
Okirat száma: A- I92/2/201,6

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóIó 2Ot7, évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapián a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi lgazgatóság 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 Katasztrófavédelmi lgazgatóság

]..1.2. rövidített neve: Nógrád MKI

1.2, A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.2.1. angol nyelven: Nograd County Disaster Management Directorate

1.3. A költségvetési szerv

1,3.1. székhelye: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

1.3.2. telephelye(il:

telephely megnevezése telephely címe

1
Sa}gótarjáni Katasztrófavédelmi
kirendeltsés

3100 Salgótar|án, Szent Flórián tér 1.

2
Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1,

3 Bátonyterenye Katasztrófavédelmi Órs 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 60.

4 Pásztó Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út 37.

5
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
kirendeltség

2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1,

6
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság

2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1,

Rétsági Katasztrófavédelmi Órs 2651 Rétság, Laktanya út, 9,

8 Bercel katasztrófavédelmi Órs 2687 Betcel, Kossuth La.ios tér 10.

9 Szécsény Katasztrófavédelmi Órs 3170 Szécsény, Mártírok útia 2.



2, A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000. 01. 01.

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a katasztrófák elleni védekezésirányításáról, szervezetéről,és 
,a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sútyos uatesetet

elleni védekezés ről sz6|ó 1999. évi LXXIV. törvény

2,3, Á költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése; Kormány
2.3.2. székhelye:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Z.4. A költségvetési szerv szervének
megnevezése Iszékhelye

| 3100 Salgó(arián, Meredek út 37.
l

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

-

2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes utca 1.

3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35.

2651 Rétság, Rákóczi út 20,

,| Nógrád Megyei
Tűzoltóparancsnokság

Z
Nógrád Megyei Polgári Védelmi
Parancsnokság

Salgótarján Hivatásos Tűzoltóság

4

q

6

Balassagyarmat Hivatásos
Tűzoltóság

Pásztó Hivatásos Tűzo|tóság

Rétság Hivatáso§ Tűzoltóság

3. A köItségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium
3.1,2. székhelye: 1051 Budapest, JózsefAttila utca 2-4,

3,2, A kÖltségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén

3,2,L a középirányító szerv m.egnevezése, székhelye: Belügyminisztérium országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

3,Z,2. átruházoft iránlási hatáskörök: az államháztartásról szóló 2oI1,. évi cxcv. törvény 9. §bJ, d) és gJ-j] pontjai.

3,2,3, a középirányító szervet kijelöIő törvény, kormányrendelet megjelölése: akatasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáróí szőlő zo17.
évi CXXVIII. törvény végrehajtásá rót szőIő n4/1,o11. (xI.10.J Korm, rendelet.



4, A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról sző|ő 2O77. évi CXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Kat.), a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996, évi X)fiI.
törvényben, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméról sz6|ő 2O72. évi CLXVI. törvényben, az egles közszolgáltatások ellátásról és az
ezzel összeftiggő törvénymódosítísokról sző|ő 2013. évi CXXXIV. törvényben, a
kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2075. évi CCXI. törvényben, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szőló 20t7.
évi C)fiVIIL törvény végrehajtásáról szóló 234 /201,7, {XI.10.) Korm, rendeletben, a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűitésére vonatkozó nem rendszeres
közszolgáltatásról szóló 378/201,5. (XII.B.J Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó
.jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.

4.2. A költsésvetési szerv ek államháztartási szakáeazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 842570 Tűzvédelem szakigazgatása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1, irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket, a hivatásos tűzo|tó-
parancsnokságokat és a katasztrófavédelmi őrsöket;

4.3,2. e|látja az önkormányzati tűzoltóságok felü gyeletét;
4.3.3. ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesűletek

tevékenységét;
4.3.4. e|ső fokon szakmai felügyeletet lát el a védelmi létesítményekről Vezetett

nyilvántartások tekintetében, felel azok szakszerűségéért;
4.3.5, jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfoku katasztrófavédelmi

(tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi és piacfelügyeleti) hatósági és
szakhatósági ügyekben eljár az illetékességi területén;

4.3,6. e|látja a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
felülvizsgálatával kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatokat;

4.3.7. e|Iátja a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás ideiglenes- és
szűkégellátásának biztosításával összefüggó tevékenységeket;

4.3.8, ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szenn}rr'íz begyűjtési közszolgáltatás
ideiglenes begyűjtési- és rendkívüli ellátásának biztosításával összefüggő
tevékenységeket;

4.3.9. tűzvéde|mi hatóságként ellátja a kéményseprő-ipari szakkérdésekben a hatósági
feladatokat;

4.3.1o. tűzvéde|mi hatóságként ellátja a kéményseprő-ipari szolgáltató, _közszolgáltató
felügyeleté!

4.3.11. távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint mérő-,
lakosságriasztó-rendszerekettart fenn és működteti azokat;

érzéke|ő,

4.3.!Z. köte|ező továbbképzést és szakmai tájékoztatót szervez a jogszabályban
meghatározott szervek és szemé|yek részére;

4.3.13. feladatainak ellátása során együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar
Honvédséggel, egyéb más állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és
gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil- és karitatív szervezetekkel,
azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, a médiával;



4.3.74. végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya részére az egészsógügyi és
pszichológiai alapellátást;

4.3.15, A Nógrád MKI Katasztrófavédelmi Mobil Labort működtet.

4.4. A költsésvetési szerv ltevékenységének kormányz funkció szerinti

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

I 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

2 o32o2o Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

o3zo40 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyúitás

4 032060 Polgári védelmi stratégiai tarta}ékoktárolása, kezelése

5 036010 I gazságügyi szakértői tevékenység

6 o41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7 04747o Ár- és belvízvédelemmel összefuggó tevékenységek

B 07 4077 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
ó 07 4013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

10 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nógrád merye közigazgatasi
területére teried ki.

4,6. A költségvetési szerv iogállását meghatározó jogszabály: a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szőlő 2017. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szőlő 234 /2O1,7. IXI.10,J Korm. rendelet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendie: a Nógrád MKI i5azgatőját a

belügyminiszter nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja a vele kapcsolatos,

iogszabályban meghatározott kiemelt munkáltatói iogköröket, az egyéb munkáltatói

iogköröket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatőság főigazgatója gyakorolja.

5.2, A költsésvetési szervnél alkalm

foglalkoztatási jo gviszony i o gvi sz o nyt szab ály oző jo gszab á|y

1

rendvédelmi szervek
hivatásos állományú tagjainak
szolgálati jogviszonya

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati iogviszonyáról szóló 2015. évi
xLIl. törvény

2
közalkalmazotti j ogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi )fiXIII.

törVény

3 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. éü I. törvény

4
közfoglalkoztatási jogviszony A közfoglalkoztatasról és a közfoglalkoztatáshoz

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény



6, Zárő rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyideiűleg a költségvetési szerv 2oI3. január 07. napján kelt, 

^-t92/I/2oI3. 
okiratszámú

alapító okiratot visszavonom.

Ke'lt: Budapest, 2016. iúlius 28.

Az á||amháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szőlő 36B/2OIL (XIL31,) Korm, rendelet 5, §
(4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hory jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfele|.az alapító okiratnak a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016,,9|§iP.t,,(,,..{-Í.:... napján kelt,
2016..,+g,CÍ*Y9Í.,.Í.1,. napjától alka|mazandő A-!92/2/2076/M okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 20 16....§.o. !_í*!.!íI...Í,

ágyar Államkincstír


