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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a megyei 

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

rendeletében (továbbiakban: rendelet) határozta meg az abban foglalt cím, valamint díjak 

adományozásának szabályait. 

 

A közgyűlés a 26/2012. (IV. 26.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Nógrád Megyéért 

Díjhoz, illetve a Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díjhoz emlékplakettet terveztet. A 

beérkezett tervek alapján javaslom, hogy Bobály Attila szobrászművész terveit fogadja el a 

testület, mivel a tervei tökéletesen igazodnak a fent említett díjak szelleméhez. 

 

Mindezekre tekintettel szükségessé vált módosítani a rendelet vonatkozó részeit, hiszen annak 

tartalmaznia kell az emlékplakettek pontos leírását, valamint az alkotó nevét.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására, 

valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 

 

 

 

Salgótarján, 2012. május 24. 

 

 

 

 

Becsó Zsolt 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2012. (... ... ) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló  

14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdése, valamint 16. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli 
el:  
 

1. 
 
A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 11/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
 

,,(5) Nógrád Megyéért Díj Emlékplakett:  
kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas  
plakett; egyik oldalán a Nógrád megye városai és térségei összefogását kifejező, a 
megyei összetartó erőt jelképező dombormű, másik oldalán középen a megye 
címere, körülötte felirat: Nógrád Megyéért Díj. Az emlékplakett alkotója: Bobály 
Attila szobrászművész.” 

 
2. 

 
A rendelet 11/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  
 

,,(5) ,,Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj Emlékplakett:  
kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas  
plakett; egyik oldalán a megyében élő nemzetiségek érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenységet jelképező dombormű, másik oldalán középen a megye 
címere, körülötte felirat: „Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj. Az emlékplakett 
alkotója: Bobály Attila szobrászművész.” 

 
3. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
Salgótarján, 2012. június 7. 
 
 

 
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 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A rendelet kiegészül a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése Nógrád 

Megyéért Díja, illetve ,,Nógrád Megyei 
Nemzetiségekért” Díjához kapcsolódó 

emlékplakett leírásával. 
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, mely 

megnehezítené a nevezett díjak átadását.  
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 
 

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

 
 

Általános indokolás 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) 
bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés által alapított cím és díjak 
adományozásának részletes szabályait a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és 
díjakról szóló rendeletében határozza meg.  
 

Részletes indokolás 
 

1. § -hoz 
 

A Nógrád Megyéért Díjhoz kapcsolódó emlékplakett pontos leírásának beillesztése a rendelet 
vonatkozó részébe.  
 

 
2. § -hoz 

 
A ,,Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díjhoz kapcsolódó emlékplakett pontos leírásának 
beépítése a rendelet vonatkozó részébe. 
 

3. §-hoz 
 

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a Nógrád Megyéért Díj, valamint a ,,Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj 

emlékplakettjeinek elkészítéséhez, valamint a megyei közgyűlés által alapított kitüntető 

címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez 

kapcsolódó intézkedésre 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy 

kösse meg Bobály Attila szobrászművésszel a Nógrád Megyéért Díj, valamint a 

Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj emlékplakettjeinek elkészítésére vonatkozó 

megbízási szerződést. 

Határidő: 2012. június 22. 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

a. dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 

2. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a megyei közgyűlés által 

alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet hatályos 

szövegét a testület 2012. június 7-én elfogadott módosításaival foglalja egységes 

szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.  

Határidő: 2012. június 15. 

Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 
Salgótarján, 2012. május 24. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 


