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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A közgyűlés legutóbbi ülésén tárgyalta és fogadta el a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet módosítását. Ennek kapcsán 
merült fel részben a jogszabályi változások, részben pontosítások miatt a felülvizsgálat 
szükségessége a közgyűlés további rendeleteinél is, melynek eredményét az alábbiak 
tartalmazzák: 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal korábbi elnevezésének kivezetése több 
rendeletet is érint. Emellett a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető 
juttatásokról és támogatásokról szóló 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletnél 
ennek következtében maga a rendelet címe is változna. Tekintettel arra, hogy a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet 
módosítani vagy – a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül – hatályon 
kívül helyezni a jogszabály megjelölését, e rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.  
 

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) értelmében a polgármesteri hivatalt – melyen a megyei 
önkormányzati hivatalt is érteni kell – a jegyző vezeti, főjegyző csak a főpolgármesteri 
hivatalt irányítja. Így a rendeletek érintett szabályainál a „főjegyző” helyett a „megyei 
jegyző” kerül feltüntetésre.  
 

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályos rendelkezése értelmében 
szabálysértésnek csak a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás 
minősül, amely veszélyes a társadalomra. Így az önkormányzati rendeletek nem 
tartalmazhatnak szabálysértési rendelkezéseket. Ebből eredően a Nógrád Megye 
Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név 
felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet vonatkozó 
§-ai hatályon kívül helyezése szükséges.   
 

4. A megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló 18/2014. (XI.27.) önkormányzati 
rendeletben a tiszteletdíj és a bizottsági tisztséggel járó juttatások százalékos rögzítése 
helyett célszerűnek mutatkozik az összegszerű meghatározás, amely – egyúttal – 
mértékében magasabb a jelenleginél.  
A könnyebb áttekinthetőség érdekében jelen előterjesztés mellékleteként szerepel a 
tervezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezet. 
 

5. Az Mötv. 2019. július 10-től hatályos rendelkezései értelmében a képviselő-testület 
hatásköréből nem ruházható át a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § 
szerinti ingyenes átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes 
átvételére vonatkozó döntés.  
A tulajdonjog e 108. § szerinti ingyenes átruházása a következő esetekben lehetséges:  
A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen 
átruházható: 
a) az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott 
közfeladat ellátásának elősegítése érdekében; 
b) egyház, egyházi jogi személy részére hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa 
végzett állami, önkormányzati - így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális - feladatok ellátásának elősegítése érdekében vagy 
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c) közhasznú szervezet javára, az általa átvállalt állami, önkormányzati feladat 
ellátásának elősegítése érdekében, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Magyar Művészeti Akadémia javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében. 
  
Az Mötv. új, kiegészült rendelkezése szerint a 108. §-ban meghatározottaktól eltérően 
a helyi önkormányzat a rendeletében meghatározott értékhatárig dönthet a 
tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról.  
Mindezek indokolják az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai 
felülvizsgálatát.  

 
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet 
megalkotására és a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 
 

Salgótarján, 2019. november 29. 
 
 
         Dr. Bagó József 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (..….) önkormányzati rendelete 

 

egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdése a) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ának (1) bekezdésére – a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
 

(1) A Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a 
„Nógrád” név felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. 
rendelet (e §-ban a továbbiakban: Rendelet) 4. § d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„d) a megyei önkormányzat hivatalos lapjának a fejrészén;” 
 
 

(2) A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(3) A bizottság 17. § (1)-(2) bekezdés szerinti döntésével szemben a 
jogosult használó a 16. § (4)-(5) bekezdés szerint élhet fellebbe-
zési jogával.” 

 

(3) A Rendelet 4.§ c) pontjában a 17.§ (4) bekezdésében szereplő „főjegyző” 
elnevezés helyébe a „megyei jegyző” elnevezés lép. 

 

(4) A Rendelet 8. § (7) bekezdésében a 15. § (4) bekezdésében „a közgyűlés hivatala” 
szövegrész helyébe „a megyei önkormányzati hivatal” szövegrész lép. 

 
(5) A Rendelet 13.§-a, 19.§-a hatályát veszti. 
 
 

2.§ 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 
(IV.27.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(1) A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át: 
1.  az ingatlan, az 5.000.000 Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyon-

elem hasznosítása, visszterhesen történő átruházása; 
2.  az 1.000.000 Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyonelem tulaj-

donjogának vagy használatának ingyenes átruházása a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kedvezmé-
nyezetti körön kívül; 

3.  az ingatlan, ingó vagyonelem tulajdonjogának ingyenesen történő 
átruházása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben 
meghatározott kedvezményezetteknek.” 
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3.§ 
 

(1) A megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló 18/2014. (XI.27.) önkormányzati 
rendelet (e §-ban a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

„(1) A közgyűlés tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, amelynek 
havonkénti bruttó összege 100.000 Ft.”  

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

„(2) Amennyiben a közgyűlés tagja 
a) bizottság tagja, 130.000 Ft,  
b) bizottság alelnöke, 150.000 Ft 
c) bizottság elnöke vagy tanácsnok, 190.000 Ft 

összegű tiszteletdíj illeti meg havonta.” 
 

(3) A Rendelet 2.§-ának (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

(4) A Rendelet 2.§-ának (4) bekezdése hatályát veszti. 
 

(5) A Rendelet 3.§-ának (2) bekezdése hatályát veszti.  
 

4.§ 
 

Hatályát veszti a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet.  

 
 

5.§ 
 

Jelen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.  
 
 

Salgótarján, 2019. december 12. 
 
 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 
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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 állna 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.  

 
 

INDOKOLÁS 
 

az egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről 
szóló önkormányzati rendelethez 

 
Általános indokolás 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján  a helyi önkormányzat a 
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §-
ának (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület (közgyűlés) hatásköréből nem ruházható 
át a rendeletalkotás.  

 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A Nógrád Megye Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” 
név felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI.27.) Kgy. rendelet módosítása az 
Mötv. által használt jogi terminológiának, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek való megfeleltetés, 
valamint technikai jellegű pontosítás miatt vált szükségessé.  
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2. §-hoz 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása az Mötv. hatályos előírásaihoz való igazítását szolgálja.  
 

3. §-hoz 
 
A megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló 18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletben 
célszerű a tiszteletdíj és a bizottsági tisztséggel járó juttatások százalékos rögzítése helyett az 
egyösszegű meghatározás.  
 

4. §-hoz 
 

A közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 10/2012. 
(IV.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti, tekintettel arra, hogy az Mötv. jogi 
terminológiájának történő megfeleltetés változtatná a jogszabály megjelölését.  
 

5. §-hoz 
 

A rendelet hatálybalépést tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
egyes rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásával összefüggő intézkedésekre 
 
       
A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy az egyes rendeletek módosításáról, valamint 
hatályon kívül helyezéséről szóló ……./2019. (…….) önkormányzati rendelettel érintett 
rendeletek hatályos szövegét foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat 
honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2019. december 12-én elfogadott ……../2019. 
(……) önkormányzati rendelet mellett tegye közzé.  
Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap 
Felelős: Dr. Bagó József, megyei jegyző 

 
 

Salgótarján, 2019. december 12. 
       
 
 
 
 

Skuczi Nándor Dr. Bagó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
Nógrád megyei jegyző 

 



a 4-141/2019. iktatószámú előterjesztés melléklete 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
18/2014. (XI. 27.) önkormányzati 

rendelete 
 

a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról 
 

[A 10/2015. (XII. 17.), valamint a …../2019. (…….) önkormányzati rendelettel módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli 
el: 

 
1.§ 

(1) A rendelet hatálya Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének tagjaira terjed ki. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a közgyűlés elnökére, alelnökére. 

 
2.§ 

(1) A közgyűlés tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, amelynek havonkénti bruttó 
összege 100.000 Ft.1 

(2) Amennyiben a közgyűlés tagja  
a) bizottság tagja, 130.000 Ft; 
b) bizottság alelnöke, 150.000 Ft; 
c) bizottság elnöke vagy tanácsnok, 190.000 Ft 

összegű tiszteletdíj illeti meg havonta.2 
 

(3)3 
 
(4)4 

 
3.§ 

(1) A 2.§-ban meghatározott tiszteletdíjak kifizetésekor a közterhek viselésére vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni. 

(2)5 

 
(3) A tiszteletdíj kifizetésére minden hónap 5. munkanapjáig kerül sor.6 

 
4.§ 

                                                 
1 Módosított a …../2019. (……) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2020. január 1. napjától. 
2 Módosított a …../2019. (……) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos 2020. január 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a …../2019. (……) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatálytalan 2020. január 1. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a …../2019. (……) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatálytalan 2020. január 1. napjától. 
5 Hatályon kívül helyezte a …../2019. (……) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése. Hatálytalan 2020. január 1. napjától. 
6 Módosította a 10/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. december 21. napjától. 
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(1) A tag köteles a testület munkájában részt venni. 
 
(2) A tag a testület üléséről való távolmaradását, vagy az ülésről való késését, eltávozását 

(továbbiakban együtt: távolmaradás) legkésőbb az ülés megkezdéséig köteles a 
közgyűlés elnökének, illetve a bizottság elnökének (továbbiakban együtt: elnök) 
lehetőség szerint írásban bejelenteni. 

 
(3) Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha azt a tag, illetve az általa megbízott személy 

az ülést megelőzően az elnöknek a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem jelenti be. 
 
(4) Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan 

akadályba ütközik és a tag a távolmaradás okát az ülés napjától számított 3 munkanapon 
belül bejelenti. 

 
(5) Amennyiben a mulasztás később jutott tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, 

a határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik. Az 
elmulasztott testületi ülés napjától számított 10 napon túl igazolás benyújtásának nincs 
helye. 

 
(6) A távolmaradásról – annak jellegét is feltüntetve – az önkormányzati hivatal vezetője 

nyilvántartást vezet, amelyről legkésőbb a (4) illetve (5) bekezdésben foglalt időpontot 
követő napon tájékoztatja a döntésre jogosult elnököt. 

 
(7) A közgyűlés üléséről való távolmaradás esetén a közgyűlés elnöke, a bizottság üléséről 

való távolmaradás esetén a bizottság elnöke a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást 
követően haladéktalanul dönt  

a) a távolmaradás igazolatlanságáról, 
b) a távolmaradás igazoltságáról, 
c) az igazolt távolmaradás indokának (kimentés) elfogadásáról, 
d) az igazolt távolmaradás kimentésének elutasításáról. 

Az elnök döntésével egyidejűleg rendelkezik az e rendelet szerinti tiszteltdíj levonásról, 
illetve annak mértékéről. 
 

(8) A kimentést el kell fogadni különösen, ha a tag  
a) a megyei önkormányzat érdekében az elnök megbízását teljesítve, illetve  
b) a Munka Törvénykönyve 55.§ (1) bekezdésében meghatározott valamely eset 

miatt  
a testület ülésén nem tud részt venni. 

 
(9) A (7) bekezdés a) és d) pontjai esetén a tag megállapított havi tiszteletdíjából minden 

egyes elmulasztott bizottsági ülés után 15%-ot, minden egyes elmulasztott közgyűlés 
után 25%-ot le kell vonni.  

 
(10) Amennyiben a közgyűlés tagja mind a közgyűlés, mind a bizottság ülését egyaránt 

elmulasztja, a megállapított havi tiszteletdíjának 25%-át kell levonni. 
 
(11) A tiszteletdíj levonást a soron következő második kifizetésnél kell érvényesíteni. 7 

 
5.§ 

                                                 
7 Módosította a 10/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. december 21. napjától. 
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(1) Ha az igazolási eljárás során a távolmaradás bejelentése [4.§ (2)-(5) bekezdések] vitássá 
válik, akkor annak megtörténtét a tagnak kell bizonyítania. 

 
(2) A 4.§ (7) bekezdésben foglalt döntést az érintettel írásban közölni kell. A tiszteletdíj 

csökkentésének mértékéről az önkormányzati hivatal vezetőjét legkésőbb a kifizetés 
esedékességének 3.§ (3) bekezdés szerinti napját megelőző 5. napon kell értesíteni. 

 
(3) A közgyűlés elnökének döntése ellen – a közléstől számított 8 napon belül – benyújtott 

kifogásról a közgyűlés soron következő ülésén dönt. A kifogás benyújtásának a 
tiszteltdíj levonására halasztó hatálya nincs. A kifogás benyújtójának az ülésről való 
távolléte az elbírálást nem akadályozza. 

 
(4) A bizottság elnökének döntése ellen kifogással lehet fordulni a közgyűlés elnökéhez. Ez 

esetben további jogorvoslatnak helye nincs, de a (4) bekezdésben foglalt eljárási 
szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 

 
(5) Ha a közgyűlés vagy a közgyűlés elnöke a kifogásnak helyt ad, akkor a levont 

tiszteletdíj kifizetése a soron következő havi juttatással együtt történik.  
 

6.§ 

(1) E rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a megyei közgyűlés tagjainak 

juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására című 15/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendelet. 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 
 
 
 
        Skuczi Nándor Tibor     dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei főjegyző 
          Közgyűlésének elnöke                
 
 

 
 
 
 


