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Tisztelt Közgyűlés!

A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendelet (a továbbiakban: rendelet) értelmében a testület (a továbbiakban: Közgyűlés)
rendelkezik azzal a döntési kompetenciával, hogy kitüntető címet, díjat alapítson azok
számára, akik életművük, példamutatásuk, jelentős eredményt hordozó munkájuk alapján
Nógrád megye hírnevét emelik.
A kitüntető címek átadása lehetőséget ad arra, hogy a Közgyűlés köszönetet mondjon
mindazoknak, akik kitartásukkal, hivatásuk iránti alázatukkal és elkötelezettségükkel
példaként szolgálnak.
A jelenleg hatályos rendelet ugyanakkor az egészségügy, az oktatás és a szociális igazgatás
ágazatát érintően külön elismerés adományozását nem teszi lehetővé, ezáltal indokolatlanul
szűkíti annak alkalmazási körét. E megfontolásból, továbbá képviselői indítványra indokolttá
vált a rendelet felülvizsgálata oly módon, hogy az a 2012. áprilisi módosítást megelőző
állapothoz hasonlóan külön-külön rendelkezésben rögzítse
1. az egészségügyi ellátás,
2. a nevelői-oktatói tevékenység, valamint
3. a szociális ellátás és gyermekvédelem területén adományozható díjak körét.
Magyarország Alaptörvényének (továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
rendeletet alkot, ugyanezen bekezdés i) pontja értelmében önkormányzati jelképeket alkothat,
helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint, feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben
kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Az Alaptörvényben biztosított hatáskör alapján készült el a jelen előterjesztés.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására,
valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2016. április 11.

Skuczi Nándor

2

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2016. (... ... ) önkormányzati
rendelete
a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.)
Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdésének a) és i) pontjai, valamint (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ának 1. pontjára – 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 k), l), m) pontokkal egészül ki:
„k) Nógrád Megye Perliczi János Díja
l) Nógrád Megye Veres Pálné Díja
m) Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja”

2. §
A Rendelet kiegészül a következő 11/E. §-sal:
„11/E. §
(1)

Nógrád Megye Perliczi János Díja adományozható a megye egészségügyi ellátása
érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, szakirányú
végzettségű személynek, valamint példaértékű munkát végző közösségnek.

(2)

Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében
történik.

(3)

A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.

(4)

Nógrád Megye Perliczi János Díja emlékplakett:
kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas
plakett; egyik oldalán az egészségügyet jelképező dombormű; másik oldalán középen a
megye címere, körülötte felirat: „Nógrád Megye Perliczi János Díja”. Az emlékplakett
alkotója Molnár Péter szobrászművész.

(5)

A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése dönt.”
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3. §
A Rendelet kiegészül a következő 11/F. §-sal:
„11/F. §
(1)

Nógrád Megye Veres Pálné Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek a
közoktatás területén kifejtett kiemelkedő nevelő-oktató vagy elméleti tudományos
munkáért.

(2)

Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében
történik.

(3)

A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.

(4)

Nógrád Megye Veres Pálné Díja emlékplakett:
kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas
plakett; egyik oldalán a nevelést jelképező dombormű, másik oldalán középen a megye
címere, körülötte felirat: „Nógrád Megye Veres Pálné Díja”. Az emlékplakett alkotója
Bobály Attila szobrászművész.

(6)

A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése dönt.”

4. §
A Rendelet kiegészül a következő 11/G. §-sal:

„11/G. §
(1)

Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek, akik
a megyében vagy a megye érdekében a szociális ellátás és igazgatás, valamint a
gyermekvédelem területén kimagasló munkát végeztek, illetve kiemelkedő
eredményeket értek el.

(2)

Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében
történik.

(3)

A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.

(4)

Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja emlékplakettje:
kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas
plakett; egyik oldalán a szociális ellátást és igazgatást, gyermekvédelmet jelképező
dombormű, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: „Nógrád Megye
Salkaházi Sára Díja”. Az emlékplakett alkotója: Pénzes Géza grafikusművész.

(7)

A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése dönt.”
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5. §
A Rendelet 12.§-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„(1) Az 5.§-ban foglalt díj adományozására legkésőbb az átadást megelőzően 50 nappal, a
2.§-3.§-okban, a 7.§-8.§-okban, a 10.§-11.§-okban, a 11/C.§-11/G.§-okban meghatározott
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 jegyzőtől, a megyében működő köztestületi kamaráktól, a
8.§ szerinti díj esetében a rendvédelmi szervek vezetőitől is, valamint a 11/C.§ szerinti díj
esetén a területi nemzetiségi önkormányzatoktól is. A javaslattételre legfeljebb 30 napos
határidő szabható. A kitüntető cím és díjak odaítéléséről az átadást megelőző testületi,
illetve bizottsági ülésen kell dönteni.”

6. §
A Rendelet 13. §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„(4) A kitüntetettek – a 12.§ (3) bekezdésében foglaltak esetén az örökös(ök) – részére a 3. §,
az 5. §, a 7. §, a 8. §, a 10. – 11. §, a 11/B. – 11/C. §, a 11/E. - 11/G. § 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.”
7.§
A Rendelet 13. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

8. §
Jelen rendelet 2016. április 28-án, 10….. órakor lép hatályba.

Salgótarján, 2016. április 28.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

3

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

A vizsgált kritériumok

A vizsgálat eredménye
A rendelet kiegészül „Nógrád Megye
Perliczi János Díja”, „Nógrád Megye
Veres Pálné Díja”, „Nógrád Megye
Salkaházi Sára Díja” odaítélésére
vonatkozó feltételek, illetve a díjakhoz
kapcsolódó emlékplakettek leírásával.
A megyei önkormányzat
költségvetésében megtakarítást nem
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
nincs lehetőség a megyében az
egészségügy, az oktatás, a szociális
ellátás területén kifejtett kimagasló
tevékenység elismerésére díjak
adományozása formájában.
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 önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvényének (továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
rendeletet alkot, ugyanezen bekezdés i) pontja értelmében önkormányzati jelképeket alkothat,
helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben
kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Az Alaptörvényben biztosított felhatalmazás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlése az általa alapított kitüntető címről és díjakról rendelkező 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendeletét módosítja a „Nógrád Megye Perliczi János Díja”, a „Nógrád Megye Veres Pálné
Díja” és a „Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja” alapítására tekintettel.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Kiegészítésre került a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított díjak köre.

2. § -hoz

Megállapításra kerültek a „Nógrád Megye Perliczi János Díja” odaítélésének alapvető
feltételei, a díj átadásának időpontja, a díj emlékplakettjének leírása, készítőjének
megnevezése.
3. §-hoz

Megállapításra kerültek a „Nógrád Megye Veres Pálné Díja” odaítélésének alapvető feltételei,
a díj átadásának időpontja, a díj emlékplakettjének leírása, készítőjének megnevezése.
4. §-hoz

Megállapításra kerültek a „Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja” odaítélésének alapvető
feltételei, a díj átadásának időpontja, a díj emlékplakettjének leírása, készítőjének
megnevezése.
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5. §-hoz
Kiegészítésre került a 12.§ (1) bekezdése, beépítve a rendelkezésbe az új díjakat is.

6.§-hoz
Kiegészítésre került a 13. § (4) bekezdés a „Nógrád Megye Perliczi János Díja”, a „Nógrád
Megye Veres Pálné Díja” és a „Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja” körülírásával.
7. §-hoz
A párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében hatályon kívül helyezésre kerül az a
rendelkezés, amely tartalmilag megfeleltethető a 6. § szövegezésének.
8. §-hoz
A rendelet hatályba lépését tartalmazza.
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HATÁROZATI JAVASLAT
a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.)
Kgy. rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez
kapcsolódó intézkedésre

A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a megyei közgyűlés által alapított kitüntető
címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület
2016. április 28-án elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a
megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.
Határidő: 2016. május 9.
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2016. április 28.

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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