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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) 
bekezdése értelmében a megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével 
kapcsolatos feladatai ellátása érdekében állást foglal a települési önkormányzatok 
környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével kapcsolatosan. 
Figyelemmel arra, hogy a települési önkormányzatok rendeletet elfogadó testületi üléseinek 
időpontjai nem feltétlenül igazodnak a megyei önkormányzat közgyűlése üléseinek 
időpontjaihoz, e kötelezettség határidőben történő teljesítése érdekében indokolt a 
feladatellátás címzettjeként a közgyűlés elnökének megjelölése. 
A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörökről a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)  
2. számú melléklete rendelkezik. E melléklet IV. részének 4. pontjaként célszerű beiktatni az 
új feladatkört. 
 
Gagyi Roland képviselő úr 2016. június 11-én jelentette be családneve Laczkóra történő 
megváltoztatását. Az SZMSZ 2. számú függeléke tartalmazza a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése tagjainak, a 7. számú függeléke a közgyűlés által létrehozott 
bizottságok tagjainak és megválasztott tanácsnokainak névsorát. 
A bejelentett névváltozás miatt szükséges a hivatkozott függelékek módosítása, illetve 
cseréje, melyről ezúton történik meg a Tisztelt Közgyűlés tájékoztatása, ugyanis a testület 
részéről ez döntést nem igényel. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására, 
valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Salgótarján, 2016. július 11. 
 
 
 
 Skuczi Nándor  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2016. (... ... ) önkormányzati 

rendelete 
 

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

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja, továbbá (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ának (1) bekezdésére – a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú mellékletének IV. része kiegészül a következő 4. 
ponttal: 
„ 4. Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek 

tervezetével kapcsolatban.” 
 
 
      2. § 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2016. július 14. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 



4 

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

mely ismerteti a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
rendelkező 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadásának várható következményeit 
 
 
 

 
A vizsgált kritériumok 

 

 
A vizsgálat eredménye 

 
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A rendelet módosítása a megyei 
önkormányzat feladata határidőben 

történő teljesítésének lehetőségét teremti 
meg. 

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 hiányában 
olyan helyzet állna elő, amely nem 
biztosítaná a megyei önkormányzat 
számára a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (2) bekezdésével 
előírt kötelezettség határidőben való 

teljesíthetőségét.  
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 önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Általános indokolás 
 
 

Magyarország Alaptörvényének (továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
rendeletet alkot. 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerint, feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat 
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben 
kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdése alapján a közgyűlés a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 
 
  

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A megyei önkormányzatnak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 46. § (2) bekezdésével előírt állásfoglalása határidőben történő kialakítása 
érdekében célszerű a feladatellátás címzettjeként a közgyűlés elnökének megjelölése. 
 
A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörökről a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete 
rendelkezik. E melléklet IV. részének 4. pontjaként rögzítésre kerül a közgyűlés elnökének a 
jogköre. 
 

2. §-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 módosításáról szóló önkormányzati rendelethez 

kapcsolódó intézkedésre 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlése 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 2016. július 14-én elfogadott módosításával 
foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti 
Jogszabálytárban tegye közzé.  
Határidő: e rendelet kihirdetését követő 5. munkanap 
Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 

 
 

Salgótarján, 2016. július 14. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 

 


