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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. december 18-ai ülésén került sor. Az azóta eltelt időszakban újabb módosítások 

szükségessége merült fel, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) többször is módosult az elmúlt 

időszakban, továbbá szükségessé vált a hivatal belső szervezeti tagozódását ,,újragondolni”. 

Mindezek alapján a módosítási javaslataim a következők: 

• A szabályzat egyes szakaszaiban a százalékos, illetve törtszámmal megjelölt arányt 

célszerűbbé vált szövegesen megjeleníteni. 

• Az Mötv. módosításának megfelelően kiegészítésre került a személyes érintettség 

bejelentésére vonatkozó szabályozás azzal, hogy abban az esetben nem kell 

alkalmazni, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, 

megbízására vagy delegálására irányul. 

• Az SZMSZ két szakaszában pontosításra kerültek az ott szereplő hivatkozások. 

• Gyakorlati szempontból célszerűvé vált módosítani az elnöki jelentés, illetve a 

közgyűlés végleges meghívója kiküldésének időpontját. 

• Átdolgozásra került a hivatal belső szervezeti tagozódása a következők szerint: 

a) Elnöki Kabinet 

b) Önkormányzati és Jogi Osztály 

c) Közgazdasági és Koordinációs Osztály  

d) Területfejlesztési és Területrendezési Osztály” 

• Pontosításra kerül a helyettesítési sorrend arra az esetre, ha a jegyzői és az aljegyzői 

tisztség egyidejűleg betöltetlen, illetve a feladatvégzésében tartósan akadályoztatva 

vannak. 

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

valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
 

Salgótarján, 2015. május 5. 

 

Skuczi Nándor 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2015. (... ... ) 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. § (5) bekezdése a következők szerint változik: 

,,(5) A közgyűlés alakuló ülésén – tagjai sorából – titkos szavazással, minősített 
többséggel választja meg elnökét és alelnökeit. A közgyűlés elnökének személyére 
bármely közgyűlési tag javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő közgyűlési 
tagok legalább egynegyedének igen szavazata szükséges. A közgyűlés alelnöke(i) 
személyére – a közgyűlés tagjai, illetve nem tagjai közül – az elnök tesz javaslatot.” 

 
2. § 

 
(1) Az SZMSZ 21. § (4) bekezdése a következők szerint változik: 

,,(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 
egynegyedének (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.” 

 
(2) Az SZMSZ 21. § (8) bekezdése a következők szerint változik: 

,,(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 egynegyedének (4 fő) a 
halasztás iránti kezdeményezésre vonatkozó támogatása esetén, az adott 
előterjesztés tárgyalását a soron következő ülésig, de maximum 30 napig el kell 
halasztani.” 

 
3. § 

 
Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése a következők szerint változik: 

,,(2) Az ülést megelőző legkésőbb 3 nappal kell elektronikusan elérhetővé tenni a 
közgyűlés ülésére vonatkozó meghívót, az elnöki jelentést, valamint azokat az írásos 
előterjesztéseket, amelyek a bizottsági ülések óta szükségessé vált döntési 
javaslatokat tartalmazzák.” 
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4. § 
 

Az SZMSZ 33. § (1) bekezdése a következők szerint változik: 
,,(1) A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját 

az ügy személyesen érinti, kivéve ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának 
választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul. A képviselő 
köteles bejelenteni személyes érintettségét [54.§ f)].” 

 
5. § 

 
(1) Az SZMSZ 60. § (3) bekezdése a következők szerint változik: 

,,(3) A bizottsági ülések időpontjáról és a tárgyalandó napirendről a közgyűlés elnökét a 
főjegyzőt és az 53. § j) pontja szerinti javaslattevőt a bizottság tagjaival egyidejűleg 
értesíteni kell.” 

 
(2) Az SZMSZ 60. § (4) bekezdése a következők szerint változik: 

,,(4) Az állandó meghívottak körét a bizottságok elnökeinek javaslatára a bizottságok 
határozzák meg, akiket a feladatkörüket érintő napirendi pontok tárgyalásánál 
tanácskozási jog illet meg [19.§ (1) bekezdés c) és 19.§ (3) bekezdés].” 

 
6. § 

 
(1) Az SZMSZ 68. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

,,(1) A hivatal belső tagozódása: 
a) Elnöki Kabinet 
b) Önkormányzati és Jogi Osztály 
c) Közgazdasági és Koordinációs Osztály 
d) Területfejlesztési és Területrendezési Osztály” 

 
(2) Az SZMSZ 68. § (4) bekezdése a következők szerint módosul: 

,,(4) A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós 
akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónap időtartamra a 
hivatal Közgazdasági és Koordinációs Osztályának vezetője látja el, a poszt 
betöltetlensége, illetve az osztályvezető akadályoztatása esetén a hivatal 
Ügyrendjében meghatározott helyettesítési sorrendet kell alkalmazni.” 

 
7. § 

 
Az SZMSZ 69. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 

,,(1) Megyei népszavazást a közgyűlés képviselőinek legalább egynegyede, a közgyűlés 
bizottságai, továbbá a helyi önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező 
választópolgárok legalább tíz százaléka kezdeményezhet. Ez utóbbi esetben a 
közgyűlés köteles kiírni a megyei népszavazást.” 
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8. § 
 
Jelen rendelet 2015. május 11. napján lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2015. május 7. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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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 Mötv. hatályos 
szabályozásának felelteti meg az 

SZMSZ-t, továbbá ismerteti a hivatal új 
belső tagozódását. 

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 a 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.-2., 7. §-hoz 
 

Az SZMSZ egyes szakaszaiban a százalékos, illetve törtszámmal megjelölt arány szöveges 
megjelenítése célszerűbbnek mutatkozik. 

 
 3. §-hoz 
 
Gyakorlati szempontból célszerűvé vált módosítani az elnöki jelentés, illetve a közgyűlés 
végleges meghívója kiküldésének időpontját. 
 

4. § -hoz 
 
Kiegészítésre került a személyes érintettség bejelentésével kapcsolatos szabályozás azzal, 
hogy ezt nem kell alkalmazni abban az estben, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának 
választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul. 
 

5. §-hoz 
 

Pontosult a behivatkozott rendelkezések megjelölése. 
 

6. §-hoz 
 

Módosításra kerül a hivatal belső szervezeti egységeinek tagozódása. 
A hivatal belső tagozódásának megfelelően kerül pontosításra a helyettesítésre vonatkozó 
szabály. 
 

8. §-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 jegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 
2015. május 7-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2015. május 11. 
Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2015. május 7. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

 

 


