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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A közelmúltban kihirdetett, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvénnyel (továbbiakban: törvény) összhangban 
szükségessé vált felülvizsgálni a hatályos rendeleteket. A vizsgálat legfőbb szempontja az 
volt, hogy a törvény által előírt, és előidézett markáns változásoknak, valamint az egyéb 
jogszabályi környezetnek 2012. január 1-je után is megfeleljenek a rendeletek. A legtöbb 
rendelet szabályozási célját és tárgyát veszíti el azzal, hogy a megyei önkormányzati 
fenntartású intézmények állami ”felügyelet” alá kerülnek, így a költségvetési szervek 
működésére a közgyűlés már nem állapíthat meg normatív előírásokat. A módosítást 
indokolja az is, hogy a jogalkotásra felhatalmazást adó ágazati jogszabályok – a törvényben 
foglaltak szerint – úgy módosulnak, hogy a megyei önkormányzat közgyűlésének 2012. 
január 1-jétől nem lesz joga (és kötelessége) e tárgykörökben rendeletet elfogadnia. 
 
Az elvégzett elemzés eredménye azt mutatta, hogy mindenképpen indokolt a törvény 
rendelkezéseiből kifolyólag a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról 
szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosítása. Ennek során megszüntetésre kerülnek a 
kifejezetten a szakmákhoz kapcsolódó, illetve a közalkalmazottak részére adományozható 
díjak, így  

• Nógrád Megye Perliczi János Díja, 
• Nógrád Megye Veres Pálné Díja, 
• Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja,  
• Nógrád Megye Polgárainak Szolgálatáért Díj. 

 
Mindemellett a törvény vonatkozó előírásainak megfelelően indokolttá vált a kifejezetten 
intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó rendeletek hatályon kívül helyezése. Itt 
megjegyezném, hogy a hatályon kívül helyezés érinti a megyei önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási, szociális, illetve gyermekvédelmi intézmények tan-, illetve térítési díjainak 
megállapításáról szóló rendeleteket. A döntés – amennyiben a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal nem állapítja meg az erre vonatkozó szabályokat – előidézheti azt a 
helyzetet, hogy az intézményeknek nem állnak majd rendelkezésükre azon adatok, 
szabályzók, melyek alapján megállapíthatnák a már 2012. év január hónapban esedékes 
díjakat. Ettől függetlenül nem indokolt hatályban tartani az érintett rendeleteket, mivel azokat 
– 2012. január 1-jét követően – személyi hatályuk (intézmények) miatt jogszerűtlen lenne 
alkalmazni az érintett intézmények vonatkozásában. Tehát e rendeletek alkalmazására akkor 
sem lenne lehetőség a jövő év elejétől, ha azok időbeli hatályát a közgyűlés most érintetlenül 
hagyná. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, valamint a 
következő rendelet megalkotására. 
 
Salgótarján, 2011. november 30. 
 

Becsó Zsolt 
 
 
 



 

 

 

 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2011. (... ... ) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) 

Kgy. rendelet (e §-ban a továbbiakban: rendelet) 13. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
,,(4) A 11/B.§ és 11/C. § szerinti díjjal oklevél jár a kitüntetett részére, a 12.§ (3) 

bekezdésében foglaltak esetén az örökös(ök) részére.” 
 
(2) Hatályát veszti a rendelet 4. §-a, 6. §-a, 9. §-a, és 11/A. §-a. 
 

    2. § 
 
Hatályát veszti a megyei önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézményekben térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 
11/1995. (IV. 27.) Kgy. rendelet.  

    3. § 
 
Hatályát veszti a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 01.) Kgy. 
rendelet.  
 

4. § 
 
Hatályát veszti a közművelődési szakmai tanácsadói – szolgáltatói tevékenységek ellátásának 
rendjéről, valamint a térítésmentesen, illetve részben vagy egészben térítéskötelesen igénybe 
vehető szolgáltatások rendjéről szóló 37/1999. (V. 31.) Kgy. rendelet.  
 

5. § 
 
Hatályát veszti a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben 
fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

6. § 
 
Hatályát veszti a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő 
gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet.  
 

7. § 
 
Hatályát veszti a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-
rendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet.  
 

8. § 
 
Hatályát veszti a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet.  
 

9. § 
 

Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 

 
Salgótarján, 2011. december 15. 

 
 

 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

mely ismerteti az egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendelet elfogadásának várható következményeit  

 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály tárgyából eredően 
társadalmi hatások nem merülnek fel.  

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

Közvetlen költségvetési hatása a 
megszüntetendő díjak előállítási 

költségeinek csökkenése miatt merülhet 
fel. 

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 következtében jelentősen 
csökkenhetnek az adminisztratív terhek, 

a közgyűlés hivatalán belül. 
 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei 

A rendelet megalkotásának a hiányában 
olyan helyzet állhatna elő, amely nem 

felelne meg a 2012. január 1-jén 
hatályos jogszabályi környezetnek.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 



 

 

 

INDOKOLÁS 
 

az egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelethez 

 
 

Általános indokolás 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján 

rendeletet alkothat.  

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 

CLIV. törvény (továbbiakban: törvény) elfogadását követően időszerűvé vált a hatályos 

rendeleteink felülvizsgálata abból a szempontból, hogy szükséges-e azokat a törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítani, illetve hatályon kívül helyezni. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

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

rendelet tekintetében – a szakmákhoz kapcsolódó, illetve a közalkalmazottak részére 

adományozható – díjakat célszerűvé vált megszüntetni az intézményfenntartói feladat 

megszűnése okán. Ilyen díj Nógrád Megye Perliczi János Díja, Nógrád Megye Veres Pálné 

Díja, Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja, valamint a Nógrád Megye Polgárainak 

Szolgálatáért Díj. 

 

2-8. § -hoz 

 

A törvény megszünteti a megyei önkormányzatok intézményfenntartói feladatát, így 

indokolttá vált hatályon kívül helyezni a következő rendeleteket: 

 

• a megyei önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben 

térítési díj és tandíj megállapításáról és fizetésének szabályairól szóló 11/1995. (IV. 

27.) Kgy. rendelet 



 

 

 

• a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V. 1.) 

Kgy. rendelet  

• a közművelődési szakmai tanácsadói – szolgáltatói tevékenységek ellátásának 

rendjéről, valamint a térítésmentesen, illetve részben vagy egészben térítéskötelesen 

igénybe vehető szolgáltatások rendjéről szóló 37/1999.(V. 31.) Kgy. rendelet  

• a Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott szociális intézményekben fizetendő 

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 33/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet  

• a Nógrád Megye Önkormányzatának intézményeiben fizetendő gyermekvédelmi 

ellátások intézményi térítési díjáról szóló 34/2005. (XII. 23.) Kgy. rendelet  

• a Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről 

szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet  

• a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendelet  

Megjegyzendő, hogy a tan-, illetve térítési díjakkal kapcsolatos rendeletek tekintetében 

fennáll a veszély, hogy 2012. január 1-jét követően – amennyiben a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal nem állapítja meg az erre vonatkozó szabályokat – az érintett 

intézményeknek nem állnak majd rendelkezésükre a megfelelő adatok, amelyek alapján meg 

tudják állapítani az esedékes díjakat. Ettől eltekintve nem indokolt hatályukban tartani az 

érintett rendeleteket, mivel azokat – 2012. január1-jét követően – személyi hatályuk miatt 

jogszerűtlen lenne alkalmazni az érintett intézmények vonatkozásában. 

 

 


