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Ügyiratszám: SMÖ/279-1/2016. 

 

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).  A megyei 

közgyűlés 9/2016.(III.30.) számú határozatával úgy döntött, hogy konzorciumi partnerként 

közreműködik a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból támogatás nyújtására 

irányuló projektekben a közszféra szervezetek ez irányú kérelmére. A közgyűlési döntés 

tartalmazta azt is, hogy a megyei jegyző a projektek előkészítését, benyújtását, megvalósítását 

a hivatal Területfejlesztési Irodája bevonásával végzi el figyelemmel a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetének 

összeférhetetlenségi szabályaira. 

 

A pályázatok projekt előkészítési tevékenysége megkezdődött, a hivatal a Területfejlesztési 

Iroda köztisztviselőinek bevonásával látta el az eddig felmerült feladatokat amellett, hogy az 

iroda az SZMSZ-ben meghatározott saját feladatait is ugyanazzal a létszámmal hajtotta végre. 

A pályázatok várható magas száma, valamint a fenti összeférhetetlenségi szabályok miatt 

indokolt személyi elkülönítésekre tekintettel azonban a projektek előkészítésével, 

benyújtásával, megvalósításával, monitoringjával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására a hivatalban külön szervezeti egység létrehozása, működtetése indokolt a személyi 

állomány – a projektek számának alapján indokolttá váló – folyamatos bővítésével.  

 

Fentiekre tekintettel javasoljuk a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban új szervezeti 

egység, a Projektfejlesztési Iroda kialakítását a rendelet-tervezet mellékletében szereplő 

tartalom szerint. Az új szervezeti egység létrehozása érinti az SZMSZ 71. § (5) bekezdését, 

amely jogszabályhely a szervezeti egységek felsorolásáról rendelkezik. Érinti továbbá az 

SZMSZ 6. sz. mellékletét, amely az önkormányzati hivatal szervezeti felépítését és az 

ellátandó feladatokat mutatja. 

A Projektfejlesztési Iroda feladatait külön irodavezető irányítása mellett látja el. Az 

irodavezető feletti ellenőrzési és irányítási jogkört a megyei jegyző látja. Ilyen módon a fenti 

Korm. rendeletben megállapított összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása maximálisan 

biztosított. 

 

A rendelet kihirdetésének napja a közgyűlés napja, hatályba másnap lép. 

 

Előzetes hatásvizsgálat  

 

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

alapján  

 

A rendelet-tervezet címe:  

A Somogy Megyei Közgyűlés ……./2016.(IV.14.) önkormányzati rendelete a Somogy 

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

önkormányzati rendelet módosításáról  
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Társadalmi-gazdasági hatása: igazodik az önkormányzat megnövekedett kötelező 

feladatainak ellátásához 

Költségvetési hatása: van, előirányzat-módosítás indokolt, fedezet biztosított 

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: infrastrukturális feltételek biztosítása 

Egyéb hatása: a megnövekedett feladatok ellátása nagyobb létszámú szakképzett személyi 

állománnyal hatékonyabb 

A rendelet megalkotásának szükségessége: a megyei önkormányzat működési szabályainak 

hozzáigazítása a tényleges feladatellátással kapcsolatosan felmerült igényekhez 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvénysértő 

szervezeti egység létrehozatala rendeletmódosítás nélkül 

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. április 06. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit 

megyei aljegyző 
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A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

…../2016.(IV.14.) 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) Projektfejlesztési Iroda 

c) Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda 

d) Önkormányzati és Jogi Iroda.” 

 

2.  §  

 

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

 

(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

 

Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a …./2016.(IV.14.) 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 

 

Projektfejlesztési- és 

menedzsment Iroda 
Vezeti: projektfejlesztési 

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 

- projekt előkészítés, tervezés 

- TOP közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

- műszaki ellenőri szolgáltatás 

- projektmenedzsment 

- könyvvizsgálat 

- egyéb TOP-hoz kapcsolódó 

feladatok 




