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Tisztelt Közgyűlés!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés a
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény
felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
A megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggésben a közgyűlés a 138/2011. (XII. 15.)
Kgy. határozatával elfogadott Átadás-átvételi megállapodás tükrében – valamint az elmúlt hetekben,
hónapokban bekövetkezett jogszabályi környezet változásai miatt (pl.: a nemzetiségek jogairól szóló
CLXXIX. törvény) – indokolt a közgyűlés hatályos rendeleteinek (továbbiakban: rendeletek)
felülvizsgálata, valamint azok szükséges módosítása. A vizsgálat legfőbb szempontja, célja az volt,
hogy az említett okok következtében beálló szervezeti változásokat, valamint jogszabály
módosításokat tükrözzék a rendeletek. Az átvezetésre kerülő módosításokat a következők szerint lehet
csoportosítani:
I.

A megyei önkormányzat 2012. január 1-jétől nem lát el intézményfenntartói feladatokat, így
ennek megfelelően kerültek módosításra a rendeletek.

II.

A rendeleteken generálisan átvezetésre került a hatáskörrel rendelkező bizottság kifejezés
annak érdekében, hogy ne legyen szükség minden bizottsági-struktúra változást követően a
rendeletek módosítására.

III.

2012. január 1-től vált hatályossá a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(továbbiakban: Nek.), melynek rendelkezései értelmében a kisebbségi önkormányzat(ok) új
elnevezése nemzetiségi önkormányzat(ok) lett. Ennek megfelelően átvezetésre került az új
elnevezés az érintett rendeleteken.

Mindemellett vannak olyan hatályos rendeletek, melyek módosítása az áprilisi ülésen is aktuálissá
válhat, ezeket a következőképpen lehet rendszerezni:
I.

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy., valamint a
megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 9/2004. (IV. 29.)
Kgy. rendelet módosításának szükségessége annak tükrében fog kirajzolódni, hogy a jelenleg
a megyei önkormányzatnak címzett feladat megvalósítása mit igényel.

II.

A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy., a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
5/2006. (II. 24.) Kgy., valamint Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei
tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendelettel kapcsolatban az
látszik célszerűnek, hogy e három tartalmilag kapcsolódó szabályozás egy rendeletben
kerüljön összefoglalásra, de ehhez pontosabb képet kell kapnunk a megyei önkormányzat
jelenlegi és jövőbeni vagyoni helyzetével, valamint lehetséges tartozásállományának
kezelésével kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy 2012. január 1-jétől új államháztartási
törvény, illetve ahhoz kapcsolódóan új végrehajtási Kormányrendelet lépett hatályba,
szükséges azok pontos áttanulmányozása, valamint értelmezése, ezért ezen rendeletek
módosítása az április ülésen célszerű.

III.

A közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001.
(X. 1.) Kgy. rendelet felülvizsgálatánál figyelembe kell vennünk, hogy 2012. március 1-jén
lép hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény. Ennek tükrében
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indokolt, hogy a közgyűlés áprilisi ülésén kerüljön sor az ehhez kapcsolódó, szükséges
módosítások ,,átvezetésére”.
IV.

A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítása a Magyar
Államkincstárral történő – a Lakásépítési Alap számlavezetését, a szerződéskötéseket,
valamint a kölcsönök kezelésének rendjét érintő – egyeztetést követően válhat aktuálissá.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására, valamint a
kapcsolódó határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2012. január 30.
Becsó Zsolt

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2012. (... ... ) önkormányzati
rendelete
egyes rendeletek módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a “Nógrád” név
felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet (e §-ban a
továbbiakban: Rendelet) 4. § g) pontja a következők szerint módosul:
,,g) a megyei önkormányzat, valamint a szervei által rendezett, illetve támogatott
kiállításokon, rendezvényeken;”
(2) A Rendelet 4. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,i) a megyei önkormányzat által kiadott alkalmi kiadványokon;”
(3) A Rendelet 4. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,l) a területi nemzetiségi önkormányzatok irodájában, levelezéseiben, és kiadványain;”
(4) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A megyei önkormányzat jelképeit a jelen rendelet 4-7. §-aiban meghatározott eseteken
túlmenően a közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságához (továbbiakban:bizottság)
benyújtott írásbeli kérelem alapján kiadott át nem ruházható engedély alapján lehet
felhasználni, illetve használni.”

(5) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) A jelképek felhasználása iránti kérelmet sürgős esetben a közgyűlés elnöke is elbírálhatja,
eljárására a (3)-(7) bekezdéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A közgyűlés elnöke
döntéséről a bizottság legközelebbi ülésén tájékoztatást ad.”
3

(6) A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(4) A bizottság a jelkép felhasználási körétől, módjától és az eset összes körülményétől
függően egyszeri vagy többszöri díjazást állapíthat meg a kérelmező terhére, illetve az
engedélyt úgy is megadhatja, hogy a címer felhasználását a címerminta előállítási
költségének megtérítése (minimum 1.000 Ft) fejében engedélyezi. A bizottság által
megállapított díjat a kérelmező az engedély megadását követően előre, míg a jelkép
felhasználását megelőzően köteles megfizetni Nógrád Megye Önkormányzata
pénzforgalmi számlájára.”
(7) A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(5) A bizottság indokolt esetben engedélyezheti a jelkép ingyenes felhasználását vagy
használatát, ebben az esetben különös gondossággal kell meggyőződni a
körülményekről.”
(8) A Rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(6) A bizottság által kiadott engedély tartalmazza:
a)
az engedélyes nevét, címét;
b)
a felhasználni engedélyezett jelkép megnevezését, anyagát, mennyiségét;
c)
a jelkép felhasználásának idejét;
d)
a jelkép, illetve a jelképpel díszített tárgy, kiadvány terjesztésének módját;
e)
a jelkép felhasználásáért felelős személy nevét;
f)
az esetleges külön feltételeket;
g)
a jelkép használatáért fizetendő díjat és a megfizetés módját.”
(9) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A bizottság egyes esetekben megengedheti, hogy az önkormányzat címere kizárólag az
alapanyag (fém, fa, bőr, stb.) színében (színezés nélkül) készüljön.”
(10) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) Ha a közgyűlés bizottsága - bárki bejelentése alapján - tudomást szerez arról, hogy az
önkormányzat jelképeiből bármelyiket valaki engedély nélkül, engedélytől eltérő módon,
vagy a megyei önkormányzatot sértő módon használja, azonnali hatállyal megtilthatja a
jelkép(ek) további használatát.”
(11) A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) Az (1) bekezdés szerinti nevet külön engedély nélkül használhatják:
a) az önkormányzat (közgyűlés) szervei;
b) a területi nemzetiségi önkormányzatok;
c) a megyei önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, alapítványok.”
(12) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A közigazgatási egység nevének felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésről,
az engedély elutasításáról, a névhasználat jogának megvonásáról átruházott hatáskörben a
bizottság dönt.”
(13) A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) A névfelvétel, illetve a névhasználat a gazdasági tevékenységet nem főtevékenységként
folytató személyek és szervezetek számára ingyenes, egyéb esetekben a bizottság a
névfelvétel és/vagy használat engedélyezéséért egyszeri engedélyezési díjat állapíthat
meg, amelynek mértéke 10.000-50.000 Ft-ig terjedhet. A bizottság által megállapított
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díjat a kérelmező az engedély megadását követően előre, még a név felvételét, illetve
használatát megelőzően köteles megfizetni Nógrád Megye Önkormányzata pénzforgalmi
számlájára.”

(14) A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(3) A bizottság 17. § (1) - (2) bekezdés szerinti döntésével szemben a jogosult használó a 16.
§ (2) - (3) bekezdés szerint élhet fellebbezési jogával.”
(15) A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(4) A kiadott engedélyek szerinti névhasználat ellenőrzéséről a főjegyző – szükség szerint –
gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottságot választási ciklusonként legalább
egy alkalommal – a ciklus utolsó évében – átfogóan, egyedi esetben a bizottság soron
következő ülésén tájékoztatja.”
(16) A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(2) A szabálysértési eljárás kezdeményezéséről a bizottság dönt.”
(17) A Rendelet 4. § j) pontja, 5. § (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti.
2. §
(1) A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendelet (e §-ban a továbbiakban: Rendelet) 1. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,m) Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj”
(2) A Rendelet 2. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,d) A megye díszpolgára jogosult a megyei önkormányzat kulturális rendezvényeinek
ingyenes látogatására és azon a szolgáltatások ingyenes igénybevételére.”
(3) A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(5) A díj odaítélésről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei
Önkormányzat közgyűlése dönt. A közgyűlés elnöke a javaslata kialakításához kikéri a
közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságának (továbbiakban: bizottság) előzetes
véleményét.
(4) A Rendelet 11/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A „Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj adományozható egyéneknek és közösségeknek,
a megyében élő nemzetiségek érdekében végzett, a kulturális identitást megerősítő, az
esélyegyenlőséget javító, az érdekérvényesítés feltételeit szélesítő, a nemzetiségi és
többségi társadalom alkotó együttműködését fejlesztő – önálló, a nemzetiségek civil
szervezeteiben, vagy önkormányzataiban folytatott – munkáért.”
(5) A Rendelet 11/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(4) A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése dönt. A közgyűlés elnöke a javaslata kialakításához kikéri a
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörrel rendelkező bizottsága előzetes
véleményét.”
(6) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) Az 5. § és 9. §-okban foglalt díjak adományozására legkésőbb az átadást megelőzően 50
nappal, a 2. § - 4. §-okban, a 6. § - 8. §-okban, a 10. § - 11. §-okban, valamint a 11/C. §5

ban foglalt kitüntető cím és díjak adományozására a Közgyűlés júniusi ülését legkésőbb
50 nappal megelőzően – az e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti adatlapok
megküldésével – javaslatot kell kérni a megyében működő valamennyi települési
önkormányzattól, a közgyűlés tagjaitól, a megyei főjegyzőtől, a megyében működő,
hatáskörrel rendelkező kamarától, a 8.§ szerinti díj esetében a rendvédelmi szervek
vezetőitől, valamint a 11/C.§ szerinti díj esetében a területi nemzetiségi
önkormányzatoktól. A javaslattételre legfeljebb 30 napos határidő szabható. A kitüntető
cím és a díjak odaítéléséről az átadást megelőző testületi, illetve bizottsági ülésen kell
dönteni.”
(7) A Rendelet 12. § (2) bekezdése hatályát veszti.
3. §
(1) A közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. (X.
1.) Kgy rendelet (e §-ban a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,(1) A hatáskörrel rendelkező bizottság határozatával évente legfeljebb 6 havi jutalmat
állapíthat meg a közgyűlés elnökének meghatározott időszakban végzett munkája
értékelése alapján, amelyből 3 havi jutalom a tárgyév június 30-áig fizetendő ki.”
(2) A Rendelet 7. §-a hatályát veszti.
4. §
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,A rendelet hatálya kiterjed a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
(továbbiakban: munkáltató) köztisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói jogviszonyban
(továbbiakban együtt: alkalmazotti jogviszony) álló személyekre (továbbiakban együtt:
dolgozó).”
5. §
Jelen rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2012. február 16.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti az egyes rendeletek módosításáról
szóló rendelet elfogadásának várható következményeit

A vizsgált kritériumok

A vizsgálat eredménye
A jogszabály tárgyából eredően az érintett
rendeletekben szabályozott élethelyzetekre
tartalmaz – törvényből, illetve a közgyűlés
és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.)
Kgy. rendeletből eredő – módosításokat
A megyei önkormányzat költségvetésében
megtakarítást eredményez.
A jogszabály tárgyából eredően környezeti
következmények nem merülnek fel.
A jogszabály tárgyából eredően egészségi
következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály elfogadásának és
bevezetésének nincsenek jelentős
adminisztratív terhei.
A rendelet megalkotásának a hiányában
olyan helyzet állhatna elő, amely nem
felelne meg a 2012. január 1.-jén hatályos
jogszabályi környezetnek.
A jogszabály alkalmazásához a szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai

A tervezett jogszabály gazdasági,
költségvetési hatásai
A tervezett jogszabály környezeti
következményei
A tervezett jogszabály egészségi
következményei
A tervezett jogszabály adminisztratív
terheket befolyásoló hatásai

A jogszabály megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
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INDOKOLÁS
az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelethez

Általános indokolás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése
alapján a közgyűlés a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá
törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. A 2012. január
1-jétől kialakult jogszabályi környezet szükségessé tette a következő rendeletek módosítását:
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a “Nógrád” név
felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet módosítását indokolta a
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet
januári módosítása, mely következtében változott a bizottsági struktúra, továbbá a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény következtében a kisebbségek elnevezése nemzetiségekre
változott 2012, január 1-jétől, így ezen változások átvezetése vált szükségessé a nevezett rendeletben.
2. § -hoz
A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendeleten szükségessé vált átvezetni az intézményfenntartói feladatok megszűnéséhez kapcsolódó
rendelkezéseket, valamint a nemzetiségek elnevezésének pontosítását.
3. § -hoz
A közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. (X. 1.)
Kgy rendeletben a bizottsági struktúra-változásból eredő változást vált szükségessé módosítani.
4. §
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendeletben pontosítani kellett a
rendelet hatályát, tekintettel arra, hogy az intézményfenntartói feladata megszűnt január 1-jétől a
megyei önkormányzatnak.

8

HATÁROZATI JAVASLAT
az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az egyes rendeletek módosításáról szóló
…/2012. (… …) önkormányzati rendelettel érintett rendeletek hatályos szövegét foglalja egységes
szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.
Határidő: 2012. március 1.
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző

Salgótarján, 2012. február 16.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

9

