hogy az SzMSz 73.§ (3) bekezdésében hivatkozott Megyei 

Területfejlesztési Konzultációs Fórum nem működik, a rendelkezés hatályon kívül helyezése 

vált indokolttá. 

 

6.§-hoz 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. hatályos rendelkezésének 

megfeleltetést tartalmazza. 

 

7. §-hoz 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalt a megyei jegyző vezeti, így a „főjegyző” 

elnevezés „megyei jegyző” elnevezésre történő módosítása vált indokolttá. 

 

8. §-hoz 

 

A Mötv. 41.§ (4) bekezdése értelmében „A képviselő-testület – e törvényben meghatározott 

kivételekkel – a hatásköreit a polgármesterre, a bizottságra, a részönkormányzat testületére, a 

jegyzőre, a társulására ruházhatja át.” 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az Önkormányzat 

véleményt nyilvánít a településfejlesztési koncepciókról és az integrált településfejlesztési 

stratégiákról. 

Az operatív és hatékony feladatellátás, az önkormányzatokkal való konstruktív szakmai 

együttműködés érdekében indokolt a véleményezési jogkör közgyűlés elnökére történő 

átruházása, az SzMSz 2. sz. melléklet II. részének 4-5. pontjaiként. 

 

9.§-hoz 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 

választások eredményeként megalakult Nógrád Megye Önkormányzatának új közgyűlése. A 

közgyűlési tagok névsorát az SzMSz 2. számú függeléke tartalmazza. A 7. számú függelék a 

bizottsági struktúrát rögzíti. 

Tekintettel a megválasztott új közgyűlésre, illetve az alakuló ülésen megválasztott 

bizottságokra, az SzMSz 2. számú és a 7. számú függelékének a cseréje szükséges. 

 

Az SzMSz 10. számú függeléke rendelkezik az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével 

működő gazdasági társaságokról. Az elmúlt években ezen gazdasági társaságok körét érintően 

változás állt be: 
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évben döntött a RÉGIÓ FINANSZ 

Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő üzletrészének névértéken történő 

értékesítéséről. 

2016. évben döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. beolvadással történő 

átalakulásáról, illetve arról, hogy a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.-ből kiváló Nógrád Megye Önkormányzata tag 

meghatározott értékű jegyzett tőkével, és az ahhoz tartozó vagyonhányaddal beolvad a 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-be.  

2017. évben döntött az Önkormányzat a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott, névre szóló dematerializált 

törzsrészvényekből álló részvénycsomagjának névértéken történő értékesítéséről. 

Az SzMSz 10. számú függeléke rendelkezik továbbá az Önkormányzat részvételével működő 

egyéb szervezetek köréről. Az elmúlt időszakban a részvételi tagságban változás történt. 

Fenti változásokra tekintettel az SzMSz 10. számú függelékének a cseréje szükséges. 

 

Az SzMSz 11. számú függeléke rendelkezik a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

rendeleteiről, mely függelék aktualizálása vált szükségessé. 

 

Az SzMSz 12. számú függeléke nevesíti az Önkormányzat kormányzati funkcióit. Az elmúlt 

években bekövetkezett változásokra tekintettel, a függelék cseréje indokolt. 

 

10.§.hoz 

 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre 

 

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 

2019. november 21-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a 

megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé. 

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap 

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző 

 

Salgótarján, 2019. november 21. 

 

Skuczi Nándor 

Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

Dr. Bagó József 

Nógrád megyei jegyző 
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjai 

(2019. október 14-ei állapot szerint) 

 

 

1. Barna János 

2. Borenszki Ervin 

Szügy 

Balassagyarmat 

3. Cseresznyés István 

4. Danyi Attila 

Bátonyterenye 

Karancslapujtő 

5. Dócs Dávid 

6. Dr. Egyed Ferdinánd 

7. Gyuris Dóra 

Cserháthaláp 

Salgótarján 

Balassagyarmat 

8. Király Attila 

9. Laczkó Roland 

Bátonyterenye 

Rákóczibánya 

10. Meló Ferenc Balassagyarmat 

11. Molnár Sándor Pásztó 

12. Percsina Norbert Érsekvadkert 

13. Rigó Dávid Drégelypalánk 

14. Skuczi Nándor Salgótarján 

15. Varga Béla Szécsény 
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A közgyűlés által létrehozott bizottságok tagjainak és megválasztott tanácsnokainak 

névsora 
(2019. október 22-ei állapot szerint) 

 

1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (7 fő) 

 

Elnök: Meló Ferenc 

Alelnök Borenszki Ervin 

Tagok: Cseresznyés István 

Dr. Egyed Ferdinánd 

Király Attila 

Rigó Dávid 

Varga Béla 

 

2. Területfejlesztési Bizottság (7 fő) 

  

Elnök: Varga Béla 

Alelnök: Dócs Dávid  

Tagok: Danyi Attila 

Gyuris Dóra 

Laczkó Roland 

Molnár Sándor 

Percsina Norbert 
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Az alapítványok, gazdasági társaságok, egyéb szervezeti tagság jegyzéke 

 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 

1. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

 

2. NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

 

 

EGYÉB SZERVEZETI TAGSÁG 
 

1. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 

 

2. Budapest-Közép-Dunavidéki Regionális Idegenforgalmi Bizottság 

 

3. Palóc Út Közhasznú Egyesület 

 

4.  Nógrádi Geopark Egyesület  
 

5.  CESCI Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 
 

6. Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács 

  

7. Neogradiensis Régió Egyesület 

 

8. Mária Út Közhasznú Egyesület 
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A megyei közgyűlés egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeleteinek jegyzéke 
 
 

A rendeletek kronológiai sorrendje 

 

2/2019. (I. 24.)  

önkormányzati rendelet 
Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 

18/2014. (XI. 27.)  

önkormányzati rendelet 
A megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról  

12/2013. (IX. 30.) 

önkormányzati rendelet 
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól  

10/2012. (IV. 27.)  

önkormányzati rendelet 

A közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és 

támogatásokról 

9/2012. (IV. 27.)  

önkormányzati rendelet 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól 

29/2005. (XII. 01.) Kgy. r. Nógrád Megye Területrendezési Tervéről  

9/2004. (IV.29.) Kgy. r. 
a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak 

ellátásáról 

15/2001. (X. 1.) Kgy. r. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről  

14/1991. (XI. 14.) Kgy. r. a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról  

9/1991. (VI. 27.) Kgy. r. 

Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok 

használatáról, valamint a “Nógrád” név felvételéről és 

használatának rendjéről 

 

http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/18_2014.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/12_2013.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/10_2012.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/10_2012.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/9-2012_m.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/9-2012_m.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/29_2005.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/9_2004.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/9_2004.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/15_2001m.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/14_1991.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/9_1991.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/9_1991.pdf
http://nograd.hu/files/Rendeletek/Hat.Rend.%20pdf-ek/9_1991.pdf
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Nógrád Megye Önkormányzata kormányzati funkciói 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási 

tevékenysége 

 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása  

 


