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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. Az SZMSZ legutóbbi módosítására a testület 

2013. áprilisi ülésén került sor.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 42. §-ában határozza meg a jogalkotó a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörit, 

melynek bővítése kapcsán pontosítani szükséges az SZMSZ vonatkozó szakaszát. Emellett az 

Mötv. 50. §-ában meghatározott minősített többséget igénylő ügyek köre is bővítésre került az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezésekkel, valamint a 

pontosításra került a képviselőkkel kapcsolatos rendelkezések. Pontosításra került a zárt 

ülésen hozott határozatok nyilvánosságra hozatalának rendje is. Mindemellett szükségessé 

vált kibővíteni az SZMSZ nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos XV. fejezetét. A 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya azzal a felhívással 

kereste meg önkormányzatunkat, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény (továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) bekezdése alapján részletesen rögzítsük az SZMSZ-

ben a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások szerinti működési feltételeket, 

különös tekintettel a megyei önkormányzat részére az Njtv. 80. § (1) bekezdés f) pontjában 

rögzített kötelezettségre, mely alapján köteles biztosítani a jelnyelv, illetve a speciális 

kommunikációs rendszer használatát a területi nemzetiségi önkormányzatok részére. 
 

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

valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 

 
 

Salgótarján, 2013. május 22. 

 

 

 

Becsó Zsolt 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2013. (... ... ) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:  
 
 

1. § 
 

(1) A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. § g) pontja a következő szerint 
módosul: 
,,g)  az általa külön rendeletben meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a 

kötvénykibocsátás, a közösségi célú alapítvány, és alapítványi forrás átvétele, 
átadása; továbbá az államháztartáson kívülre történő forrás átadása;” 

 
(2) Az SZMSZ 5. § m) pontja a következők szerint változik: 

,,m) területszervezési kezdeményezéssel kapcsolatos állásfoglalás, továbbá 
véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat  
álláspontjának kikérését írja elő;” 

 
(3) Az SZMSZ 5. § q) pontja a következők szerint változik: 

,,q) a közgyűlés tagja és elnöke méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés, valamint a 
képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át 
nem vesz részt a közgyűlés ülésén;” 

 

2. § 
 

Az SZMSZ 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
,,(6) A zárt ülés döntését tájékoztató formájában Nógrád Megye Önkormányzata 

Közlönye IV. Tájékoztató részében hozza nyilvánosságra a közgyűlés. 
 

3. § 
 

(1) Az SZMSZ 39. § g) pontja a következők szerint változik: 
,,g)  gazdálkodó szervezetbe való belépés, kilépés, gazdálkodó szervezet alapítása,  

megszűntetése, továbbá az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapító 
okirata, annak módosítása, beszámolója, éves üzleti terve elfogadása, valamint 
tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának megbízásával összefüggő 
intézkedések;” 
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(2) Az SZMSZ 39. § l) pontja a következők szerint módosul: 
,,l) a képviselő kizárása, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapítása, 

a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés;” 
 

4. § 
 
Az SZMSZ 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

,,75/A. § 
 

(1) A területi nemzetiségi önkormányzat(ok) önálló jogi személyként Nógrád megye 
közigazgatási határain belül egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva látják el a 
törvényben meghatározott feladataikat. 
 

(2) A megyei önkormányzat a székhelyén működő nemzetiségi önkormányzat(ok) 
működési  feltételeinek megteremtése érdekében – megfelelően berendezett – 
irodahelyiség  ingyenes használatát biztosítja havonta igény szerint, de legalább 16 
órában a Megyeháza épületében (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).  
 

(3) A megyei önkormányzat a (2) bekezdésben foglaltakon túl – ülés, rendezvény, 
közmeghallgatáson a szolgáltatás biztosítja a Megyeháza (3100 Salgótarján, Rákóczi 
út 36.) épületében található Hadady-Hargitay terem térítésmentes használatát. Ennek 
használatba vétele során a kapcsolódó szolgáltatásokat (hangosítás, hangfelvétel 
készítése, kivetítés) a nemzetiségi önkormányzat(ok) üléseinek, közmeghallgatásának 
rendezvényeinek lebonyolításához igénybe veheti(k).  

 
(4) A megyei önkormányzat – a hivatalon keresztül – biztosítja a területi nemzetiségi 

önkormányzat(ok) részére a testületi ülések előkészítéséhez kapcsolódó feladatok 
ellátását (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezése előkészítése, a testületi 
ülések jegyzőkönyvének elkészítése), postai, sokszorosítási feladatok ellátását és viseli 
ennek költségeit. Külső helyszínen történő testületi ülés megszervezéséhez igény 
esetén segítséget nyújt a hivatal.  

 
(5) A Hivatal szükség szerint biztosítja a jelnyelv, illetve a speciális kommunikációs 

rendszer használatát, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet a Nemzetiségi 
Önkormányzat legalább 15 munkanappal az igénybevétel időpontja előtt jelzi. 

 
(6) A megyei önkormányzati hivatal gondoskodik az (1) bekezdésben megjelölt területi 

nemzetiségi önkormányzat(ok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátásáról, valamint a folyamatba épített ellenőrzésről. 

 
(7) A megyei főjegyző gondoskodik arról, hogy távolléte esetén vele azonos képesítési 

előírásoknak megfelelő megbízottja részt vegyen a nemzetiségi önkormányzat(ok) 
testületi ülésén. 
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(8) A (2)-(7) bekezdésben foglaltak részletes meghatározására a megyei önkormányzat és 
a területi nemzetiségi önkormányzatok között megkötött megállapodásokban kerül sor 
(A megállapodásokat a 13. számú függelék tartalmazza). A megállapodásokat szükség 
szerint, de évente legalább egyszer felül kell vizsgálni.” 

 
 

5. § 
 

Az SZMSZ 76. § (2) bekezdése a következő 13. számú függelékkel egészül ki: 
,,13. számú függelék: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások” 

 
6. § 

 
Az SZMSZ 2. számú mellékletének I. fejezet 13. pontja a következők szerint módosul: 

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

 
mindenkori költségvetési rendelet”  

 
7. § 

 
Jelen rendelet 2013. június 10. napján lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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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 az SZMSZ rendelkezéseit 
a hatályos Mötv., valamint Njtv. 

rendelkezéseihez igazítja.  
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 alapján 

a rendelet nem felelne meg hatályos 
jogszabályok előírásoknak. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához a 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 



7 

 

INDOKOLÁS 
 

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

 
 

Általános indokolás 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés a működésének részletes szabályait a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.  
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 

Pontosításra került a közgyűlés át nem ruházható hatáskörinek listája az Mötv. hatályos 
rendelkezéseinek megfelelően. 

 
2. § -hoz 

 
A zárt ülésen hozott döntés nyilvánosságra hozatalát szabályozza. 
 

3. §-hoz 
 

Kiegészítésre került a minősített többséget igénylő ügyek köre.  
 

4. §-hoz 
 
Kibővítésre került a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos rendelkezések köre. 
 

5. §-hoz 
 
Beillesztésre kerül az SZMSZ-be a 13. számú függelék, mely tartalmazza a megyei 
nemzetiségi önkormányzatokkal  kötött megállapodásokat.. 
 

6. §-hoz 
 
Pontosításra került a közgyűlés elnökének hatásköre az Elnöki keretből adható 
támogatásokhoz kapcsolódóan azzal, hogy csak az államháztartáson belülre történő átadásról 
dönthet. 
 
 

7. §-hoz 
 
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza. 
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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 
2013. június 6-án elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2013. június 14. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 


