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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés a 2012. évi januári, illetve februári ülésén is foglalkozott a hatályos rendeleteinek 
felülvizsgálatával. Tekintettel a konszolidációval összefüggő feladatváltozásokra, illetve az azóta eltelt 
időszak tapasztalataira, továbbá az időközben hatályba lépő új jogszabályokat figyelembe véve, 
indokolttá vált ismételten áttekinteni a rendeletek tartalmát.  
Ennek következtében a következő lépések váltak szükségessé: 
 

I. A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. 
rendelet módosítását indokolta, hogy a rendelet bizonyos rendelkezései nem teljesen 
életszerűek, továbbá bizonyos rendelkezései (pl.: az átadás idejére vonatkozó előírások) nem 
kellőképpen pontosak. Mindemellett a rendelet vizsgálata azt mutatta, hogy Nógrád Megye 
Önzetlenség Díjának már nincs létjogosultsága a megyénk helyzetét figyelembe véve, sokkal 
inkább indokolt lenne a Nógrád Megyéért Díj létrehozása, mely fogalomkörében sokkal 
tágabb döntési lehetőséget biztosít annak odaítélése során. Továbbá figyelemmel a megyei 
önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetére generális jelleggel kivezetésre került a 
pénzjutalom a rendeletből. 
 

II.  A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosítása vált 
szükségessé amiatt, hogy 2012. január 1-jével átkerültünk a Magyar Államkincstárhoz, mint 
számlavezető pénzintézethez, melynek megfelelően igazítanunk kellett a rendelet egyes 
pontjain. 

 
III.  Szükségessé vált a megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 

9/2004. (IV. 29.) Kgy. rendelet pontosítása a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően. 

 
IV.  A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet módosítását az indokolja, hogy mivel változtak a lakáscélú munkáltatói kölcsönről 
szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet egyes pontjai, hozzá kellett igazítani az elnöki hatáskörbe 
tartozó feladatokat, továbbá tekintettel arra, hogy beszámolás vonatkozásában kettévált az 
önkormányzat, illetve a hivatal, így a megfelelő információ biztosítása érdekében az 
önkormányzat tekintetében is szükségessé vált rögzíteni a szakfeladatokat. 

 
V. A konszolidáció, valamint a jogszabályi változások következtében indokolttá vált három 

rendelet hatályon kívül helyezése: 
1. Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának 

szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendelet, 
2. Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 

meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 
29.) Kgy. rendelet, valamint 

3. a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 24.) Kgy. 
rendelet. 

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

Salgótarján, 2012. április 11. 

Becsó Zsolt 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2012. (... ... ) 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) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
,,1. § 

A Közgyűlés az alábbi kitüntető címet és díjakat alapítja: 
a) Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Cím 
b) Nógrád Megye Szontágh Pál Díja 
c) Nógrád Megye Madách Imre Díja 
d) Nógrád Megye Bérczy Károly Díja 
e) Nógrád Megye Szondi György Díja 
f) Nógrád Megye Gazdaságáért Díj 
g) Nógrád Megye Sajtó Díja 
h) Nógrád Megyéért Díj 
i) Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj” 

 
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében 
történik.” 

 
(3) A Rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,a) A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatának vonatkozó szakasza szerint 
a díszpolgárt a közgyűlés Megyenap alkalmából rendezett ünnepi ülésére meg kell hívni.” 

 
(4) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében 
történik.” 

 
(5) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében 
történik.” 

 
(6) A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében 
történik.” 

 
(7) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében 
történik.” 
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(8) A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében 

történik.” 
 
(9) A Rendelet 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,11/B.§ 

(1) A Nógrád Megyéért Díj adományozható azoknak az egyéneknek, közösségeknek, akik 
illetve amelyek a megyei társadalmi, gazdasági, kulturális életben, a nemzetközi 
kapcsolatok építésében kiemelkedően eredményes és sikeres tevékenységgel járultak 
hozzá Nógrád megye fejlődéséhez. 

 
(2) A díj átadás történhet az ünnepi közgyűléseken, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi 

közgyűlés keretében, illetve egyéb, hasonlóan méltó körülmények között. 
 
(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb tizenkettő adható. 
 
(4) A díj adományozására bárki tehet javaslatot. A díj odaítéléséről a közgyűlés elnöke 

átruházott hatáskörben dönt.” 
 
(10) A Rendelet 11/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében 
történik.” 

 
(11) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(1) A Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Címmel emlékplakett és oklevél jár.” 
 
(12) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) A 3-11. §-ban foglalt kitüntető díjakkal emlékplakett és oklevél jár.” 
 
(13) A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(4)   A 11/B. és a 11/C. § szerinti díjjal oklevél és emlékplakett jár a kitüntetett részére, a 12. 
§ (3) bekezdésében foglaltak esetén az örökös(ök) részére.” 

 
(14) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(5)   A közgyűlés által alapított díjakból minden díj esetében évente egy adható közösség 
részére. Ha bármely díjban közösség részesül, a díjhoz egy emlékplakett és egy oklevél 
jár.” 

 
(15) A Rendelet 2. § (6) bekezdése c) pontja, a 13. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

2. § 
 

(1) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet (e §-ban a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

,,A rendelet hatálya kiterjed a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
(továbbiakban: munkáltató) köztisztviselői, és munkavállalói jogviszonyban (továbbiakban 
együtt: alkalmazotti jogviszony) álló személyekre (továbbiakban együtt: dolgozó).” 
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(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
,,g)   a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 

Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény alapján született megállapodás szerinti kivett pénzeszköz.” 

 
(3) A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,7. § 
(1) Az Alapot a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) által vezetett ,,Munkáltatói 

Lakásépítés-és vásárlás támogatási” számlán kell kezelni. 
(2) Az Alap kezelésével összefüggő számlavezetés költségei az éves költségvetés terhére 

biztosítandók.” 
 
(4) A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(5) A kölcsön Kincstár általi kezelési költsége a dolgozót terheli.” 
 
(5) A Rendelet 13. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

,,(7) A munkavállaló köteles a Kincstárral a kölcsön visszafizetésének szabályaira vonatkozó 
megállapodást megkötni.” 

 
(6) A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,14. § 

(1) A Hivatal  

a) előkészíti a megállapodás tervezetét az e rendeletben foglaltak szerint; 
b) a megállapodás aláírását követően ellátja az összeg rendelkezésre bocsátásával és az 

Alappal összefüggő nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat; 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri az Alapot kezelő Kincstárnak a folyósított kölcsönök 

törlesztéséről vezetett analitikus nyilvántartását; 
d) figyelemmel kíséri, hogy az Alapot kezelő Kincstár a dolgozó részére a 

számlaegyenlegéről évente legalább egy alkalommal tájékoztatást adjon; 
e) minden évben az éves költségvetéssel egyidejűleg tájékoztatja a Közgyűlés elnökét és 

a bizottságot a folyó évi kölcsön nyújtására felhasználható összeg nagyságáról; 
f) a megkötött megállapodások alapján nyilvántartást vezet az Alap felhasználásáról, 

mely tartalmazza a követelések helyzetének, valamint a kötelezettségek teljesítésének 
áttekintéséhez szükséges valamennyi adatot. 

 
(2) A Kincstár  

a) a dolgozó fizetési késedelme esetén számlaegyenlege közlése mellett felszólítja 
tartozása rendezésére  

b) megteszi a tartozások behajtása érdekében szükséges intézkedéseket.” 
 
(7) A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(1) Az Alapból folyósított kölcsönt a dolgozó a Kincstár által megállapított havi 
részletekben, meghatározott törlesztési idő alatt köteles visszafizetni.” 

 
(8) A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,21. § 
 

A dolgozó életkörülményeinek - egészségügyi, szociális vagy egyéb ok miatti - jelentős 
mértékű, kedvezőtlen változása esetén, kérelmére – a munkáltatója javaslatának 
figyelembevételével – a bizottság javaslatára - a Közgyűlés elnöke a dolgozó részletfizetési 
kötelezettségét szüneteltetheti, vagy a megállapított visszafizetési határidőt módosíthatja.” 
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(9) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

(10) A Rendelet kiegészül a 3. számú melléklettel, mely jelen rendelet 2. számú melléklete. 
 
(11) A Rendelet 4. § f) pontja, a 18. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

3. § 
 
(1) A megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 9/2004. (IV. 29.) Kgy. 

rendelet (e §-ban a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,E rendelet hatálya kiterjed a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szerveire, 

szervezeteire.” 
 
(2) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,Nógrád Megye Önkormányzata a sporttal kapcsolatos kötelező és szabadon vállalható feladatait 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervein, szervezetein keresztül, szüksége 
esetén külső szervvel kötendő megállapodás útján látja el. A feladatellátás során kiemelt 
szerepet kap a közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottsága.” 

 
(3) A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(3) a sporttevékenység alapját képező iskolai testnevelés és diáksport személyi, tárgyi és 
szervezeti feltételeinek biztosítását, fejlesztését;” 

 
(4) A Rendelet 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(10) a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok ellátását;” 
 
(5) A Rendelet 5. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(11) a sportági szakszövetségekkel való együttműködést a sportszakember képzés-és 
továbbképzés területén, az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet;” 

 
(6) A Rendelet 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(12) költségvetési lehetőségeihez igazodva a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosítását;” 
 

(7) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott forrást biztosítja: 

a) a mindenkori jogszabályokból adódó feladatok ellátására; 
b) tevékenységüknek megfelelően a megyei társadalmi sportszervezetek támogatására.” 
 

(8) A Rendelet 5. § (5), (8) bekezdése, 6. § (3)-(5) bekezdése hatályát veszti. 
 

4. § 
 
(1) A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet (e §-ban a továbbiakban: Rendelet) 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

,,(4) Tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlés ülésén: 
a) az (1) bekezdés b-d) pontjaiban felsorolt meghívottak ; 
b) a megye díszpolgárai.” 

 
(2) A Rendelet 76. § (2) bekezdése a következő 12. számú függelékkel egészül ki: 

,,12. számú függelék: Nógrád Megye Önkormányzata szakfeladatai” 
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(3) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 

5. § 
 

Hatályát veszti a Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának 
szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 31.) Kgy. rendelet. 
 

6. § 
 

Hatályát veszti a Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 
meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. 
rendelet. 
 

7. § 
 
Hatályát veszti a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet. 
 

 
8. § 

 
Jelen rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba. 

 
 
Salgótarján, 2012. április 26. 

 
 

 
Becsó Zsolt  

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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a …/2012. (… …) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 
 

2. számú melléklet 

M E G Á L L A P O D Á S  
 

amely létrejött egyfelől Nógrád Megye Önkormányzata  (statisztikai szám: 15450016-7511-
321-12; törzsszám: 450010; Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseletében 
…………………………………. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke) – a 
továbbiakban: hitelező – valamint 
………………………………………… (statisztikai szám: ……………………………; székhelye: 
…………………………………..; képviseletében ………………………..) – a továbbiakban: 
munkáltató – másfelől  
………………….. (születési név: ……………………..; születési helye és ideje: ………………; 
anyja neve: ………………..; adóazonosító jele: ………………; személyi azonosítója 
………………….) ……………………………... szám alatti lakos – a továbbiakban: adós – és 
………………….. (születési név: ……………………..; születési helye és ideje: ………………; 
anyja neve: ………………..; adóazonosító jele: ………………; személyi azonosítója 
………………….) ……………………………... szám alatti lakos, mint tulajdonostárs – a 
továbbiakban: tulajdonostárs – között a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X.01.) Kgy. rendelete (a továbbiakban: 
rendelet) alapján, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A hitelező adós részére sajáterő kiegészítése címén …………………………. a Magyar 

Államkincstáron (továbbiakban: Kincstár) keresztül ……………… Ft, azaz 
…………………….. forint kamatmentes lakáscélú kölcsönt folyósít. 
A kölcsön összege az adós és tulajdonostársa közös tulajdonában álló 
………………………… hrsz-ú, ………..m2 térmértékű a természetben 
……………….…….. sz. alatt lévő …… m2 alapterületű ….. szobás lakás (családi ház) 
………………………. használható fel. 

A hitelező ellenőrizheti a kölcsöncél megvalósulását. 
 
2.  Az adós a kölcsön ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál 

köztisztviselői/munka jogviszonyát …… azaz …………. évig fenntartja, ez időtartam alatt 
köztisztviselői/munka jogviszonyának munkáltató részéről történő megszüntetésére sem 
szolgáltat okot. 
 

3.  Adósnak a kölcsön törlesztését a kölcsönszerződés megkötését követő hó tizedik napján 
meg kell kezdeni a kölcsönt folyósító Kincstár által megállapított részletekben. 

A kölcsön összegét adós …… év alatt havonta részletekben fizeti vissza. 

A Kincstár által felszámított kezelési költség, a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésének módosítása és törlése esetén az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díj az adóst, a jelzálogjog bejegyzés költsége a hitelezőt terheli. 

 
4.  Az adós és tulajdonostársa hozzájárulnak ahhoz, hogy a ……………., ….. terület ……….. 

hrsz-ú ingatlan egészére hitelező, mint jogosult javára az igénybe vett ………………. Ft 
kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
Egyben szerződő felek meghatalmazzák …………………. ügyvédet (székhelye: 
……………………..) / …………………….. jogtanácsost (jogtanácsosi igazolvány száma 
…………….) hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése ügyében az illetékes 
földhivatalnál eljárjon. 
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5.  Amennyiben az adós a kölcsönt nem a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott 
célra használja fel, továbbá ha a megállapodás 3. pontja alapján a tartozást 3 hónapon 
keresztül nem törleszti, a kölcsön még ki nem egyenlített része egy összegben, azonnal 
esedékessé válik. 

 
6.  Ha az adós a megállapodás 2. pontjában vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor a 

kölcsön még ki nem egyenlített része egy összegben esedékessé válik, amely összeget 
az adós 60 napon belül köteles visszafizetni hitelező részére. 

 
7.  Ha az adós a rendelet 9.§ (3) bekezdésében vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, 

vagy a kötelezettsége teljesítését a rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint nem igazolja, a 
folyósított kölcsön teljes, a Ptk. szerinti kamattal növelt összegét 60 napon belül egy 
összegben köteles visszafizetni. 

 
8.  Amennyiben az adós e megállapodásban foglalt bármely fizetési kötelezettségét nem 

teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, az esedékesség időpontjától a teljesítésig a Ptk 
alapján számított késedelmi kamatot köteles fizetni. 

 
9.  Jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi a ……………………….. mint a ……. 

hrsz-ú ingatlanra bejegyzett valamint elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított 
jelzálogjog jogosultjának nyilatkozata, melyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy Nógrád 
Megye Önkormányzata jelen megállapodás összegének és járulékainak erejéig 
jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
10. Az adós és tulajdonostárs kijelentik, hogy magyar állampolgárok. 
 
11. A megállapodással nem rendezett kérdésekben a rendelet és a Ptk. előírásai az 

irányadók. 
 
Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt átolvasás után 
kölcsönösen aláírják. 
 
Salgótarján, ………………. 
 
 
 
 …………………………. …………………………. ………………………. 
 adós Nógrád Megyei Önkormányzat munkáltató 

            Közgyűlésének elnöke  
  hitelező  
 
 ……………………….. 
 tulajdonostárs 
 
Ellenjegyzem: 

Salgótarján, ………………… 
 
 
 
 …………………………… 
 ügyvéd / jogtanácsos 
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a …/2012. (… …) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 
 

3. számú melléklet 
 

Nyilatkozatok, javaslatok 
Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás valótlansága esetén a kölcsönre nem 
tarthatok igényt, illetve köteles vagyok a folyósított kölcsönt visszafizetni.  
  
....................................., ...........év ..........................hó .........nap 
  
  
 ...................................................... 
 a kérelmezõ aláírása 

  
Alulírott(ak), mint a ………………………… belterület …………… hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa(i) elõzetesen hozzájárulok/hozzájárulunk, hogy az ingatlanra az igényelt 
kölcsönösszeg és járulékai erejéig Nógrád Megye Önkormányzatának jelzálogjoga 
bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 
  
....................................., ...........év ..........................hó .........nap 
  

…………………………………………..………… 
tulajdonos(ok) 

….…………... szám alatti lakos;  leánykori név:…………..…; születési év:……; anyja 
neve: …….…..…….., adóazonosító jele: ……………………….; személyi 

azonosítója………….………….. 
  
Vállalom, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a lakáscélú munkáltatói 
kölcsönről szóló 15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 9.§ (3) bekezdésében és 19.§ (3) 
bekezdésében foglaltakat teljesítem. 
Tudomásul veszem, hogy ha ezen kötelezettségemnek nem teszek eleget, akkor a 
folyósított kölcsön teljes, kamattal növelt összegét 60 napon belül egy összegben vissza 
kell fizetnem. 
  
....................................., ...........év ..........................hó .........nap 
  
 …………………………………………..………… 
 tulajdonos 
  
Ezt a nyilatkozatot lakóingatlan vásárlásakor abban az esetben kell aláírni, ha a 
kérelmező rendelkezik lakóingatlan tulajdonával, de vállalja annak egy éven belüli 
eladását, azért, hogy tekintetében a rendeletben lakásvásárlásra meghatározott kölcsön 
összegének meghatározásakor az általánosan irányadó hétszázezer forint kerüljön 
alapulvételre. 
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Alulírott …………………………………………………………………………….. nyilatkozom, 

hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) 

pontja alapján hozzájárulok/nem járulok hozzá*  a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága ülésén a személyemet érintő napirendi 

pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  

 
Dátum: ……………………………………….. 
 

                                                     ……………………………………….. 
                                                                    kérelmező 

 
*A megfelelő rész aláhúzandó. 

 
Munkáltató javaslata: 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
Dátum:  .................................................  
  
 ...................................................... 
 munkáltató  
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a …/2012. (… …) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete 
 

2. számú melléklet 
 

A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörök 
 

 
 

Gazdálkodás területén 
 

Dönt az önkormányzat tulajdonát képező 5.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó 
vagyontárgy használatának ingyenesen, vagy visszterhesen történő átadásáról, tulajdonjogának 
visszterhesen történő átruházásáról. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (1) 
 

Dönt az önkormányzati tulajdonú 1.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy 
tulajdonjogának vagy használatának közérdekből történő átadásáról a közhasznú szervezetekről szóló, 
mindenkor hatályos törvényben felsorolt szervezetek, a Magyar Állam és szervei, egyház és más 
önkormányzat részére. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (2) 
 

Dönt az önkormányzat tulajdonát képező üzletrész elidegenítéséről, az üzletrészekkel kapcsolatos 
tulajdonosi jognyilatkozatok megadásáról, pénzbeli betét, apport növeléséről, értékpapírral, 
részvénnyel, váltóval kapcsolatos ügylet lebonyolításáról, amennyiben annak értéke az 1.000.000 Ft-ot 
nem haladja meg, és az ügylet során az önkormányzat vagyona nem csökken. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (3) 
 

Jogosult lemondani a behajthatatlannak minősített pénzügyi követelésről, vagy a követelést leértékelni 
300.000 Ft értékhatárig. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (4) 
 

Kiadja az önkormányzat vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatokat, a vagyonnal kapcsolatos 
hatósági, közigazgatási és bírósági eljárásban biztosítja a képviseletet. 

28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet 8.§ (5) 
 
Köteles vizsgálatot kezdeményezni a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági társaság vezetője 
személyi felelősségének megállapítására. 

9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet 5.§ (6) 
 

Dönt a lakáscélú munkáltatói kölcsön odaítéléséről, a bizottság javaslata alapján. 
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (1) 

 
Dönt a kölcsön összegéről, valamint a kölcsön visszafizetésének határidejéről. 

15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (2) 
 
Megköti a megállapodást a dolgozóval és a dolgozó munkáltatójával. 

15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 13.§ (1) 
 

A dolgozó részletfizetési kötelezettségét szüneteltetheti, vagy a megállapított visszafizetési határidőt 
módosíthatja. 

15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 21.§ 
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Jogosult a szabad pénzeszközök három hónapnál rövidebb idejű lekötésére. 
mindenkori költségvetési rendelet 

 
Kötelezettséget vállalhat és teljesíthet a költségvetési rendeletben elkülönített Elnöki keret terhére, az 
előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására. 

mindenkori költségvetési rendelet, 
 

A közgyűlés által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat szerint gyakorolja az ajánlatkérő jogait és 
kötelezettségeit. 
 

Területfejlesztés területén 
 
Dönt a munkaszervezet végrehajtási és beszámolási határidőinek meghatározásáról.  
 
Dönt a Támogatott súlyos szerződésszegése esetén az azonnali kármentő intézkedések – 
felszámolásba, végelszámolásba, végrehajtásba való bejelentkezése – megtételéhez szükséges, illetve 
ahhoz kapcsolódó lépések megtételéről. 
 

Díjak, elismerések területén 
 

Javaslatot tesz 
Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Cím 
Nógrád Megye Szontágh Pál Díja 
Nógrád Megye Madách Imre Díja 
Nógrád Megye Bérczy Károly Díja 
Nógrád Megye Szondi György Díja 
Nógrád Megye Gazdaságáért Díj 
Nógrád Megye Sajtó Díja  
Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj odaítélésére. 

14/1991. (XI.14.) Kgy. rendelet 2.;3.;5.;7.;8.;10.; 11.; 11/C. § 
 

Dönt a „Nógrád Megyéért Díj” adományozásáról. 
14/1991. (IX.14.) Kgy. rendelet 11/B.§ (4) 

 
Egyéb területen 

 
Sürgős esetben elbírálhatja a megyei önkormányzat jelképei felhasználása iránti kérelmet. 

9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet 8.§ (2) 
 

Dönt a képviselői távolmaradás igazolatlanságáról, egyidejűleg rendelkezik a tiszteletdíj-levonásról, 
illetve annak mértékéről. 

14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet 4.§ (7) 
 

Elbírálja a bizottság elnökének – a távolmaradás igazolatlanságára vonatkozó - döntése ellen 
benyújtott kifogást. 

14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet 5.§ 
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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 az érintett 
rendeletekben szabályozott élethelyzetekre 
tartalmaz törvényből eredő módosításokat. 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A megyei önkormányzat költségvetésében 
megtakarítást nem eredményez. 

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 nincsenek jelentős 

adminisztratív terhei. 
 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

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

felelne meg a 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. 
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INDOKOLÁS 
 

az egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről 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 megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. 
rendeleten szükségessé vált átvezetni az új Nógrád Megyéért Díjra vonatkozó szabályokat, továbbá az 
eddigi gyakorlat felülvizsgálata alapján szükségessé vált pontosítani a cím, illetve díjak átadásának 
idejét, valamint a díszpolgárra vonatkozó egyes rendelkezéseket összhangba kellett hozni a közgyűlés 
és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 
rendelkezéseivel. Mindemellett generálisan kivezetésre került a pénzjutalom a rendeletből, tekintettel 
az önkormányzat jelenlegei pénzügyi helyzetére. 
 

2. § -hoz 
 

A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendeletben pontosítani kellett a 
Magyar Államkincstárral kötött megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a rendelet érintett 
pontjait. 
 

3. § -hoz 
 

A megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 9/2004. (IV.29.) Kgy. 
rendelet hatályos törvényi előírásokhoz való igazítása vált szükségessé. 
 

4. § -hoz 
 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 
módosítását egyrészt a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet 
módosítása indokolta – mivel érintette az SZMSZ-ben foglalt elnöki hatásköröket – , másrészt 
szükségessé vált rendezni az önkormányzat szakfeladatait. Továbbá az SZMSZ vonatkozó 
rendelkezéseit összhangba kellett hozni a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról 
szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet díszpolgárra vonatkozó rendelkezéseivel. 
 

5. §-hoz 
 
A Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei tartozásállományának szabályozásáról szóló 9/2000. 
(V. 31.) Kgy. rendelet hatályát veszti, mivel aktualitását vesztette. 
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6. §-hoz 
 
A Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának 
meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozásáról szóló 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet 
hatályát veszti tekintettel arra, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi kötelezővé ilyen 
tartalmú önkormányzati rendelet megalkotását. 
 

7. §-hoz 
 
A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelet hatályát veszti, 
mivel a megyei önkormányzat tulajdonában nincs olyan ingatlan, mely tekintetében indokolt volna 
hatályban tartani a rendelkezést. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedésekre 
 
 
 

1. 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. május 1. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Nógrád Megyéért Díjhoz, valamint a Nógrád Megyei 

Nemzetiségekért Díjhoz adandó emlékplakett elkészíttetésére. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlése elnök 

 dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az emlékplakettek elkészülte után terjessze elő a megyei 
közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991.(XI. 14.) Kgy. rendeletének 
azon módosítását, mely tartalmazza az alkotó(k) nevét és az emlékplakettek leírását. 
Határidő: 2012. júniusi ülés 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlése elnök 

     dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 


