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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 16.  sz. 
napirendi pontja 
 
Hozzájárulás a Közgyűlés Elnökének az Ópusztaszeri Emlékparkért 
Alapítványban betöltendő  kuratóriumi tagságához 
Előadó: dr. Égi Csaba, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke. 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége mint alapító, Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark Felújításáért Alapítvány elnevezéssel alapítvány 
létrehozását határozta el. 
 
Az alapítvány fő célkitűzése az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
felújítása, gondozása. Az alapítvány további célkitűzései között szerepel: 

- a veszélybe került Feszty – körkép megmentése, restaurálása és a 
festmény épületének, különösen tetőszerkezetének felújítása,  

- kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezése, lebonyolítása, 
valamint 

- a Történeti Emlékpark nevezetességeinek megismertetése. 
 
Az alapítvány kezelő szerve és legfőbb döntést hozó szervezete a kuratórium. A 
kuratórium az alapító által felkért öt tagból áll, a tagokat az alapító határozatlan 
időre kéri fel. A kuratóriumnak elnöke és négy tagja van. 
 
Az alapító dr. Puskás Imre Elnök Urat kérte fel a kuratórium egyik tagjává. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 
33/A.§ (2) bekezdésének b., pontja értelmében a főállású polgármester a 
képviselő testület  hozzájárulása nélkül nem lehet alapítvány kezelő 
szervezetének tagja, tisztségviselője. A polgármester az összeférhetetlenségi 
okot megválasztásától illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 
30 napon belül köteles megszüntetni. 
 
Az Ötv. 103.§ (2) bekezdése értelmében az Ötv. 33/A.§-ának alkalmazásában 
polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét is érteni kell. 
 
Az ismertetett jogszabályi rendelkezések értelmében a közgyűlés elnökének 
kuratóriumi taggá történő megbízásához a közgyűlés hozzájárulására van 
szükség. 
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Javaslom, hogy a Közgyűlés Elnöke un. relatív összeférhetetlenségének feloldása 
végett az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (IV.25.) 
közgyűlési határozata a Közgyűlés Elnökének 
kuratóriumi tagságához való hozzájárulás 
megadása  tárgyában: 
 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 10.§ (1) bekezdés m., pontjában 
foglalt hatáskörében eljárva – figyelemmel az 
1990. évi LXV. törvény 33/A.§ (2) bekezdés b., 
pontjában foglaltakra – hozzájárul dr. Puskás 
Imre a Közgyűlés Elnökének az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark Felújításáért 
Alapítvány kuratóriumi tagjává történő 
megbízásához. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 
határozatának érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
 

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
Határidő:  azonnal 

     
 

Szekszárd, 2008. március 28. 
 
 
         dr. Égi Csaba 
        a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 


