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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

módosításáról 

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

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

majd a rendelet hatálybalépése óta az önkormányzat működésében bekövetkezett alábbi 

változások okán 2015. május 8-án a 8/2015.(VI.02.) önkormányzati rendelettel 

módosította azt. 

A 2015. évben további jelentős változások kerültek kidolgozásra a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatal életében, amelyek a működés alapdokumentumának 

módosítását indokolják. 2015. április 1-jétől a megyei jegyző személye megváltozott, 

aki a létszámában lecsökkent hivatali struktúra hatékonyabb működési formában történő 

kialakítását szervezte meg igazodva a létszámhoz és a feladatokhoz a 

költségtakarékosság jegyében. A szervezetrendszer működését a megyei önkormányzat 

az  SZMSZ-ében szabályozza, amelynek módosítása fentiek miatt indokolt.  

A hatályos SZMSZ 71. §-a és 6. sz. melléklete határozza meg a hivatali struktúrát és az 

egyes szervezeti egységek főbb feladatait. 2015. október 3-tól a szervezeti egységek 

elnevezése változik. A hármas irodatagozódást fenntartjuk, Területfejlesztési Iroda, 

Önkormányzati és Jogi Iroda, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda (korábban 

Pénzügyi Irodának neveztük, de a feladatátcsoportosítás miatt a neve változik) alakul ki. 

Az Önkormányzati és Jogi iroda által korábban ellátott gondnoki teendők szervezése, a 

Területfejlesztési Iroda által korábban ellátott vagyongazdálkodási, házüzemeltetési 

feladatok átkerülnek a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Irodához. Ehhez az irodához 

tartozik a hagyományos pénzügyi feladatok ellátása (költségvetési, számviteli, pénzügyi 

feladatok az önkormányzat, a hivatal, a területi nemzetiségi önkormányzatok és a 

társulás vonatkozásában). Ez utóbbiakat közvetlenül a gazdasági vezető felügyeli, míg 

az iroda egyéb feladatait az irodavezető koordinálja. A Területfejlesztési Irodában 

szervezzük az önkormányzat elsődleges kötelező feladatán túl (pályázati és monitoring 

rendszer működtetése, a megyei területfejlesztési, területrendezési koordinációs, 

vidékfejlesztési feladatok ellátása) a felmerülő ifjúsági, sport, civil, turisztikai 

feladatokat, az önkormányzat saját pályázatait, valamint az önkormányzat és a hivatal 

közbeszerzéseit. Ezen iroda keretei között látja el feladatát a megyei főépítész. Az 

Önkormányzati és Jogi Irodát az aljegyző vezeti. E változás indoka az önkormányzati és 

jogi irodavezető 2015. június 1-jétől aljegyzővé történt kinevezése. Az iroda látja el a 

közgyűlés és a bizottságok működésével kapcsolatos döntés előkészítési, végrehajtási 

feladatokat, a választási igazgatási teendőket, a humánpolitikai feladatokat. Ide 

tagozódnak be az elnökségi, jegyzői titkársági feladatok, a területi nemzetiségi 

önkormányzatokkal, az önkormányzati társulással kapcsolatos feladatok jogi része is. A 

belső ellenőrzés működtetése a jegyző feladata. A struktúrán belül több kolléga osztott 

munkakörben látja el feladatait az irodák közötti együttműködés és az összetett 

feladatok szakszerű megoldása érdekében. 
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Előzetes hatásvizsgálat  

 

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

alapján  

 

A rendelet-tervezet címe:  

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

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

önkormányzati rendelet módosításáról  

Társadalmi-gazdasági hatása:  

Igazodik az önkormányzat működésében bekövetkezett változásokhoz  

Költségvetési hatása: bérmegtakarítás  

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs  

Egyéb hatása: gyorsabb, hatékonyabb, rugalmasabb ügymeneti folyamatok 

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. július 15. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit 

megyei aljegyző 
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A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

…../2015.(…….) 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) 71. § (5) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„71. § 

 

„(5) A hivatal belső szervezeti egységei: 

a) Területfejlesztési Iroda 

b) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 

c) Önkormányzati és Jogi Iroda.” 

 

 

2. §  

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

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

 

 

Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 

 

 



1. melléklet a …./2015.(…..) önkormányzati rendelethez 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

Elnöki Tanácsadó(k) 

 

 

 

Elnök      

  

 

Alelnök(ök) 

   

    

            Megyei Jegyző  

 

 

Mb. Jogász 

Belső ellenőrzés  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Önkormányzati és Jogi Iroda  
Vezeti: megyei aljegyző 

 

- közgyűlés, bizottságok döntéseinek előkészítése, a 

döntések végrehajtásának szervezése 

- választási jogi feladatok 

- humánpolitikai feladatok 

- informatikai feladatok 

- önkormányzati társulás jogi feladatai 

- nemzetiségi önkormányzatok testületi feladatai 

- iktatás, irattározás, hivatali adminisztráció  

- rendezvények szervezése 

- elnökségi titkársági feladatok 

- jegyzői titkársági feladatok 

 

Pénzügyi és  

Vagyongazdálkodási Iroda 
Vezeti: pénzügyi és vagyongazdálkodási 

irodavezető 

Területfejlesztési Iroda 
Vezeti: területfejlesztési irodavezető 

- vagyongazdálkodás:  

(ingó, ingatlan hasznosítás, üzemeltetés) 

- biztosítások kezelése 

- gondnoki teendők szervezése 

- Kaposvári vigasságok terének üzemeltetése 

  

Gazdasági vezető 

- SMÖ, SMÖH, önkormányzati társulás, nemzetiségi 

önkormányzatok költségvetési, pénzügyi, számviteli 

feladatai 

- pénztári feladatok 

- választási pénzügyi feladatok 

- pályázatok pénzügyi feladatai 

- megyei főépítészi teendők 

- pályázati és monitoring rendszer 

működtetése 

- megyei területfejlesztési koordinációs 

feladatok 

- megyei területrendezési koordinációs 

feladatok 

- vidékfejlesztési feladatok  

- ifjúsági, sport, civil, turisztikai feladatok 

- önkormányzat saját pályázatainak kezelése 

- közbeszerzések (SMÖ, SMÖH, társulás) 

- nemzetközi feladatok 




