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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 változtatására a testület 2014. november 
27-ei ülésén került sor. Az azóta eltelt időszakban újabb módosítás szükségessége merült fel, 
tekintettel arra, hogy az SZMSZ szóbeli előterjesztésekre, illetve azok bizottságok általi 
megtárgyalásának rendjére vonatkozó szabályozási környezet nem kellően pontos, továbbá jogszabályi 
változás is indokolja az SZMSZ két mellékletének felülvizsgálatát. 
Ezért javaslom, hogy az SZMSZ vonatkozó 21., illetve 24. §-a a következő módosításokkal kerüljön 
kiegészítésre: 

• Amennyiben az arra jogosultak a közgyűlés ülésén kezdeményezik a meghívóban nem szereplő 
előterjesztés napirendre történő felvételét, a közgyűlés elnöke kezdeményezheti az előterjesztés 
napirendre vételének elhalasztását. A megválasztott képviselők ¼-ének (4 fő) a halasztás iránti 
kezdeményezésre vonatkozó támogatása esetén az adott előterjesztés nem vehető fel az ülés 
napirendjére, egyúttal a közgyűlés dönt arról, hogy a soron következő ülés napirendjére veszi fel 
az adott előterjesztést. 

• A szóbeli előterjesztésnek az ülés napirendjére történő felvételével egyidejűleg, amennyiben 
nem került sor bizottsági tárgyalásra, a közgyűlés dönt arról, hogy melyik bizottság tárgyalja 
meg. Ebben az esetben a közgyűlés elnöke a napirendi pont tárgyalása előtt – a bizottság elnöke 
által kért időtartamú – szünetet rendel el. Ha az érintett szakbizottság nem határozatképes, akkor 
a közgyűlés vita nélkül dönt arról, hogy bizottsági tárgyalás nélkül napirendre veszi-e az 
előterjesztést. 

• Amennyiben széleskörű előzetes egyeztetést igénylő kérdésben benyújtott előterjesztés 
tárgyalása során a közgyűlés elnöke úgy ítéli meg, hogy az adott kérdésben további egyeztetés 
szükséges, kezdeményezheti az előterjesztés megtárgyalásának elhalasztását. A megválasztott 
képviselők ¼-ének (4 fő) a halasztás iránti kezdeményezésre vonatkozó támogatása esetén, az 
adott előterjesztés tárgyalását a soron következő ülésig, de maximum 30 napig el kell halasztani. 

• Amennyiben a napirend vitája során a döntést érdemben befolyásoló módosító indítvány 
érkezik, a közgyűlés a bizottsági tárgyalás tekintetében a szóbeli előterjesztésre vonatkozó 
szabályok szerint jár el. 

• Pontosításra kerül a szóbeli előterjesztés napirendre vételéről szóló rendelkezés.  
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására, valamint a 
kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 

Salgótarján, 2014. december 11. 
 

 
 

Skuczi Nándor  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2014. (... ... ) önkormányzati 
rendelete 

 
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) 8. § (7) bekezdése a következők szerint változik: 

,,(7) A közgyűlés alakuló ülésére nem kell alkalmazni e rendelet 21. § (6)-(7) bekezdését.” 
 

2. § 
 
Az SZMSZ 21. §-a a következők szerint módosul: 
 

,,21. § 
Az előterjesztések előkészítése 

 
(1) A közgyűlés elnökének döntése alapján az egyes jelentős, széleskörű egyeztetést igénylő 

előterjesztések tervezetéről a feladatkör szerinti bizottság, a közgyűlési tagok, illetve az 
érintettek véleményét előzetesen ki kell kérni. 

 
(2) Előterjesztés – ideértve a (5) bekezdésben foglalt döntési javaslatokat is – csak a főjegyző 

törvényességi ellenőrzése után terjeszthető a közgyűlés elé.  
 
(3) Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

a) a tárgyalandó témakör pontos, tömör, tárgyilagos és tényszerű bemutatását; 
b) az előzményeket, s különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket; 
c) több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló érveket, valamint 

azok várható következményeit; 
d) az (1) bekezdés alapján megfogalmazott véleményeket, javaslatokat; 
e) a határozati javaslatot, a rendelet-tervezetet.  

 
(4) Amennyiben az arra jogosultak a közgyűlés ülésén kezdeményezik, a meghívóban nem szereplő 

előterjesztés napirendre történő felvételét, a közgyűlés elnöke – figyelemmel a 21. § (1) 
bekezdésben biztosított jogosítványára – kezdeményezheti az előterjesztés napirendre vételének 
elhalasztását. A megválasztott képviselők ¼-ének (4 fő) a halasztás iránti kezdeményezésre 
vonatkozó támogatása esetén, az adott előterjesztés nem vehető fel az ülés napirendjére, egyúttal 
a közgyűlés dönt arról, hogy a soron következő ülés napirendjére veszi fel az adott 
előterjesztést. 

 
(5) A meghívóban nem szereplő, de a közgyűlés ülésén – az előterjesztésre a 20.§ (2) bekezdése 

szerint jogosultak indítványára – napirendre felvett minden további előterjesztés szóbeli 
előterjesztésnek minősül. 

 
(6) A közgyűlés bizottságai a hatáskörükbe tartozó, meghívóban szereplő napirendi pontokat, 

illetve a szóbeli előterjesztéseket a közgyűlés ülését megelőzően tárgyalják meg. 



5 

 

 
(7) A szóbeli előterjesztésnek az ülés napirendjére történő felvételével egyidejűleg – amennyiben a 

(6) bekezdésben foglaltak szerint erre nem került sor – a közgyűlés dönt arról, hogy melyik 
bizottság tárgyalja meg. Ebben az esetben a közgyűlés elnöke a napirendi pont tárgyalása előtt   
– a bizottság elnöke által kért időtartamú – szünetet rendel el. Ha az érintett szakbizottság nem 
határozatképes, akkor a közgyűlés – a 24. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével – 
vita nélkül dönt arról, hogy bizottsági tárgyalás nélkül napirendre veszi-e az előterjesztést. 

 
(8) Amennyiben széleskörű előzetes egyeztetést igénylő kérdésben benyújtott előterjesztés 

tárgyalása során a közgyűlés elnöke úgy ítéli meg, hogy az adott kérdésben további egyeztetés 
szükséges, kezdeményezheti az előterjesztést érintően a tárgyalás elhalasztását. A megválasztott 
képviselők ¼-ének (4 fő) a halasztás iránti kezdeményezésre vonatkozó támogatása esetén, az 
adott előterjesztés tárgyalását a soron következő ülésig, de maximum 30 napig el kell halasztani. 

 
(9) A napirend vitája során a döntést érdemben befolyásoló módosító indítvány érkezésekor a 

közgyűlés a (7) bekezdésben foglaltak szerint jár el.” 
 

3. § 
 
Az SZMSZ 24. § (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

,,(2) a)    A szóbeli előterjesztés adott ülésre történő napirendre vételéről, vagy arról, hogy azt a 
következő ülés tárgysorozatába veszi-e fel a közgyűlés vita nélkül, egyszerű 
többséggel határoz, kivéve a minősített többséget igénylő döntéstervezetet tartalmazó 
előterjesztés napirendre vételét, amelynek a napirendre vételéhez minősített többség 
szükséges.  

b) Ezt követően a közgyűlés elnöke előterjeszti a meghívóban szereplő, valamint az a) 
bekezdésben foglaltak szerint napirendre vett előterjesztésekkel módosított napirendi 
javaslatot, amelyről a közgyűlés vita nélkül dönt.” 

 
4. § 

 
Az SZMSZ. 4. számú mellékletének első mondata a következők szerint változik: 

,,A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
törvény) 39. §-ában meghatározott képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat a 
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/a. mellékletének 27. pontja szerint a közgyűlés Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi.” 

 
5. § 

 
Az SZMSZ 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

6. § 
 
Jelen rendelet 2014. december 19. napján lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 

A …/2014. (… …) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 
5. számú melléklet 

Az aláírásgyűjtő ív a ………..……………………………….számú határozatával került hitelesítésre. 
………………………., …. év ………………….. hó … nap 

………………………………… 
a választási iroda vezetője 

P.H. 
A L Á Í R Á S G Y Ű J T Ő  Í V  

Alulírottak helyi népszavazás kitűzését kezdeményezzük az alábbi kérdésben: 
(a népszavazásra bocsátandó kérdés szövege) 
 

 Olvasható családi és utónév Személyi azonosító 
Anyja születési családi és 

utóneve Saját kezű aláírás 

1.   �-������-����   
2.   �-������-����   
3.   �-������-����   
4.   �-������-����   
5.   �-������-����   
6.   �-������-����   
7.   �-������-����   
8.   �-������-����   
9.   �-������-����   
10.   �-������-����   
11.   �-������-����   
12.   �-������-����   
13.   �-������-����   
14.   �-������-����   
15.   �-������-����   
16.   �-������-����   
 
Egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja! 
 
Az aláírást gyűjtő polgár:         

………………………………………….. �-������-���� ………………………………………….. 
neve személyi azonosítója aláírása 



 

 
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 eszközölt módosításokkal 
– pontosabbá válik a szóbeli 

előterjesztésekre, illetve azok bizottsági 
tárgyalására vonatkozó rendelkezések 
tekintetében, továbbá a mellékletek 

aktualizálásuk után megfelelnek a hatályos 
jogszabályi környezetnek. 

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 
jogszabályi 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 (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 
 
A 2. §-ban foglalt rendelkezésekhez igazítja a bekezdés szövegét. 
 

2.§-hoz 
 

Pontosítja az előterjesztések előkészítésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 

3. §-hoz 
 
Részletezi a szóbeli előterjesztés napirendre vételének szabályait. 
 

4. §-hoz 
 
Az SZMSZ 4. számú mellékletének első mondatában pontosításra kerül a jogszabályi hivatkozás. 
 

5. §-hoz 
 
Pontosításra kerül – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – az SZMSZ 5. számú mellékletének 
tartalma. 
 

6. §-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 módosításával összefüggő intézkedésekre 
 
 
 
A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az SZMSZ hatályos szövegét a testület 2014. 
december 18-án elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 


