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Tisztelt Közgyűlés!
A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására legutoljára a közgyűlés 2012 júniusi ülésén
került sor.
Jelen ülésen azért van szükség a Rendelet módosításara, hogy ,,beleillesszük” – a közgyűlés
által jóváhagyott, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság által (továbbiakban: Bizottság)
,,kezelt” – ,,Nógrádikum” Díjat (továbbiakban: Díj) a jelenlegi kitüntető cím és díjak sorába.

A Díj megalkotására több Nógrád megyei művész is felkérésre került. A Díj
megalkotásánál/elfogadásánál kiemelt szempont volt, hogy olyan ,,technikával” készüljön,
amely kifejezetten jellemző a nógrádi térségre. Ez alapján foglalt úgy állást a Bizottság
Szakmai Munkacsoportja, hogy a Díj áttört faragással készüljön. A nyertest a Nógrád Megyei
Értéktár Bizottság választotta ki a 2014. június 26-ai ülésén.
Az alkotó művész Egri István – aki 1973-ban megkapta a palóc áttört faragásaiért a
Népművészet Ifjú Mestere címet, majd 1981-ben a Gránátalma Nívódíjat bútorfaragás
kategóriában – a következő szavakkal ismerteti az elkészítés technikáját, valamint művét:
,,A legfontosabb, amit a palóc fafaragásról tudni kell az, hogy a nagy általános népi
kultúrában előforduló technikák mellett igen gyakori az áttört fafaragás. Ez a technika
egyedi a magyar népi faragásban. Az a lényege, hogy a használati tárgyakat főleg
bútorokat, lócákat, falitékákat, fogasokat, székeket, asztalokat, bölcsőket úgy díszítették,
hogy bizonyos felületeket fűrészeléssel áttörtek. Később megfestették, vagy némileg meg
is faragták. A 20. század elején nagy változás történt, mivel megjelent az úgynevezett
ostor fűrész, a mai lomfűrész. Ezután meggazdagodott az áttört táblák formavilága, már
mezőgazdasági munkákat, vadászatot, katonaéletet, mulatságot ábrázoltak, szinte
csipkeszerű díszítéseket faragtak. Fontos, hogy a fafaragó késeit saját kezéhez
alkotta/alkotja.
A ,,Nógrádikum” Díj logója egy, a Népi Iparművészeti Tanács által zsűrizett vadászatot
ábrázoló képből álló falifogas első táblája. A táblák faanyaga általában gyümölcsfa:
körte, dió, alma. De találhatunk fenyő, valamint tölgyfát, azonban ezek nehezen
faraghatók. A felületkezelés általában lenolajos kencével történik, azonban jelen Díj ún.
,,napozásos” technikával kapta színét.”
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A Díj átadásának, valamint odaítélésének szabályait javaslom a következők szerint
megállapítani:
− azon értékek részére legyen adományozható, melyek az adott évben felvételt nyertek a
Nógrád Megyei Értéktárba, és a Bizottság – valamely egyedi tulajdonsága alapján,
mely megkülönbözteti minden más megyei és országos értéktől – egyedülállónak ítélte
a nyilvántartásba vett értékek között;
− az átadás – az értékek képviselői részére – az évenként, a Megyenap alkalmából
rendezett ünnepi közgyűlés keretében történjen;
− a kitüntető díjból évente legfeljebb három legyen adható;
− a Díj odaítéléséről a Bizottság –mint szakértői testület – döntsön;
− a díjazottak – a Díj átadását követően – jogosultak legyenek a ,,Nógrádikum”
elnevezés használatára;
− kerüljön rögzítésre, hogy a Nógrád Megyei Értéktárba felvett egyéb értékek képviselői
oklevelet kapnak, ugyancsak a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés
keretében.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet
megalkotására.

Salgótarján, 2014. augusztus 28.

Becsó Zsolt
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2014. (... ... ) önkormányzati
rendelete

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

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése i)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §
A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
,,j) ,,Nógrádikum” Díj”
2. §

A Rendelet a következő 11/D. §-sal egészül ki:
,,11/D. §
(1) „Nógrádikum” Díj adományozható azon értékek részére, melyek az adott évben
felvételt nyertek a Nógrád Megyei Értéktárba, és a Nógrád Megyei Értéktár
Bizottság – valamely olyan egyedi tulajdonsága alapján, mely megkülönbözteti
minden más megyei és országos értéktől – egyedülállónak ítélte a nyilvántartásba
vett értékek között.
(2) Az átadás – az értékek képviselői részére – az évenként, a Megyenap alkalmából
rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik.
(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb három adható.
(4) A díj odaítéléséről a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság dönt.
(5) A díjazottak – a díj átadását követően – jogosultak a ,,Nógrádikum” elnevezés
használatára.
(6) ,,Nógrádikum” Díj: térbe állítható falikép, melyhez tartozik egy téglalap alakú fa
talapzat. A falikép téglalap alakú, melyen – a palóc tájegységre jellemző – áttört
faragással vadászati elemek jelennek meg. A talapzaton megtalálható a megye
címere, valamint a ,,Nógrádikum” Díj felirat, továbbá a díjazott megnevezése. Az
alkotó: Egri István fafaragóművész.
(7) A Nógrád Megyei Értéktárba felvett egyéb értékek képviselői oklevelet kapnak az
évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében.”
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3. §
A Rendelet 13. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(4) A kitüntetettek – a 12.§ (3) bekezdésében foglaltak esetén az örökös(ök) – részére a
11/B.§, 11/C. § szerinti díjjal emlékplakett és oklevél, a 11/D. § (1)-(6) bekezdése
szerinti díjjal emléktárgy és oklevél, a 11/D. § (7) bekezdése szerint érintetteknek
oklevél jár.”
4. §
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2014. szeptember 10.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló
14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadásának várható
következményeit

A vizsgált kritériumok

A vizsgálat eredménye
Rögzíti a ,,Nógrádikum” Díj átadásának,
valamint odaítélésének körülményeit.
A megyei önkormányzat
költségvetésében rögzíteni szükséges a
Díj átadásához kapcsolódó fedezetet.
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 közgyűlés által létrehozott
értéktár bizottság döntésének.
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
a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló
14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez
Általános indokolás
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése i)
pontjában kapott felhatalmazás alapján módosítja az általa alapított kitüntető címről és
díjakról szóló rendeletét, a ,,Nógrádikum” Díj alaptása következtében.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Kiegészítésre kerül az alapított kitüntető cím, és díjak köre.

2. § -hoz
Megállapításra kerültek a ,,Nógrádikum” Díj ismertető jegyei, illetve az odaítélésére
vonatkozó szabályok.
3. § -hoz
Kiegészítésre került a 13. § (4) bekezdés a ,,Nógrádikum” Díj meghatározott szabályainak
megfelelően.
4. §
A rendelet hatálybalépését határozza meg.
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