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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 2015. május 7-ei 

ülésén került sor. Az azóta eltelt időszakban újabb módosítás szükségessége merült fel, tekintettel arra, 

hogy az önkormányzat sikeresen pályázott a Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok 

támogatása című, NTP-CSSZP-M-15 kódszámú pályázati programra. A támogatási szerződés 

tartalmazza a támogatási célok kormányzati funkció szerinti besorolási számát és a tevékenység 

megnevezését, mely a következő:  

,,084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése”. 

A fentieknek megfelelően kerülnek kibővítésre a 12. számú függelékben jelenleg szereplő 

kormányzati funkciók. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 

Salgótarján, 2016. február 11. 

Skuczi Nándor 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 12. számú függelékének módosítására 

 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 12. számú 
függelékének módosításáról a következők szerint rendelkezik:  

 
,,Nógrád Megye Önkormányzata kormányzati funkciói 

 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási 
tevékenysége 
 
016010  Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
 
041140     Területfejlesztés igazgatása 
 
084070  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 
működtetése 
 
107080    Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok” 
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2. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület által 2016. 
február 25-én módosított 12. számú függelék szövegével foglalja egységes szerkezetbe, majd a 
megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2016. február 26. 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
 

Salgótarján, 2016. február 25. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

 

 

 


