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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) működését a 

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

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozza. A működési szabályzat legutóbbi 

módosítására a testület júniusi ülésén került sor. Az azóta eltelt időszakban újabb módosítás 

szükségessége merült fel, mely a közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatásköröket 

tartalmazó 2. számú mellékletet érinti. Az elmúlt időszak gyakorlata azt mutatja, hogy a 

közgyűlése elnökének – a Területfejlesztési Bizottság döntése alapján – kell kiadnia bizonyos 

jognyilatkozatokat, dokumentumokat, mivel a Támogató szervezetet, azaz Nógrád Megye 

Önkormányzatát a közgyűlés elnöke képviselheti. (A módosító javaslat a 2. számú melléklet 

II/. pontját érinti.) 
 

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

valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 

Salgótarján, 2012. november 6. 

Becsó Zsolt 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

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

 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosításáról 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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A …/2012. (... ...) önkormányzati rendelet melléklete 
2. számú melléklet 

 
 

A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörök 
 

I. 
 

Gazdálkodás területén 
 

1. Dönt a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyással nem rendelkező 
gazdasági társaságokban a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó 
döntés meghozatalához szükséges álláspontról. 

9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (7) 
 

2. Dönt az 5.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó. vagyonelem hasznosítása, 
tulajdonjogának visszterhesen történő átruházásáról. 

9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (1) 
 

3. Dönt az 1.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyonelem 
tulajdonjogának vagy használatának ingyenes átruházásáról. 

9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) 
 

4. Dönt az önkormányzat üzletrészének elidegenítése, pénzbeli és nem pénzbeli 
hozzájárulásának emelése, 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. 

9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) 
 

5. Jogosult lemondani a behajthatatlan pénzügyi követelésről, illetve a követelést 
leértékelni 300.000 Ft értékhatárig. 

9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (4) 
 

6. Kiadja a vagyonelemekkel kapcsolatos jognyilatkozatokat, a vagyonnal kapcsolatos 
hatósági, közigazgatási és bírósági eljárásban biztosítja a képviselet. 

9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (5) 
 

7. Köteles vizsgálatot kezdeményezni a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági 
társaság vezetője személyi felelősségének megállapítására. 

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

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

 
9. Dönt a kölcsön összegéről, valamint a kölcsön visszafizetésének határidejéről. 

15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (2) 
 

10. Megköti a megállapodást a dolgozóval és a dolgozó munkáltatójával. 
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 13.§ (1) 
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11. A dolgozó részletfizetési kötelezettségét szüneteltetheti, vagy a megállapított havi 
törlesztés összegét és határidejét módosíthatja. 

15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 21.§ 
 

12. Jogosult a szabad pénzeszközök három hónapnál rövidebb idejű lekötésére. 
mindenkori költségvetési rendelet 

 
13. Kötelezettséget vállalhat és teljesíthet a költségvetési rendeletben elkülönített Elnöki 

keret terhére, az előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek 
finanszírozására. 

mindenkori költségvetési rendelet, 
 

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

 
II. 

 
Területfejlesztés területén 

 

1. Dönt a munkaszervezet végrehajtási és beszámolási határidőinek meghatározásáról.  
 

2. Dönt a Támogatott súlyos szerződésszegése esetén az azonnali kármentő intézkedések 
– felszámolásba, végelszámolásba, végrehajtásba való bejelentkezése – megtételéhez 
szükséges, illetve ahhoz kapcsolódó lépések megtételéről. 

 

3. Kiadja a Területfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt döntésekhez kapcsolódó 
jognyilatkozatokat, dokumentumokat. 

 
III. 

 
Díjak, elismerések területén 

 
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 odaítélésére. 

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

2. Dönt a „Nógrád Megyéért Díj” adományozásáról. 
14/1991. (IX.14.) Kgy. rendelet 11/A.§ (5); 11/B.§ (4) 
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IV. 
 

Egyéb területen 
 

1. Sürgős esetben elbírálhatja a megyei önkormányzat jelképei felhasználása iránti 
kérelmet. 

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

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

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

3. 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 a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

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

 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A jogszabály a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése elnökének 

átruházott feladat-és hatásköreinek 
pontosítását tartalmazza, így tárgyából 

eredően közvetlenül a közgyűlés 
elnökének tartalmaz 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, mely 

megnehezítené a területfejlesztéshez 
kapcsolódó feladatok operatív ellátását. 

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 rendelethez 

 
 

Általános indokolás 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) 
bekezdése alapján a közgyűlés a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.  
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 

A közgyűlés elnökére átruházott feladat-és hatáskörök jegyzéke kiigazításra került a 
területfejlesztéshez kapcsolódó döntési kompetenciák pontosabb meghatározásával. 

 
2. § -hoz 

 
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításával összefüggő intézkedésekre 

 
 
A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 
2012. november 22-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a 
megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2012. december 3. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 


