
 

ELŐTERJESZTÉS 

A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2014 (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

A Vas Megyei Közgyűlés öt évvel ezelőtt alkotta meg jelenleg hatályos rendeletét, melyet 

időközben négy alkalommal módosított. Az önkormányzati választások után a Magyarország 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) 

bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja vagy 

felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét (továbbiakban: SzMSz). 

 

Mivel az Mötv-ben és a jogszabályi környezetben nem voltak olyan változások, amelyek az 

SzMSz jelentős módosítását vagy újraalkotását tennék szükségessé, ezért a felülvizsgálat 

eredményeként a következő változtatásokat javaslom: 

 

- a bizottsági struktúra és feladatok változatlanul hagyása mellett a Területi Tervezési és 

Területfejlesztési Bizottság elnevezését egyszerűsítve Területfejlesztési Bizottságra 

módosítani 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) 

értelmében a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodásokat kell 

kötni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás 

megkötését, módosítását követő harminc napon belül. Mivel az elmúlt két ciklusban 

német önkormányzat nem működött, így az együttműködési megállapodás vonatkozó 

részeit az SzMSz-be be kell emelni. A másik két önkormányzat vonatkozásában 

technikai jellegű pontosítások igénylik a módosítást. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet az előzetes hatásvizsgálat és az 

általános indokolás figyelembe vételével tárgyalja meg, rendeletét alkossa meg!   

 

A rendelet indokolása: 

 

I. A megyei közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosító rendelet-

tervezetének előzetes hatásvizsgálata 

 

A rendelet-tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint 

összegezhetők:  

  

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:  

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

 

A jelenlegi gazdasági, költségvetési viszonyokat nem befolyásolja. A társadalmi 

viszonyokra annyiban van hatással, hogy a német önkormányzattal való együttműködés 

egyes elemeit rögzíti. 

 

b) környezeti és egészségi következményei  



 

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

 

Az adminisztratív terhek nem változnak a rendelet-alkotás által.  

 

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható 

következményeinek vizsgálata:  

 

A közgyűlés szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálata törvényi kötelezettség. 

A felülvizsgálat elmaradása, illetve a német önkormányzattal való együttműködés egyes 

feltételeinek rögzítésének elmaradása jogsértő lenne. 

   

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

 

A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi feltételre nem lesz szükség.  

 

 

II. A rendelet tervezete 

 

VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

…/2019. (…….)  rendelete 

a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2014 (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) A megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014 (XII. 15.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 39. § (1) bekezdés b) pontja helyébe 

az alábbi rendelkezés lép: 

 

 „b) Területfejlesztési Bizottság” 

 

(2) A Rendelet 45. § (2) bekezdése A Területi Tervezési és Területfejlesztési Bizottság 

feladatai szövegrész helyébe A Területfejlesztési Bizottság feladatai szövegrész lép. 

 

 

2. § 

 

A Rendelet 54. §-a hatályát veszti. 

 

3. § 

 



A Rendelet 56. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A Vas Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Közgyűlés) a rendelkezésére álló anyagi 

eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein 

belül – a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Roma 

Önkormányzat) részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Roma Önkormányzat az üléseinek 

lebonyolításához közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Berzsenyi 

tér 1. szám alatt. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az 

elnöknek az aljegyzővel. 

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Roma Önkormányzat részére Szombathely, 

Sugár u. 9. szám alatt a 2. emeleten a 227. számú 52,5 m2 alapterületű helyiséget, 

amelyben a Roma Önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 

munkavállalók végzik feladatukat.  

- A Roma Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakkal a jó gazda 

gondosságával köteles bánni, gondoskodik az állagmegóvásukról, azokat 

rendeltetésszerűen használja. 

- A Roma Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingatlan és ingó vagyontárgyakat a 

Közgyűlés a munkája végzéséhez bocsátotta rendelkezésére, így azokat elidegeníteni, 

megterhelni, bérbe adni vagy egyéb módon bevétel szerzésére felhasználni nem lehet. 

- A Közgyűlés vállalja, hogy költségvetésébe a Roma Önkormányzat által használt 

helyiségek közüzemi költségeit megtervezi, azt biztosítja. 

- A Roma Önkormányzat vállalja, hogy működését úgy szervezi és végzi, hogy az 

épületben folyó egyéb tevékenységet ne zavarja. 

- A Közgyűlés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalon (továbbiakban: Hivatal) keresztül 

biztosítja a Roma Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, 

sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Roma 

Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

- A Roma Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a megyei jegyző 

vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja, illetve a Hivatal 

témafelelősei részt vesznek. 

- A Roma Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatokat a megyei jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja.  

- A Roma Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 

jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a megyei 

jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja. 

 

(2) A Közgyűlés a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves 

önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Vas Megyei Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Horvát Önkormányzat) részére a 

működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Horvát Önkormányzat az üléseinek 

lebonyolításához közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Berzsenyi 

tér 1. szám alatt. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az 

elnöknek az aljegyzővel.  

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Horvát Önkormányzat részére Szombathely, 

Berzsenyi tér 1. szám alatti Vas Megyei Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: 

Hivatal) havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati 

feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes 



használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését; 

- A Horvát Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakkal a jó gazda 

gondosságával köteles bánni, gondoskodik az állagmegóvásukról, azokat 

rendeltetésszerűen használja. 

- A Horvát Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingatlan és ingó vagyontárgyakat a 

Közgyűlés a munkája végzéséhez bocsátotta rendelkezésére, így azokat elidegeníteni, 

megterhelni, bérbe adni vagy egyéb módon bevétel szerzésére felhasználni nem lehet. 

- A Közgyűlés vállalja, hogy költségvetésébe a Horvát Önkormányzat által használt 

helyiségek közüzemi és takarítási költségeit, valamint az internet elérhetőség költségeit 

megtervezi, azt biztosítja. 

- A Horvát Önkormányzat vállalja, hogy működését úgy szervezi és végzi, hogy az 

épületben folyó egyéb tevékenységet ne zavarja. 

- A Közgyűlés a Hivatalon keresztül biztosítja a Horvát Önkormányzat kérésének 

megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel 

járó költségek viselését, a Horvát Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételeket. 

- A Horvát Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a megyei 

jegyző vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja, illetve a 

Hivatal témafelelősei részt vesznek. 

- A Horvát Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatokat a megyei jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja.  

- A Horvát Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 

jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a megyei 

jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja. 

 

(3) A Közgyűlés a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves 

önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a Vas Megyei Német Önkormányzat 

(továbbiakban: Német Önkormányzat) részére a működéséhez szükséges feltételeket, az 

alábbiak szerint: 

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Német Önkormányzat az üléseinek 

lebonyolításához közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz szükséges helyiséget a Berzsenyi 

tér 1. szám alatt. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az 

elnöknek az aljegyzővel.  

- A Közgyűlés térítésmentesen biztosítja a Német Önkormányzat részére Szombathely, 

Berzsenyi tér 1. szám alatti Vas Megyei Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: 

Hivatal) havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati 

feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes 

használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 

rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését; 

- A Német Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakkal a jó gazda 

gondosságával köteles bánni, gondoskodik az állagmegóvásukról, azokat 

rendeltetésszerűen használja. 

- A Német Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingatlan és ingó vagyontárgyakat a 

Közgyűlés a munkája végzéséhez bocsátotta rendelkezésére, így azokat elidegeníteni, 

megterhelni, bérbe adni vagy egyéb módon bevétel szerzésére felhasználni nem lehet. 

- A Közgyűlés vállalja, hogy költségvetésébe a Német Önkormányzat által használt 

helyiségek közüzemi és takarítási költségeit, valamint az internet elérhetőség költségeit 

megtervezi, azt biztosítja. 



- A Német Önkormányzat vállalja, hogy működését úgy szervezi és végzi, hogy az 

épületben folyó egyéb tevékenységet ne zavarja. 

- A Közgyűlés a Hivatalon keresztül biztosítja a Német Önkormányzat kérésének 

megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel 

járó költségek viselését, a Német Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételeket. 

- A Német Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a megyei 

jegyző vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja, illetve a 

Hivatal témafelelősei részt vesznek. 

- A Német Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 

iratkezelési feladatokat a megyei jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja.  

- A Német Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 

jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a megyei 

jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja. 

 

4. § 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Szombathely, 2019. november  

 

 

Majthényi László sk. 

a közgyűlés elnöke 

dr. Balázsy Péter sk. 

megyei jegyző 

 

 

III. Általános indokolás 

 

A hatályos SzMSz tartalmazza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény által kötelezően előírt elemeket, ugyanakkor a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvényhez kapcsolódó szabályokat újra kell kodifikálni, mely 

kötelezettségnek jelen módosító rendelet eleget tesz. 

A módosító rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései az 

alaprendeletbe épülnek be. 

 

 

 

Szombathely, 2019. november 07.  

 

Majthényi László sk. 

 


