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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. A működési szabályzat utolsó módosítására a
közgyűlés februári ülésén került sor. Az azóta eltelt időszakban három téma köré
csoportosíthatóak a javasolt módosítások:
•

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladatai között pontosításra került az
önkormányzati érdekeltségű társaságokra vonatkozó szabályozás a következők szerint:


véleményezi az önkormányzati érdekeltségű egyesületek, egyéb szervezetek
működésével összefüggő javaslatokat (Rendelet-tervezet 1. számú melléklet 4.
pont).

•

A Területfejlesztési Bizottság feladatait – a gyakorlati tapasztalatok alapján –
szükségessé vált kibővíteni olyan ,,specialitásokkal”, amelyek – összhangban többek
között az áprilisban elfogadott új vagyonrendelettel – pontosabban körvonalazzák a
bizottság feladatkörét. Ezek a következők:


dönt az egyéb, a Támogatási Szerződéssel, követelés-kezeléssel kapcsolatos,
valamint az ellenőrzésekkel kapcsolatos másra át nem ruházott döntések
ügyében (Rendelet-tervezet 2. számú melléklet 2. g) pont),



dönt a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint többségi befolyással
rendelkező önkormányzati gazdasági társaságok legfőbb szervének kizárólagos
hatáskörébe tartozó döntés meghozatalához szükséges álláspontról (Rendelettervezet 2. számú melléklet 7. pont),



állást foglal az önkormányzat üzletrészének elidegenítése, pénzbeli és nem
pénzbeli hozzájárulásának emelése, értékpapírral, részvénnyel, váltóval
kapcsolatos ügylet lebonyolításával kapcsolatban, amennyiben annak értéke az
1.000.000 Ft-ot meghaladja, vagy az ügylet során az önkormányzat vagyona
csökken (Rendelet-tervezet 2. számú melléklet 8. pont).

•

A közgyűlés a 2012. április 26-ai közgyűlésén elfogadta az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati
rendeletet. Az abban foglalt új szabályozás érinti az SZMSZ 2. számú mellékletét
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képező, a közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatásköröket tartalmazó jegyzéket,
ezért indokolt ennek a ,,kiigazítása” is (Rendelet-tervezet 3. számú melléklet
Gazdálkodási terület fejezet első 7 pontja).

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

Salgótarján, 2012. május 24.

Becsó Zsolt
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2012. (... ... ) önkormányzati
rendelete
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.)
Kgy. rendelet módosításáról
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 18. § (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) 1/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú
melléklete lép.
2. §
Az SZMSZ 1/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
3. §
Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

4. §
Jelen rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2012. június 7.

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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A …/2012. (... ...) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
1/a. melléklet
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
I.

Gazdasági feladatok

1.

Részt vesz az önkormányzat gazdálkodásával, költségvetéssel kapcsolatos korábbi
testületi döntések felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására vagy hatályon
kívül helyezésére.

2.

Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének előkészítésében, módosításában.
Véleményezi a költségvetés tervezetét, valamint a féléves, háromnegyedéves teljesítésről
szóló tájékoztatót és éves zárszámadást; részt vesz a költségvetés végrehajtásának
ellenőrzésében.

3.

Előkészíti a kamatmentes munkáltatói lakáskölcsönök elbírálásával kapcsolatos
feladatokat és javaslatot tesz a közgyűlés elnökének a munkáltatói lakáskölcsön
összegére, a visszafizetés időtartamára.

4.

Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű
működésével összefüggő javaslatokat.

5.

Nógrád Megye Önkormányzata, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban – a
Közbeszerzési Szabályzat szerint – átruházott hatáskörben jár el, és gyakorolja az
ajánlatkérő (kiíró) jogait és kötelezettségeit.

6.

A Nógrád Megye Madách Imre Díja odaítélésével kapcsolatosan előzetes véleményt ad a
közgyűlés elnökének.
II.

egyesületek,

egyéb

szervezetek

Pénzügyi Ellenőrző feladatok

7.

Átruházott hatáskörben jóváhagyja Nógrád Megye Önkormányzata éves belső ellenőrzési
tervét. Dönt eseti ellenőrzések végrehajtásáról.

8.

Megtárgyalja a belső ellenőrzési terv szerinti, valamint az eseti ellenőrzések jelentéseit,
azokról az SZMSZ 38. § (6) bekezdés c) pontja szerint dönt.

9.

Az önkormányzatnál ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat betartását, a bizonylati rend
és fegyelem érvényesülését, európai uniós és hazai pályázatok szabályszerű
megvalósulását.

10. Súlyos szabálytalanság feltárása esetén fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi.
11. Megtárgyalja az éves ellenőrzési jelentéseket az elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól és
az ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásáról.
12. Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke illetményére, annak módosítására, költségtérítésére,
évente két alkalommal határozattal dönt a jutalmazásáról és ez utóbbi kivételével
gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
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13. Javaslatot tehet a közgyűlés elnöke felé a közgyűlés alelnökeinek jutalmazására.
14. Véleményezi az önkormányzat vagyongazdálkodását.
15. Javaslatot tesz az önkormányzat könyvvizsgálójának személyére.
16. Részt vesz a feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében, véleményezésében és
végrehajtásának ellenőrzésében.
III. Ügyrendi és jogi feladatok
17. Engedélyezi a megyei önkormányzat jelképei, illetve a „Nógrád” név használatát,
felhasználását.
18. a) Véleményezi az országgyűlési egyéni választókerületi, illetőleg a területi választási
bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására irányuló javaslatot.
b) A törvényben meghatározott esetekben az országgyűlési egyéni választókerületi, és
a területi választási bizottságot póttag választásával kiegészíti.
19. Véleményezi a közgyűlési rendeletek tervezeteit.
20. Jóváhagyja a közgyűlés hivatala Ügyrendjét.
21. Koordinálja a rendeletalkotási tevékenységet, előkészíti a tevékenységi körébe tartozó
rendelettervezeteket.
22. Közreműködik a szervezeti és működési szabályzat kidolgozásában. Folyamatosan
figyelemmel kíséri hatályosulását, értékeli a tapasztalatokat és ennek alapján javaslatot
tesz a módosításra.
23. Véleményezi a közgyűlés hivatalának szervezeti felépítésére, valamint a hivatali
teljesítménykövetelmények alapját képező célokra vonatkozó javaslatot.
24. Véleményezi a főjegyző és az aljegyző kinevezésével, vezetői megbízásának
visszavonásával, felmentésével, összeférhetetlensége megállapításával, valamint
fegyelmi felelősségre vonásával kapcsolatos előterjesztéseket.
25. Közreműködik a rendeletek és határozatok felülvizsgálatában, ellenőrzi azok
végrehajtását.
26. Állást foglal ügyrendi, jogi, összeférhetetlenségi eljárással összefüggő kérdésekben.
Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására
irányuló kezdeményezést.
27. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselői vagyonnyilatkozatokat.
28. A közgyűlés döntése szerint lebonyolítja a közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, a
titkos szavazást.
29. Állást foglal a közgyűlés hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben.
30. Közreműködik a megyei népszavazás előkészítésében, lebonyolításának szervezésében.
31. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közgyűlés tagjait, továbbá a képviselőcsoportokat
megillető jogok és kötelezettségek érvényesülését.
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32. Javaslatot tesz érdekképviseleti szervezetekhez való csatlakozásra és közreműködik
annak előkészítésében.
33. Véleményezi a megyei önkormányzati adatbázis kialakítására, a számítástechnikai és
informatikai fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket.
34. Határozattal dönt a közgyűlés tagjainak, tisztségviselőinek, valamint a közgyűlés
megbízásából ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők napidíjáról, elszámolásának
rendjéről.
IV.

Nemzetiséget érintő feladatok

35. Foglalkozik a megyében élő nemzeti- és etnikai kisebbségek helyzetével,
életkörülményeivel, tevékenységével előmozdítja a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkóztatását.
36. Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségi szervezetekkel, nemzetiségi
önkormányzatokkal, a nemzetiségi programokat bonyolító, jogvédő tevékenységet
folytató szervezetekkel, intézményekkel.
37. Folyamatosan tájékoztatja a nemzetiségi szervezeteket a közgyűlés munkájáról,
döntéseiről, a közgyűlést pedig az érintett nemzetiségeket érintő, lényeges, meghatározó
eseményekről, programokról, folyamatokról, a kisebbségeket érintő pályázatokról.
Információt biztosít a nemzetiségi önkormányzatoknak, szervezeteknek az ezzel
összefüggő megyei, regionális és országos pályázati lehetőségekről.
38. Érdekegyeztető és koordinációs tevékenységet végez a nemzetiségeket érintő döntések
előkészítésében. Segíti az érintett szervezetek és a közgyűlés együttműködését, a
kölcsönös és bizalmon alapuló, folyamatos tájékoztatás lehetőségének megteremtését.
39. A „Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj odaítélésével kapcsolatosan előzetes véleményt
ad a közgyűlés elnökének. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
V.

Minden terület tekintetében

40. Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.
41. Figyelemmel kíséri a hivatal – bizottságot érintő – tevékenységét.
42. A bizottság feladat- és hatáskörét érintő szakterülethez tartozó bármely kérdésben a
hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordulhat, tájékoztatást kérhet.
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a …/2012. (… …) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
1/b. melléklet
Területfejlesztési Bizottság

1. Közreműködik az Európai Uniós, és a kormányzati terület- és településfejlesztési
célokat szolgáló programokhoz kapcsolódó megyei feladatokban. Figyelemmel kíséri
a pályázati lehetőségeket.
2. Átruházott hatáskörben
a)
részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a
területrendezési tervek egyeztetésében;
b)
részt vesz a megye környezetvédeleméhez kapcsolódó feladatok ellátásában,
ezen belül szükség szerint az épített és természeti környezet védelmét érintő
feladatok koordinálásában;
c)
dönt a támogatással megvalósított program Támogatási Szerződésben foglalt
kötelezettségei teljesítésének ellenőrzését követően a szerződés szerint teljesült
programok
elfogadásáról,
lezárásáról,
biztosítéki
kötelezettségek
felszabadításáról;
d)
dönt a folyamatban lévő programokhoz kapcsolódó Támogatási Szerződések
módosítási kérelmeiről;
e)
dönt a Támogatási Szerződésekben foglalt mérlegelhető szempontokra
hivatkozva benyújtott módosítási kérelmekről, mely során figyelembe veszi a
pályázati kiírásokban, illetve a Támogatási Szerződésekben meghatározott
illetékes minisztérium állásfoglalását;
f)
dönt a Támogatási Szerződésekben foglaltak – ellenőrzése során megállapított
– nem megfelelő teljesítés, illetve szerződésszegés esetén a támogatás részbeni
vagy teljes visszavonásáról;
g)
dönt az egyéb, a Támogatási Szerződéssel, követelés-kezeléssel kapcsolatos,
valamint az ellenőrzésekkel kapcsolatos másra át nem ruházott döntések
ügyében;
h)
véleményt nyilvánít a megye egészét érintő környezetvédelmi koncepciók,
programok, tervek egyeztetése során.
3.Kezdeményezi a megye egészét vagy egyes térségeit érintő területfejlesztési koncepciók
készítését, véleményezi azokat, és ellenőrzi megvalósításukat. Figyelemmel kíséri a
megye helyzetének alakulását, javaslatokat tesz annak javítására. Ezen belül:
a)
irányítja és ellenőrzi a megye területrendezési tevékenységét;
b)
figyelemmel kíséri a megyei kommunális feladatok ellátását, az infrastrukturális
rendszerek működését;
c)
kiemelten figyelemmel kíséri az elmaradott térségek helyzetét, javaslatot tesz
azok felzárkóztatására;
d)
kapcsolatot tart az érintett igazgatási és érdekvédelmi szervezetekkel.
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4. A megyei közgyűlés nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, fejlesztése során:
a)
közreműködik a nemzetközi, kiemelten az EU-s kapcsolatainak fejlesztésében,
koordinálásában, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére;
b)
közreműködik a nemzetközi együttműködési megállapodások elkészítésében,
figyelemmel kíséri azok teljesülését;
c)
kezdeményezi a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztését, koordinálja a magyarszlovák közös eurorégiós elképzelések és egyéb közös fejlesztési koncepciók
megvalósítását;
d)
lehetőség szerint kapcsolatot tart fenn az EU-s intézmények regionális, megyei
szervezeteivel.
5. Elősegíti a megyei mezőgazdasági feladatok ellátását, véleményt nyilvánít a megyei
mezőgazdasági programokról, koncepciókról.
6. Részt vesz az önkormányzat gazdálkodásával, költségvetéssel, területfejlesztéssel,
környezetvédelemmel kapcsolatos korábbi testületi döntések felülvizsgálatában,
javaslatot tesz azok módosítására, vagy hatályon kívül helyezésére.
7. Dönt a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkező
önkormányzati gazdasági társaságok legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe
tartozó döntés meghozatalához szükséges álláspontról.
8. Állást foglal az önkormányzat üzletrészének elidegenítése, pénzbeli és nem pénzbeli
hozzájárulásának emelése, értékpapírral, részvénnyel, váltóval kapcsolatos ügylet
lebonyolításával kapcsolatban, amennyiben annak értéke az 1.000.000 Ft-ot
meghaladja, vagy az ügylet során az önkormányzat vagyona csökken.

9

A …/2012. (... ...) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
2. számú melléklet
A közgyűlés elnökére átruházott feladat- és hatáskörök

Gazdálkodás területén
Dönt a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti többségi befolyással nem rendelkező
gazdasági társaságokban a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés
meghozatalához szükséges álláspontról.
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (7)
Dönt az 5.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó. vagyonelem hasznosítása,
tulajdonjogának visszterhesen történő átruházásáról.
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (1)
Dönt az 1.000.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó ingó vagyonelem tulajdonjogának vagy
használatának ingyenes átruházásáról.
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (2)
Dönt az önkormányzat üzletrészének elidegenítése, pénzbeli és nem pénzbeli
hozzájárulásának emelése, értékpapírral, részvénnyel, váltóval kapcsolatos ügylet
lebonyolításáról, amennyiben annak értéke az 1.000.000 Ft-ot nem haladja meg, és az ügylet
során az önkormányzat vagyona nem csökken.
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (3)
Jogosult lemondani a behajthatatlan pénzügyi követelésről, illetve a követelést leértékelni
300.000 Ft értékhatárig.
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (4)
Kiadja a vagyonelemekkel kapcsolatos jognyilatkozatokat, a vagyonnal kapcsolatos hatósági,
közigazgatási és bírósági eljárásban biztosítja a képviselet.
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (5)
Köteles vizsgálatot kezdeményezni a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági társaság
vezetője személyi felelősségének megállapítására.
9/2000. (V.31.) Kgy. rendelet 5.§ (6)
Dönt a lakáscélú munkáltatói kölcsön odaítéléséről, a bizottság javaslata alapján.
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (1)
Dönt a kölcsön összegéről, valamint a kölcsön visszafizetésének határidejéről.
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 12.§ (2)
Megköti a megállapodást a dolgozóval és a dolgozó munkáltatójával.
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 13.§ (1)
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A dolgozó részletfizetési kötelezettségét szüneteltetheti, vagy a megállapított havi törlesztés
összegét és határidejét módosíthatja.
15/2001. (X.1.) Kgy. rendelet 21.§
Jogosult a szabad pénzeszközök három hónapnál rövidebb idejű lekötésére.
mindenkori költségvetési rendelet
Kötelezettséget vállalhat és teljesíthet a költségvetési rendeletben elkülönített Elnöki keret
terhére, az előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására.
mindenkori költségvetési rendelet,
A közgyűlés által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat szerint gyakorolja az ajánlatkérő jogait
és kötelezettségeit.
Területfejlesztés területén
Dönt a munkaszervezet végrehajtási és beszámolási határidőinek meghatározásáról.
Dönt a Támogatott súlyos szerződésszegése esetén az azonnali kármentő intézkedések –
felszámolásba, végelszámolásba, végrehajtásba való bejelentkezése – megtételéhez szükséges,
illetve ahhoz kapcsolódó lépések megtételéről.
Díjak, elismerések területén
Javaslatot tesz
Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Cím
Nógrád Megye Szontágh Pál Díja
Nógrád Megye Madách Imre Díja
Nógrád Megye Bérczy Károly Díja
Nógrád Megye Szondi György Díja
Nógrád Megye Gazdaságáért Díj
Nógrád Megye Sajtó Díja
Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj odaítélésére.
14/1991. (XI.14.) Kgy. rendelet 2.;3.;5.;7.;8.;10.; 11.; 11/C. §
Dönt a „Nógrád Megyéért Díj” adományozásáról.
14/1991. (IX.14.) Kgy. rendelet 11/A.§ (5); 11/B.§ (4)
Egyéb területen
Sürgős esetben elbírálhatja a megyei önkormányzat jelképei felhasználása iránti kérelmet.
9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet 8.§ (2)
Dönt a képviselői távolmaradás igazolatlanságáról, egyidejűleg rendelkezik a tiszteletdíjlevonásról, illetve annak mértékéről.
14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet 4.§ (7)
Elbírálja a bizottság elnökének – a távolmaradás igazolatlanságára vonatkozó - döntése ellen
benyújtott kifogást.
14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet 5.§
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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 jogszabály a Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlése
bizottságainak feladatkörét, valamint a
közgyűlés elnökére átruházott
hatásköröknek a pontosítását
tartalmazza, így tárgyából eredően
közvetlenül a közgyűlés elnökének,
illetve a bizottságok feladatai körében
tartalmaz módosításokat.
A megyei önkormányzat
költségvetésében megtakarítást nem
eredményez.
A jogszabály tárgyából eredően
környezeti következmények nem
merülnek fel.
A jogszabály tárgyából eredően
egészségi következmények nem
merülnek fel.
A tervezett jogszabály elfogadásának és
bevezetésének nincsenek jelentős
adminisztratív terhei.
A rendelet megalkotásának a hiányában
olyan helyzet állhatna elő, mely
megnehezítené a gazdasági
társaságokhoz, területfejlesztéshez
kapcsolódó feladatok operatív ellátást,
valamint az SZMSZ nem illeszkedne az
önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati
rendelethez.
A jogszabály alkalmazásához a
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai

A tervezett jogszabály gazdasági,
költségvetési hatásai
A tervezett jogszabály környezeti
következményei
A tervezett jogszabály egészségi
következményei
A tervezett jogszabály adminisztratív
terheket befolyásoló hatásai
A jogszabály megalkotásának szükségessége,
a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
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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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18. § (1)
bekezdése alapján a közgyűlés a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata, hatásköre csökkent a gazdasági társaságokhoz
kapcsolódó döntési kompetenciák ,,kikerülésével”.
2. § -hoz
A Területfejlesztési Bizottság feladata, hatásköre kiigazításra került a területfejlesztéshez,
valamint a gazdasági társaságokhoz kapcsolódó döntési kompetenciák pontos
meghatározásával.
3. § -hoz
A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseinek köre pontosításra került.
4. §-hoz
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.
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HATÁROZATI JAVASLAT
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosításával összefüggő intézkedésekre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület
2012. június 7-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei
önkormányzat honlapján tegye közzé.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző

Salgótarján, 2012. június 7.

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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