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

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. január 31-ei ülésére
Előkészítette: dr. Juhász Kinga, a hivatal érintett munkatársai

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
2012. novemberi ülésén került sor. Az azóta eltelt időszakban újabb módosítás szükségessége
merült fel, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései
több ponton is érintik az SZMSZ-t. Ezek a következők:
• Bővült a közgyűlés szerveinek köre (Mötv. 41. § (2) bekezdése).
• Kiegészültek a név szerinti szavazás elrendelésének esetei (Mötv. 48. § (3)
bekezdése).
• Meghatározása kerültek a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség
elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények (Mötv. 49. § (2) bekezdése).
• Bevezetésre

került,

hogy

a

közgyűlés

elnöke

önkormányzati

rendeletben

meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a
képviselő-testületet (Mötv. 68. § (4) bekezdése).
• Pontosult a főjegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetére vonatkozó jegyzői feladatok ellátásának módja (Mötv. 82. §
(3) bekezdése).
• Jogszabályi előírás határozza meg a megyei önkormányzat által létrehozott hivatal
megnevezését, amely a következőképpen épül fel: (megye neve) Megyei
Önkormányzati Hivatal, azaz Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal. (Mötv. 84. §
(5) bekezdés b) pontja).
• Módosultak a felterjesztési jogot szabályozó rendelkezések.
• Ezen felül – a használat hiányában – indokolttá vált törölni az önkormányzat postafiók
címét.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet-tervezet megtárgyalására, a rendelet megalkotására,
valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására.
Salgótarján, 2013. január 17.

Becsó Zsolt
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2013. (... ... ) 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. §
(1)

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.
29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. § (2) bekezdése a következők szerint
módosul:
,,(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Nógrád Megye Önkormányzata.
Az önkormányzat székhelye: Salgótarján, Rákóczi út 36.
Az önkormányzat honlapjának címe: www.nograd.hu.”

(2)

Az SZMSZ 1. § (5) bekezdése a következők szerint változik:
,,(5) A megyei önkormányzat által ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében
rögzített feladat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és
bírósági védelemben részesül.”
2. §

Az SZMSZ 3. § (5) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(5) A közgyűlés szervei: a közgyűlés elnöke, a közgyűlés bizottságai, a hivatal,
valamint a jegyző.”
3. §
Az SZMSZ 6. § (1) bekezdése a következők szerint változik:
,,(1) A közgyűlés az egyes hatásköreit e rendelet 1. számú mellékletében bizottságaira,
2. számú mellékletében elnökére, valamint törvényben meghatározottak szerint
jegyzőjére ruházza át.”
4. §
Az SZMSZ 12. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
,,g) a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó
indítványára.”
5. §
(1)

Az SZMSZ 14. § (3) bekezdése a következők szerint változik:
,,(3) A zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a főjegyző, az aljegyző, a jegyzőkönyvvezetők,
továbbá meghívása esetén az érintett, a hivatal ügyintézője, és a szakértő vesz
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részt. A nemzetiséget érintő napirend tárgyalásakor az adott nemzetiség területi
önkormányzatának elnöke a zárt ülésen részt vehet.”
(2)

Az SZMSZ 14. § (5) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(5) A zárt ülésen hozott döntésekről – kivéve az önkormányzati hatósági ügyekben
hozott határozatokat – a közgyűlés elnöke vagy az általa erre felhatalmazott
képviselő adhat tájékoztatást a sajtó képviselőinek. A külön törvény szerinti
közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét a
zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott testületi döntés is
nyilvános.”
6. §

Az SZMSZ 33. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4)Ha az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés elmulasztása a szavazást
követően derül ki, a képviselőt a szavazata szempontjából úgy kell tekinteni, mint
a szavazásnál jelen lévő, nem szavazó képviselőt.”
7. §
Az SZMSZ 34. § (4) bekezdése a következők szerint változik:
,,(4) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, az elnök a szavazást köteles
bármely képviselő kérésére megismételtetni.”
8. §
Az SZMSZ 35. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(1) Név szerinti szavazást kell elrendelni a közgyűlés megbízatásának lejárta előtti
feloszlásról való döntéskor, valamint a képviselők egynegyedének indítványára.”
9. §
Az SZMSZ 38. § (3) bekezdésében szereplő ,,döntésről” szövegrész helyébe a ,,döntéstől”
szövegrész kerül.
10. §
Az SZMSZ 46. §-a a következők szerint módosul:
,,46. §
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint a feladat- és hatáskörrel rendelkező
szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat. A megkeresett
szerv az önkormányzat megkeresésére harminc napon belül érdemben köteles válaszolni.
Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv
hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel
rendelkező szervhez és erről a megkereső önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni.”
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11. §
(1)

Az SZMSZ 60. § (19) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul:
,,a) a bizottság elnöke és egy tagja írják alá,”

(2)

Az SZMSZ 60. §-a kiegészül a következő (20) bekezdéssel:
,,(20) A bizottság minden ülésén – a jelen lévő tagok közül – szavaz a 60. § (19)
bekezdés a) pontjában meghatározott tag személyéről.”
12. §

Az SZMSZ 66. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(2) A hivatal elnevezése Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
hivatal).”
13. §
Az SZMSZ 68. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) A főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb hat hónap időtartamra a
hivatal Önkormányzati és Jogi Irodájának vezetője látja el, amennyiben ezen
poszt betöltetlen, illetve az irodavezető akadályoztatása esetén a hivatal
Ügyrendjében meghatározott helyettesítési sorrendet kell alkalmazni.”
14. §
Az SZMSZ 70. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hiányában a közgyűlés
elnöke az önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési
rendeletének elfogadásáig a megelőző költségvetési év éves központi
költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 hónapra vonatkozó
keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról. A fentiekben meghatározott
forrásfelhasználásra vonatkozó döntéseiről a tárgyévre vonatkozó költségvetési
rendelet elfogadásával egyidejűleg köteles tájékoztatni a közgyűlést.”
15. §
Az SZMSZ 76. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(3) Az önkormányzat szervezetére és működésére vonatkozó, és e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
16. §
(1)

Az SZMSZ 21/A. (4) bekezdése g) pontjában. a 21/A. § (8) bekezdésében, valamint az
1/a. melléklet 20. pontjában szereplő ,,a közgyűlés hivatala" szövegrész helyébe ,,a
hivatal” szövegrész kerül.
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(2)

Az SZMSZ 19.§ (5) bekezdésében, 44. § (12) bekezdésében, valamint a 4. számú
melléklet II./6. c. pontjában szereplő ,,a közgyűlés hivatalában” szövegrész helyébe ,,a
hivatalban” szövegrész kerül.

(3)

Az SZMSZ 41. § (2) bekezdésében szereplő ,,a közgyűlés hivatalába” szövegrész
helyébe ,,a hivatalba” szövegrész kerül.

(4)

Az SZMSZ 49. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 76. § (2)
bekezdésben szereplő 8. számú függelék címében, valamint az 1/a. melléklet 23.
pontjában szereplő ,,a közgyűlés hivatalának” szövegrész helyébe ,,a hivatal”
szövegrész kerül.

(5)

Az SZMSZ 49. § (3) bekezdésében, valamint a 64. § (4) bekezdésében szereplő ,,a
közgyűlés hivatalát” szövegrész helyébe ,,a hivatalt” szövegrész kerül.

(6)

Az SZMSZ 75/A. (3) bekezdésében szereplő ,,a közgyűlés hivatalán” szövegrész
helyébe,,a hivatalon” szövegrész kerül.

(7)

Az SZMSZ 1/c. mellékletének 8. pontjában szereplő ,,a megyei közgyűlés hivatalával”
szövegrész helyébe ,,a megyei önkormányzati hivatallal” szövegrész kerül.

17. §
Jelen rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2013. január 31.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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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 megyei önkormányzatok
hivatalaira, valamint az SZMSZ
rendelkezéseire vonatkozó, 2013.január
1-jétől hatályos új szabályozásának
felelteti meg az SZMSZ-t.
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 alapján
a rendelet nem felelne meg hatályos
jogszabályok előírásoknak.
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 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
Az önkormányzat postafiókcíme törlésre került, mivel azt már nem használja az
önkormányzat. Továbbá pontosításra került a Mötv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően az
önkormányzatok döntéseire irányadó szabály.
2. § -hoz
Kiegészítésre került a közgyűlés szerveinek köre a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően.
3. §-hoz
Kibővítésre került azok köre, akikre a testület hatáskört ruházhat át.
4. §-hoz
Kiegészítésre került azok köre,akik összehívhatják a testület ülését.
5. §-hoz
Pontosításra kerültek a zárt üléssel kapcsolatos rendelkezések.
6. §-hoz
Beillesztésre került a személyes érintettségre
elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmény.

vonatkozó

bejelentési

7. §-hoz
Pontosításra került a szavazás megismételtetésére vonatkozó szabály.
8. §-hoz
Kibővítésre kerültek a név szerinti szavazás elrendelésének esetei.
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kötelezettség

9. §-hoz
Pontosításra került az érintett szövegrész.
10. §-hoz
Módosításra kerül a felterjesztés jogintézményére vonatkozó rendelkezések.
11. §-hoz
Módosításra került, hogy kinek kell aláírnia a bizottsági jegyzőkönyvet.
12. §-hoz
2013. január1-jétől a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően változik a hivatal megnevezése, ezt
a módosulást kell átvezetni az érintett szövegrészen.
13. §-hoz
Beillesztésre került a főjegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetére vonatkozó jegyzői feladatok ellátásának módja.
14. §-hoz
A Mötv. 68. § (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnöke önkormányzati rendeletben
meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselőtestületet. Ennek tükrében a következő költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendelet
elfogadásáig az éves központi költségvetési támogatás időarányos, legfeljebb 2 hónapra
vonatkozó keretösszegéig történő forrás felhasználásról szóló szabály megalkotását javaslom,
összhangban a helyi önkormányzatok átmeneti gazdálkodását szabályozó, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3)-(4) bekezdéseinek
rendelkezéseivel.
15. §-hoz
2013. január 1-jével hatályon kívül helyezésre került a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, így ez törlésre került a szövegből.
16. §-hoz
2013. január1-jétől a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően változik a hivatal megnevezése, ezt
a módosulást kell átvezetni az érintett szövegrészeken.
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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
2013. január 31-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei
önkormányzat honlapján tegye közzé.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző
Salgótarján, 2013. január 31.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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