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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), melyet az 

alábbi indokok miatt módosítani javasolunk.   

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Kormányrendelet) a területi szereplő megyei önkormányzat 19. § d) pontja 

szerint a rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő 

bizottság (továbbiakban: DEB) ülésén. A DEB-be a Somogy Megyei Közgyűlés 

35/2015.(X.2.) közgyűlési határozatával Jakó Gergely elnököt delegálta, és felhatalmazta 

helyettesítőjének és megfigyelőjének kijelölésére. Az Elnök helyettesének Holovits Huba 

közgyűlési tagot, megfigyelőjének Becker Rolandot, Területfejlesztési Iroda irodavezetőjét 

jelölte.  

A 2016. május 13-án a Magyar Közlönyben megjelent 98/2016. (V. 13.) Kormányrendelet 

értelmében a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet módosítására kerül sor az alábbiak szerint. 

A 272/2014. (XI. 5.) Kormány rendelet 57/A. §-a kiegészül a (4) bekezdéssel, mely szerint „a 

területi szereplő által delegált tag a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő 

közgyűlése vagy az általa kijelölt bizottsága határozatában hozott döntési javaslatot 

képviseli”. E módosítás 2016. június 12-én lép hatályba. 

Mivel a Kormányrendelet 2016. májusi módosítása a DEB-be delegált tag, valamint 

akadályoztatása esetén helyettese DEB-ben leadott szavazatát felhatalmazáshoz köti, a 

felmerült feladatok sokasága, és rendszeressége miatt célszerű egy 3. közgyűlési állandó 

bizottság létrehozatala. A Kormányrendelet VI. fejezetében foglalt összeférhetetlenségi 

szabályok is indokolják, hogy ez esetben ne a meglévő Területfejlesztési Bizottság járjon el. 

Tekintettel Közgyűlésünk viszonylag alacsony létszámára, javasoljuk, hogy a 

Területfejlesztési Bizottság változatlan hatáskörökkel, de a 9 fő helyett 7 fővel, és a Pénzügyi 

Bizottság is változatlan hatáskörrel, de a 9 fő helyett 7 fővel működjék tovább. A 

létrehozandó új bizottságot – tekintettel a feladat fajsúlyára, és a határozatképesség minden 

esetben szükséges biztosítására – javasoljuk 9 fővel létrehozni Somogy megyei TOP Projekt 

Bizottság néven. A Bizottság feladatát – a valamennyi bizottságot megillető feladat- és 

hatáskörökön túl – kizárólag a TOP projektek döntéseinek előkészítéséhez, és 

meghozatalához kapcsolódó feladatokra javasoljuk koncentrálni. Az új bizottság átruházott 

hatáskörét az alábbiakban határozzuk meg:  

- Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés 

előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó Döntés 

Előkészítő Bizottság ülésére a Közgyűlés által jelölt tag döntés-előkészítő bizottsági 

döntési javaslatának megtárgyalása, és határozathozatal a Döntés-előkészítési 

Bizottságban leadható szavazatról. 

Így a Kormányrendelet VI. fejezetének összeférhetetlenségi szabályai szerint meghatározott 

feladatok a Területfejlesztési Bizottság hatásköreitől elkülönülnek, és a projektek 

megvalósításával, valamint az azokkal kapcsolatos döntésekkel összefüggő szerepek személyi 

szinten is elválnak.  
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Az új állandó bizottság létrehozatalának jogszabályi hátterét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) 

bekezdése alapozza meg, mely szerint a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatában 

határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és 

hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A Somogy Megyei Közgyűlés SZMSZ-ének 56. 

§-a összehangoltan a Mötv. rendelkezéseivel tartalmazza a bizottságokra vonatkozó 

szabályozást. A bizottságok létszámának változására, illetve az ebből eredő személyi 

összetétele szerinti változtatás lehetőségére a Mötv. 58. § (2) bekezdése ad lehetőséget, így a 

Közgyűlés a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére 

bármikor megváltoztathatja. Az újonnan létrehozott bizottság egy átruházott hatáskörben jár 

el, melynek jogi alapját a Mötv. 59. § (3) bekezdése, a fent nevezett Kormányrendelet 57/A. § 

(4) bekezdése (hatályba lép 2016. június 12-én), és az SZMSZ 56. § (4) a) pontja teremti meg.   

 

Fentiekre tekintettel javasoljuk a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének új állandó 

bizottság létrehozatalát Somogy megyei TOP Projekt Bizottság néven 9 fő taglétszámmal. 

Javasoljuk a meglévő 2 állandó bizottságot változatlan elnevezéssel és hatáskörökkel 7-7 fős 

taglétszámmal átalakítani a rendelet-tervezet mellékletében szereplő tartalom szerint. Az új 

bizottság létrehozása érinti az SZMSZ 56. § (1) bekezdését, amely jogszabályhely az állandó 

bizottságok és létszámuk, összetételük felsorolásáról rendelkezik. Érinti továbbá az SZMSZ 

4. sz. mellékletét, amely a bizottságok feladat- és hatásköreit tartalmazza.  

A rendelet kihirdetésének napja a közgyűlés napja, hatályba 2016. június 12-én 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.(V.27.) önkormányzati rendelete a Somogy 

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

önkormányzati rendelet módosításáról  

Társadalmi-gazdasági hatása: igazodik az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához 

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

Környezeti, egészségi következményei: nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: infrastrukturális feltételek és humánerőforrás 

biztosítása 

Egyéb hatása: a megnövekedett, és rendszeresen jelentkező feladatok ellátása új bizottság 

működését igényli 

A rendelet megalkotásának szükségessége: a megyei önkormányzat működési szabályainak 

hozzáigazítása a tényleges feladatellátással kapcsolatosan felmerült igényekhez 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvénysértő 

bizottság létrehozatala rendeletmódosítás nélkül 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  

személyi: biztosítva  

szervezeti: biztosítva  

tárgyi: biztosítva  

pénzügyi: biztosítva  
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Kérjük, hogy az SZMSZ fentiek miatti, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosítását a 

közgyűlés elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Kaposvár, 2016. május 23. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

dr. Sárhegyi Judit 

megyei jegyző 
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A Somogy Megyei Közgyűlés  

 

…../2016.(V.27.) 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) 56. § (1) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„56. § 

 

„(1) A közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre az alábbiak szerint: 

a) Pénzügyi Bizottság, 7 tagú, (4 fő közgyűlési tag, 3 fő nem közgyűlési tag)  

b) Területfejlesztési Bizottság, 7 tagú, (4 fő közgyűlési tag, 3 fő nem közgyűlési tag) 

c) Somogy megyei TOP Projekt Bizottság 9 tagú, (5 fő közgyűlési tag, 4 fő nem 

közgyűlési tag) 

 

2.  §  

 

(1)  A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

(2)  E rendelet a kihirdetését követően 2016. június 12-én lép hatályba és 2016. június 13-án 

hatályát veszti.  

 

 

 

Dr. Sárhegyi Judit Jakó Gergely 

megyei jegyző a közgyűlés elnöke 
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1. melléklet a …./2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez 

 

SZMSZ 4. sz. melléklete 

 

  

A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

A. 

 

VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

 

A bizottságok:  

 

1) Feladatkörükben előkészítik és véleményezik a megyei közgyűlés döntéseit, szervezik 

és ellenőrzik a döntések végrehajtását, feladatkörükben ellenőrzéseket végezhetnek. 

2) Előkészítik és benyújtják a közgyűlésnek a közgyűlés által meghatározott 

előterjesztéseket.  

3) Tevékenységi területüket illetően véleményezhetik a költségvetési rendeletet és 

zárszámadást.  

4) Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés programjait és munkatervét. 

Kezdeményezhetik - napirend megjelölésével - a közgyűlés összehívását. 

5) Javasolják és véleményezik a működési területüket illetően a Mötv. és  az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján kezdeményezett közgyűlési felterjesztéseket. 

6) Döntenek a bizottság alelnöke és tagjai esetén a bizottsági döntéshozatalból való kizárás 

ügyében. 

7) Ellenőrzik az önkormányzati hivatalnak a testületi döntések előkészítésére, 

végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint közgyűlési elnöki intézkedést 

kezdeményeznek.  

8) Javaslatot tesznek a megyei közgyűlés által adományozható kitüntető címre és díjakra.  

9) Javaslatot tesznek a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatai formáira, tartalmára.  

10) Véleményezik a közfeladat önkéntes felvállalására vonatkozó javaslatot.  

11) A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint 

együttes ülést tartanak.  

12) Kezdeményezik a közgyűlés elnökénél helyi népszavazás elrendelését. 

 

B.  

 

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 

1.  Átruházott hatásköre: 

1.1  Jóváhagyja a megyei önkormányzati hivatalra vonatkozó éves ellenőrzési tervet és az 

éves ellenőrzési jelentést.  

1.2 Gyakorolja az SZMSZ-ben és az önkormányzati vagyonrendeletben számára 

meghatározott átruházott hatásköröket. 
 

2. Saját hatásköre (Mötv.): 

2.1  Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál a költségvetési bevételek alakulását, különös 

tekintettel a saját bevételekre.  

2.2  Figyelemmel kíséri az önkormányzat vagyonának változását (növekedés, csökkenés), 

értékeli az azt előidéző okokat.  
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2.3  Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát. 

2.4  Az önkormányzatnál ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 

rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. 

2.5  Az önkormányzati hivatalnál végzett vizsgálatainak a megállapításait haladéktalanul 

közli a közgyűléssel. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a 

vizsgálati jegyzőkönyvet a bizottság észrevételeivel együtt megküldi az Állami 

Számvevőszéknek. 

2.6  Kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló 

kezdeményezéseket és az eljárás eredményéről a közgyűlést tájékoztatja (2000. évi 

XCVI. törvény 9. § (2) bek.). 

2.7  Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a velük egy háztartásban 

élő családtagjaik vagyonnyilatkozatait (2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3) bek.). 
 

3. Egyéb feladatköre: 

3.1  Véleményezi az egyéb pénzügyi kihatású előterjesztéseket, állást foglal 

pénzmaradvány visszaadásáról. 

3.2.  Vizsgálja a kötelező, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok pénzügyi 

feltételeit. 

3.3  Tevékenységi területét illetően főhatóságokkal és egyéb szervekkel együttműködést 

alakít ki. 

 

C.  

 

A TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

1. Átruházott hatásköre: 

1. A két soros közgyűlés között, amikor soron kívüli közgyűlés összehívása nem 

lehetséges, valamint a közgyűlés ülésezési szünetében dönt halaszthatatlan esetben a 

közgyűlés hatáskörébe tartozó, területfejlesztéssel, területi tervezéssel, 

programozással, koordinációval, vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben, kivéve az 

át nem ruházható hatásköröket.  

2. A közgyűlés elnöke tekintetében gyakorolja az Mötv. 19. § b) pontjában 

meghatározott egyéb munkáltatói jogokat. 

 

2. Saját hatásköre: 

1. Közreműködik a decentralizált pályázati rendszer működésének felügyeletében, a 

korábban a megyei területfejlesztési tanács, valamint regionális fejlesztési tanács 

hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási 

szerződésállománnyal kapcsolatban felmerülő ügyekben a közgyűlési döntéseket 

véleményezi. 

2. Előkészíti és véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót-, és fejlesztési 

programot, továbbá a megyei területrendezési tervet az országos és a kiemelt 

térségekre vonatkozó tervekkel összhangban. 

3. Gondoskodik a fenti dokumentumok közötti összhang biztosításáról. 

4. Közreműködik a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon 

követésében és értékelésében. 

5. Előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat, területfejlesztési 

programokat, részt vesz az országos területfejlesztési koncepció és a nemzeti 

fejlesztési stratégia kidolgozásában. 



7 

 

6. Közreműködik a települések fejlesztési tevékenységének koordinálásában a települési 

önkormányzatok felkérése alapján. 

7. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. 

8. Az önkormányzati hivatal közreműködésével kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, 

területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági 

szereplőkkel. 

9. Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának 

megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek). 

10. Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, 

adottságait. 

11. Előzetesen véleményezi a településrendezési terveket, gondoskodik a megyei 

területrendezési tervek és a településrendezési tervek összhangjáról. 

12. Előzetesen véleményezi a területi információs rendszer kialakításával és 

működtetésével kapcsolatos döntéseket. 

13. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 

megvalósítását, közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és 

értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a 

programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében. 

14. Véleményezi az operatív programokat, részt vesz azok előkészítésében. 

15. Megtárgyalja a megyei hulladékgazdálkodási tervet. 

 

3. Egyéb feladatköre: 

 

 Ellátja a közgyűlésen a titkos szavazással kapcsolatos szavazatszámláló bizottsági 

teendőket. 

 

D. 

 

SOMOGY MEGYEI TOP PROJEKT BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

1. Átruházott hatásköre: 

 

 Területi kiválasztási eljárásrendben benyújtott és megvalósított projektek döntés 

előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok esetében, a felállítandó Döntés 

Előkészítő Bizottság ülésére a Közgyűlés által jelölt tag döntés-előkészítő bizottsági 

döntési javaslatának megtárgyalása, és határozathozatal a Döntés-előkészítési Bizottságban 

leadható szavazatról. 

 

 


