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Ügyiratszám: SMÖ/279/2016. 

 

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 háromszor módosította azt. 

Az SZMSZ 45. § (3) bekezdése alapján a jegyző gondoskodik az önkormányzati rendeletek 

éves felülvizsgálatáról. E kötelezettségnek eleget téve az SZMSZ-ben az alábbi módosítások 

váltak szükségessé a költségvetési rendelet megalkotásának jogszerűsége miatt. 

 

A helyi önkormányzatokkal kapcsolatos könyvvizsgálati kötelezettséget a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozta régebben, amelynek 2012. 

december 31-ig hatályos 92/A. § (2) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat előző 

évben teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 mFt-ot és hitelállománnyal 

rendelkezett, köteles volt könyvvizsgálót megbízni. A könyvvizsgálattal a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő "költségvetési" 

minősítésű könyvvizsgálót lehetett megbízni. A helyi önkormányzatokra, illetve az 

államháztartásra vonatkozó újabb jogszabályi előírások az önkormányzatok könyvvizsgálati 

kötelezettségét nem erősítették meg, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény a korábbi önkormányzati törvény erre vonatkozó §-ait 2013. január 2-től 

hatályon kívül helyezte.  

Az előbbiek azt jelentik, hogy a helyi önkormányzatok körében a könyvvizsgálati 

kötelezettség tulajdonképpen megszűnt.  

Önkormányzatunknál 2015. március 31. napjáig határozott idejű megbízással rendelkező 

könyvvizsgáló működött, így a 2015. évi költségvetési rendelet készítésekor e feladatát 

ellátva könyvvizsgálói jelentés készült. A szerződés lejárt – s mivel a törvényi kötelezettség 

megszűnt –, a takarékos költségvetés miatt annak meghosszabbítására nem került sor, így 

jelenleg nem alkalmazunk könyvvizsgálót a pénzügyi tárgyú előterjesztések, rendeletek 

elkészítésekor.  Ezért az SZMSZ könyvvizsgáló alkalmazására vonatkozó rendelkezéseinek 

módosítása (20. § (1) bekezdés b) pontja, 22. § (5) bekezdés, 78. § (2), (3) bekezdés), illetve 

hatályon kívül helyezése (43. § (4) bekezdés, 80. § (6), (7) bekezdés) szükséges. A 78.§ (2) 

bekezdés esetében továbbá az Áht. hatályos rendelkezéseihez történő hozzáigazítást is 

megtettük a költségvetési rendelet-tervezet kötelező tartalmi elemei vonatkozásában. 

 

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy további két módosítás is indokolt. Az 

SZMSZ 68. § (3) bekezdése értelmében a jegyző alatt érteni kell jelen rendelet 

hatálybalépésekor hivatalban lévő, címzetes főjegyző címet viselő megyei főjegyzőt. E 

rendelkezés a megyei főjegyző nyugdíjba vonulása miatt okafogyottá vált, így hatályon kívül 

helyezése szükséges. 

Az SZMSZ 81. §-a az önkormányzat eljárási- és döntéskezdeményezési jogát szabályozza. E 

§ (3) bekezdése helytelen szöveghasználattal a korábbi önkormányzati törvény szerinti 

felterjesztési jog kifejezést alkalmazza, ezért ennek módosítása a §-ban foglalt rendelkezések 

szöveghasználata szerint indokolt. 

 

A rendelet a közgyűlés ülése során kihirdetésre kerül, a hatálybalépés időpontja - a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdése alapján a szabályozás 
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céljának másként el nem érhető volta miatt - a kihirdetést követő órában kerül 

meghatározásra, így a rendelet már a közgyűlésen alkalmazhatóvá válik. 

 

Előzetes hatásvizsgálat  

 

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

alapján  

 

A rendelet-tervezet címe:  

A Somogy Megyei Közgyűlés ……./2016.(II.19.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei 

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

rendelet módosításáról  

Társadalmi-gazdasági hatása:  

Igazodik az önkormányzat és hivatala működéséhez, a megváltozott jogszabályi környezethez 

Költségvetési hatása: nincs 

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: jelenleg nincs  

Egyéb hatása: gyorsabb, hatékonyabb, rugalmasabb ügymeneti folyamatok, a költségvetési 

rendelettervezet előkészítési folyamatának egyszerűsítése 

A rendelet megalkotásának szükségessége: a megyei önkormányzat működési szabályainak 

hozzáigazítása a tényleges működéshez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekhez, valamint 

a gyakorlati működéshez 

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, 2016. február 01. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit 

megyei aljegyző 
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1. sz. melléklet 

A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

…../2016.(II.19.) 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) 20. § (1) bekezdés b) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„20. § 

„(1)  

b) 

az általa érintett napirendeket illetően: az előterjesztőt, amennyiben nem közgyűlési tag, azt a 

személyt, intézmény-, illetve szervezet vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a napirend 

tárgyalásához szükséges, erre az előterjesztő tesz javaslatot, ” 

 

2.  §  

 

A Rendelet 22. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„22. § 

 

„(5) Zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a közgyűlés nem közgyűlési tag alelnöke, a jegyző, az 

aljegyző, valamint meghívása esetén az érintett, a hivatal ügyintézője, a szakértő vehet részt.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 78. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

 

„78. § 

 

(2) A költségvetési rendelet elfogadása egyfordulóban történik. A költségvetési rendelet-

tervezet tartalmazza: 

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási 

előirányzatait, 

- működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási 

kiadások, kiemelt előirányzatok, és 

- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban, 

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (a hivatal) költségvetési 

bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait 

- kiemelt előirányzatok, 
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- kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti 

bontásban, 

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege 

és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi 

előirányzatokat, 

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási 

kiadási előirányzatokat, 

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat 

szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, 

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az 

önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit 

az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség 

érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és 

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § 

(4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási 

kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, 

i) elkülönítetten szerepel az évközi többletigényeket, valamint az elmaradt bevételek 

pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot, 

j) tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással 

együtt – bemutatni a rendelet-tervezet mellett a közgyűlésnek: 

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 

felhasználási tervét, 

-  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 

- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 

tartalmazó kimutatást, és 

- az államháztartási törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési 

évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak 

keretszámait főbb csoportokban, és e tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

 

3) A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, s a közgyűlés elnöke terjeszti a 

közgyűlés elé. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalja a közgyűlés ülését 

megelőzően.” 

4. § 

 

A Rendelet 81. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„81. § 

 

3) A közgyűlés a települési önkormányzatokkal együtt is élhet (1) bekezdés szerinti jogával.” 

 

5. §  

 

(1) E rendelet a kihirdetését követően, ugyanazon a napon ……… órakor lép hatályba. 
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2014.(XII.12.) 

önkormányzati rendelet  43. § (4) bekezdése, a 68. § (3) bekezdése, valamint a 80. § (6) 

és (7) bekezdései.  

 

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

 

 

 

Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 

 


