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ELNÖKE 

 

Ügyiratszám: SMÖ/313/2015. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2014. (XII.12.) önkormányzati rendeletével megalkotta 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban: SZMSZ). A 

rendelet hatálybalépése óta az önkormányzat működésében bekövetkezett alábbi 

változások az SZMSZ módosítását indokolják.  

Az SZMSZ 5. §-a rendelkezik az önkormányzat önként vállalható feladatairól. Ennek 

értelmében a megyei önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy 

önálló megoldását, amelynek gyakorlása jogszabállyal nem ellentétes, a kötelezően 

előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását nem veszélyezteti, az ellátásához 

szükséges finanszírozás saját bevételből vagy erre a célra biztosított külön forrás terhére 

lehetséges, közfeladatot a törvény nem utalja más szerv kizárólagos hatáskörébe.  

A Somogy Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai körében az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes 

feltételeiről szóló 30/2012.(III.24.) VM rendelet (a továbbiakban: 30/2012.(III.24.) VM 

rendelet) 2. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott LEADER Helyi 

Akciócsoportokra átruházott feladatokat a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, 

mint bevont szervezet útján látta el. A feladatellátás az egyes, jogi személyiséggel 

rendelkező LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó (akkreditációs) feltételeket 

teljesítő LEADER HACS-ok és az önkormányzati hivatal között kötött szerződés 

alapján valósult meg. Mind a LEADER HACS-ok, mind pedig a Somogy Megyei 

Önkormányzat és Hivatala 2014. félévi költségvetési módosításakor világossá vált, 

hogy ennek a feladatnak az ellátása  az erre a célra biztosított külön forrás terhére 

gazdaságosan már nem lehetséges, így a működést szabályozó szerződéseket 2014. 

december 31-i hatállyal a LEADER HACS-ok felmondták. 

Az önkormányzat önként vállalt feladatait tartalmazó SZMSZ 7. sz. mellékletét ennek 

alapján módosítjuk. 

A 4/2015.(III.17.) önkormányzati rendelet módosította a  megyei önkormányzati 

tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012.(III.5.) önkormányzati 

rendeletet akként, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság esetén 

lehetővé tette, hogy a megyei önkormányzat éves költségvetésében szereplő céltartalék 

összegének erejéig a társasággal kapcsolatos kötelezettségvállalásról a közgyűlés elnöke 

döntsön. Ezen szabályozáshoz hasonlóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvényben szabályozott kötelezettségvállalási rend magas fokú betartása érdekében 

javasoljuk a közgyűlésnek, hogy az elnököt hatalmazza fel olyan 

kötelezettségvállalásokban való önálló döntésre, amelyek esetén a kötelezettségvállalás 

összege a 3 MFt-ot nem haladja meg (jelenleg minden kötelezettségvállalás a közgyűlés 

hatáskörébe tartozik). Erre tekintettel a közgyűlés elnökének feladatait szabályozó  

66.§-t módosítani szükséges. 

Az SZMSZ 3. sz. melléklete tartalmazza a közgyűlés ülésein készítendő hang- és 

videofelvétel szabályait. E melléklet rendelkezéseinek pontosítása szükséges, tekintettel 

arra, hogy általános videofelvétel a közgyűlés ülésein nem készül mert az alkalmazott 

MIKROVOKS szavazatszámláló rendszer digitális hangrögzítésre és a szavazás 
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rögzítésére alkalmas. A közgyűlésre előzetesen bejelentkezett sajtó- és média képviselői 

készíthetnek hang- és videofelvételt a közgyűlés üléseiről, ez a szabályozás 

változatlanul hatályban marad.  

 

 Előzetes hatásvizsgálat  

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

alapján  

 

A rendelet-tervezet címe:  

A Somogy Megyei Közgyűlés………./2015.(VI.2.) önkormányzati rendelete a Somogy 

Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Társadalmi-gazdasági hatása:  

Igazodik a jogszabályi környezet miatt az önkormányzat működésében bekövetkezett 

változásokhoz  

Költségvetési hatása: jelenleg nincs  

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs  

Egyéb hatása: nincs.  

A rendelet megalkotásának szükségessége: A megyei önkormányzat működési 

szabályainak hozzáigazítása a tényleges működéshez és a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekhez.  

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos 

törvénysértés  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  

személyi: biztosítva  

szervezeti: biztosítva  

tárgyi: biztosítva  

pénzügyi: biztosítva  

 

Kérjük, hogy az SZMSZ  fentiek miatti, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

módosítását a közgyűlés elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Kaposvár, 2015. április 2. 

 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit 

irodavezető 
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Somogy Megyei Közgyűlés  

 

…../2015.(VI.2.) önkormányzati rendelet-tervezete 

 
 a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

 

A 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 66.§ (1) bekezdés 

a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„66. § 

 

(1) A közgyűlés elnökének általános feladatai a következők: 

 

a) a közgyűlés működésével összefüggő feladatok: 

 

- javaslatot tesz az alelnökök személyére, 

- segíti a képviselők munkáját, 

- összehívja és vezeti a közgyűlést, 

- ellátja az önkormányzat képviseletét, 

- meghatározza az alelnökök feladatait és munkamegosztását, számon kéri 

azok végrehajtását, 

- szervezi a testületi működést befolyásoló és más szervezetekkel az 

együttműködést (megyei érdekegyeztetés), 

- kapcsolatot tart az országgyűlési képviselőkkel, 

- a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett  - a közgyűlés át nem ruházható 

hatáskörébe tartozó ügyek, valamint a területfejlesztéssel, területi 

tervezéssel, programozással, koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos 

kérdések kivételével - dönt a két ülés közötti időszakban, illetve a közgyűlés 

ülésezési szünetében felmerülő, halaszthatatlan, a közgyűlés hatáskörébe 

tartozó önkormányzati ügyekben, 

- A közgyűlés elnöke jogosult a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaság esetén az önkormányzati vagyonrendelet szerinti 

kötelezettségvállalásra, és ezen felül az önkormányzat esetében olyan önálló 

kötelezettségvállalásra, melynek összege a 3MFt-ot nem haladja meg.” 
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2. §  

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba  

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

(3) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  

(4) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a …./2015.(VI.2.) önkormányzati rendelethez  

 

 

A KÖZGYŰLÉSEN KÉSZÍTENDŐ HANG- ÉS VIDEOFELVÉTEL 

SZABÁLYAI 

 

A szavazás eredményének rögzítésére, a hang- és videofelvételre vonatkozó 

szabályok 

 

I. A szavazás eredményének rögzítése, a hang- és a videofelvétel rendje: 

 

1) A MIKROVOKS képviselő testületi komplex rendszer digitális hangrögzítést és a 

nyílt szavazásról felvételt készít. 

 

2) a) A közgyűlés nyilvános üléséről szavazás- és hangfelvétel (továbbiakban: 

felvétel) készül. 

b) A közgyűlés zárt üléséről külön szavazás- és hangfelvétel készül. 

c) A zárt ülésen meghallgatott, illetve felszólaló az Ötv. 12.§ (4) bekezdés a/ pont 

szerint érintett amennyiben nem járul hozzá hangjának rögzítéséhez úgy a 

hangfelvételt meghallgatásának illetve felszólalásának  jegyzőkönyvben 

rögzített - időtartamára ki kell kapcsolni. Nem kapcsolható ki a hangfelvétel, 

ha az érintett a mondanivalója rögzítését kéri. 

 

3) A közgyűlés nyilvános ülésein a hivatal által készített felvételeken túl  a sajtó és 

egyéb médiák tudósítói, képviselői előzetes bejelentés alapján készíthetnek hang- 

és videofelvételt. Az ülés kezdete előtt, illetve a tevékenység későbbi 

megkezdésekor azt megelőzően a tudósító (felvételkészítő) jelentkezése alapján a 

közgyűlés levezető elnöke bejelenti, hogy az ülésen mely média(k) készít(enek) 

felvételt. Az itt felsoroltakon kívül az ülésekről más hang- és videofelvétel nem 

készülhet.  

 

II.  A felvételek tárolásának, megőrzésének rendje: 

 

1.) A hivatal által készített felvételeket és a felvételekről készült archiválásokat 

(továbbiakban: adathordozókat) az Önkormányzati és Jogi Iroda a jegyzőkönyv 

tárolására vonatkozó szabályok szerint tárolja és 2 évig megőrzi. 

2.) A zárt ülésről készített felvételek adathordózóit a nyilvános ülés adathordózóitól 

külön kell kezelni. 

 

III. A felvételek felhasználásának rendje 

 

1) A közgyűlés működését rögzítő adathordózók adatai a jegyző tájékoztatásával a 

jegyzőkönyvre vonatkozó betekintés szabályai szerint megtekinthetőek és 

visszahallgathatóak. 

 

2) A zárt ülésről készült adathordozók adatait a zárt ülés jegyzőkönyvébe 

betekintésre jogosultak tekinthetik meg. 
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3) A sajtó, egyéb médiák által készített felvételek felhasználására a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény személyiségi jogokra vonatkozó 

szabályai, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv., valamint a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 

tv. vonatkoznak. 
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2. melléklet a …./2015.(VI.2.) önkormányzati rendelethez  

 

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 

 

1. A Somogy Megyei Önkormányzat tagja a Mötv-ben foglalt, társulásokra vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően működő Munka- és Tűzvédelmi Társulásnak. 

 

 

 

 


