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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 2016. április 28-án történő hatályba  
lépéssel – módosította a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 
14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendeletét a „Nógrád Megye Perliczi János Díja”, „Nógrád Megye 
Veres Pálné Díja” és Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja”alapításával. 
 
A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörökről a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 2. 
számú melléklete rendelkezik. A hivatkozott melléklet III. részének 1. pontja rögzíti a 
közgyűlés elnökének javaslattételi jogkörét a díjak, elismerések területén. 
 
Tekintettel a fentebb nevezett új díjak alapítására, az SZMSZ módosítása vált szükségessé. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására, 
valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 
 
 
 
 
Salgótarján, 2016. április 11. 
 
 
 

Skuczi Nándor



 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2016. (... ... ) önkormányzati 
rendelete 

 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja, továbbá (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ának (1) bekezdésére – a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete III. részének 1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„1. 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, 
Nógrád Megye Perliczi János Díja, 
Nógrád Megye Veres Pálné Díja, 
Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja odaítélésére. 

 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet 2., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 11/C.,  11/E., 11/F., 11/G. §” 
 
 
      2. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2016. április 28. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 

24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelet elfogadásának várható következményeit 

 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

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

módosítása miatt, a szükséges összhang 
megteremtése érdekében. 

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 hiányában a 
közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló  
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet és a 

megyei közgyűlés által alapított 
kitüntető címről és díjakról szóló 

14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet közötti 
összhang nem biztosított. 

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 közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2003. (XII. 29.) 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. 
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. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdése alapján a közgyűlés a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 
 
  

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 2016. április 28-ai hatályba lépéssel – 
módosította a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 
14.) Kgy. rendeletét a „Nógrád Megye Perliczi János Díja”, „Nógrád Megye Veres Pálné 
Díja” és „Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja”alapításával. 
 
A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörökről a  közgyűlés és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) 2. számú melléklete rendelkezik. A hivatkozott melléklet III. részének 1. pontja 
rögzíti a közgyűlés elnökének javaslattételi jogkörét a díjak, elismerések területén. 
 
Tekintettel a fentebb nevezett új díjak alapítására, szükségessé vált a közgyűlés elnöke az 
SZMSZ-ben biztosított javaslattételi jogkörének kiterjesztése az új díjakra vonatkozóan is. 

 
 

2. §-hoz 
 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 
kapcsolódó intézkedésre 

 
 
 

A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 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. 
 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

 

 

 


