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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 57/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében, az Integrált Területi 
Program megvalósítása érdekében, a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett 
felhívásokra benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban a döntés-előkészítő bizottság 
tesz javaslatot az Irányító Hatóság vezetője számára. Csak azon támogatási kérelmek 
támogathatók, amelyekben a megjelölt támogatandó tevékenységet a döntés-előkészítő 
bizottság területi szereplő által delegált tagja is támogatásra javasolt. 
 
A közgyűlés a 75/2015. (IX. 24.) Kgy. határozatával a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program döntés-előkészítő bizottságába a közgyűlés elnökét tagként delegálta, 
egyidejűleg felhatalmazta elnökét, hogy helyettesítőjét kijelölje. 
 
A Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése szerint, a területi szereplő által delegált tag a döntés-
előkészítő bizottságban a területi szereplő határozatába foglalt döntési javaslatot képviseli.  
 
A szoros döntési határidőkre tekintettel operatív, rugalmas és gördülékeny döntés-előkészítő 
munka, illetve ahhoz kapcsolódó eljárási mechanizmus kialakítása szükséges, olyan eljárási 
rend, mely biztosítja a hatékony, gyors – esetenként – soron kívüli döntés lehetőségét. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (4) bekezdése értelmében „A képviselő-testület – e törvényben meghatározott 
kivételekkel – a hatásköreit a polgármesterre, a bizottságra, a részönkormányzat testületére, a 
jegyzőre, a társulására ruházhatja át.” 
 
A Mötv. hivatkozott rendelkezése alapján javaslom, hogy a közgyűlés a döntés-előkészítő 
bizottságban a delegált személy által képviselendő döntési javaslattal összefüggő 
határozathozatal jogát a közgyűlés elnökére ruházza át. 
 
A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörökről a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 2. 
számú melléklete rendelkezik.  
 
Mindezek alapján javaslom, az új feladatkör közgyűlés elnökére történő átruházását, továbbá 
ennek megfelelően az SZMSZ 2. számú mellékletének módosítását. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására, 
valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2016. augusztus 9. 
 

 

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 (továbbiakban: rendelet) 2. számú mellékletének IV. része kiegészül a következő 5. 
ponttal: 
 

„5. Határozatot hoz, a 2014-2020 európai uniós támogatási időszakban, a területi 
kiválasztási eljárásrendben meghirdetett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek 
esetében, a döntés-előkészítő bizottság területi szereplő által delegált tagja részére, a 
képviselendő döntési javaslatról.” 

 
 

2.§ 
 
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Salgótarján, 2016. augusztus 25. 
 
 
 
  Skuczi Nándor     dr. Szabó József 
 Nógrád Megyei Önkormányzat          Nógrád megyei jegyző 
      Közgyűlésének elnöke 
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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 jogszabálynak köszönhetően a területi 
kiválasztási rendszer eljárásrendben 
meghirdetett felhívásokra benyújtott 
támogatási kérelmekkel kapcsolatos 
döntés-előkészítő munka operatív, 

rugalmas és gördülékeny lesz. 
A tervezett jogszabály gazdasági, 

költségvetési hatásai 
A megyei önkormányzat 

költségvetésében csekély megtakarítást 
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 adminisztratív terheket 

csökkentő hatása van. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, 

a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A rendelet megalkotásának a hiányában 
a döntés-előkészítő bizottság munkája 

nem lenne gördülékeny,lényegesen  
lassulna a döntéshozás folyamata. 

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 
 

 
Gyakorlati szempontból célszerűvé vált módosítani az elnökre átruházott hatáskörök jegyzékét 
tartalmazó 2. számú mellékletet annak érdekében, hogy a területi kiválasztási rendszer 
eljárásrendben meghirdetett felhívásokra benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatos szoros 
döntési határidőkre figyelemmel operatív, rugalmas és gördülékeny döntés-előkészítő munka, 
illetve ahhoz kapcsolódó eljárási mechanizmus kialakítására kerüljön sor. Elvárás, hogy az eljárási 
rend biztosítsa a hatékony, gyors – esetenként – soron kívüli döntés lehetőségét. Ennek megfelelően 
az új feladatkör a közgyűlés elnökére kerül átruházásra. 
 
 

2. §-hoz 
 

A rendelet hatálybalépését tartalmazza. 
 
 
 

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 jegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 2016. augusztus 
25-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat 
honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé.  
Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap 
Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2016. augusztus 25. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 


