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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 júniusi ülésén került sor.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 42. §-ában határozza meg a jogalkotó a képviselő-testület át nem 

ruházható hatásköreit. Ezen törvényi szakasz 4. pontjának 2013. június 22-én hatályba lépett 

újabb módosítása kapcsán, csupán a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a 

kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás 

átvétele és átadása tartozik a közgyűlés át nem ruházható hatáskörei közé, szemben a 

korábban meghatározott gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a 

kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson 

kívüli forrás átvétele, átadása fogalomkörrel. Ebből kifolyólag pontosítani szükséges az 

SZMSZ vonatkozó szakaszát, illetve ehhez kapcsolódóan az SZMSZ 2. számú mellékletét, 

mely tartalmazza a közgyűlés elnökére átruházott feladata- és hatásköröket. Emellett az Mötv. 

27. § (3) bekezdése meghatározza az aljegyző kinevezésére vonatkozó szabályokat, ehhez 

kellett hozzáigazítani az SZMSZ vonatkozó rendelkezését.  
 

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

valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 

 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 12. 

 

 

 

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. § 
 

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;” 

 

2. § 
 
Az SZMSZ 65.§ (1) bekezdése a következők szerint változik: 

,,(1)  A közgyűlés elnöke a főjegyző javaslatára – a főjegyzőre vonatkozó szabályok 
szerint – határozatlan időre aljegyzőt nevez ki a főjegyző helyettesítésére, a 
főjegyző által meghatározott feladatok ellátására.” 

 
3. § 

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

,,13. Az államháztartáson belülre, illetve kívülre – alapítványok részéről érkező 
kérelmek kivételével – történő támogatási kérelmek finanszírozására, 
kötelezettséget vállalhat és teljesíthet a költségvetési rendeletben elkülönített 
Elnöki keret erejéig.  

 
mindenkori költségvetési rendelet”  

 
4. § 

 
Jelen rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
 
 

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. 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. 
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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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
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 hatásköreinek listája az Mötv. hatályos 
rendelkezéseinek megfelelően. 
 

2. §-hoz 
 
Pontosításra kerültek az aljegyző kinevezésére vonatkozó szabályok. 
 

3. §-hoz 
 
Pontosításra került a közgyűlés elnökének hatásköre az Elnöki keret erejéig adható 
támogatásokhoz kapcsolódóan azzal, hogy az államháztartáson belülre, illetve kívülre történő 
átadásokról dönthet, kivéve az alapítványok részéről érkezett kérelmek elbírálása esetén. 
 

4. §-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. szeptember 26-án elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a 
megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 


