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kívüli  ülése … .sz. napirendi pontja 
 
Javaslat az Érdekegyeztető Tanács, valamint a Társulás a Magyarországi 
Német Színházért Társulási Tanácsa új közgyűlési képviselőinek 
megválasztására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke 
 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Humán, valamint a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése és az önkormányzat fenntartói 
körében működő intézmények munkavállalói érdekképviseletei a Munka 
Törvénykönyve, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján létrehozták és működtetik a megyei 
önkormányzati intézmények Érdekegyeztető Tanácsát (a továbbiakban: ÉT.). Az 
ÉT célja a folyamatos párbeszéd megteremtése a megyei intézményekben 
foglalkoztatott munkavállalók érdekképviseletei és a közgyűlés között. 
 
Közgyűlésünk a korábbi ciklusokban 5 képviselőt delegált az Érdekegyeztető 
Tanácsba. Tekintettel azonban a testület létszámának jelentős csökkenésére, 
javaslom, hogy a jövőben 3 tagot delegáljuk e szervezetbe. Az ÉT Szervezeti és 
Működési Szabályzata értelmében az önkormányzati oldal képviselői: a közgyűlés 
elnöke, a közgyűlés alelnöke és a közgyűlési tagok közül választott képviselők. 
 
E rendelkezésekkel összhangban álló személyi javaslatot fogalmazza meg az I. 
számú határozati javaslat. 
 
II. Önkormányzatunk a Magyarországi Német Színházat 2008. szeptember 1-
jétől a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával kötött társulási 
megállapodás keretében tartja fenn. A Társulás a társulási törvény 9.§-a szerinti, 
jogi személyiséggel nem, de közös döntéshozó szervvel un. Társulási Tanáccsal 
rendelkezik. A Társulási Tanácsban mindkét fél azonos számú (3-3 fő) képviselőt 
delegált. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának II.5. pontja 
értelmében a Tanács tagjának megbízatása megszűnik a „delegáló közgyűlésben 
meglévő képviselői mandátum megszűnésével”. Tekintettel arra, hogy a korábban 
megválasztott Tanácstagok megbízatása az önkormányzati választás napján, 
illetve a közgyűlés új elnökének megválasztásával – az újraválasztás tényétől 
függetlenül – megszűnt, indokolt új képviselők delegálása a Társulási Tanácsba. 
Az ennek megfelelő javaslatot a II. számú határozati javaslat tartalmazza. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

I. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2010. (XI.19.) 
közgyűlési határozata az Érdekegyeztető 
Tanács önkormányzati képviseletét ellátó 
közgyűlési tagjainak megválasztásáról: 

 
1.   A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 

Érdekegyeztető Tanács önkormányzati 
képviseletére dr. Puskás Imrét, dr. Pálos 
Miklóst és dr. Sümegi Zoltánt megválasztotta. 

 
2.   A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos 
Georgina megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2010. (XI.19.) 
közgyűlési határozata a Társulás a 
Magyarországi Német Színházért Társulási 
Tanácsába delegált képviselők 
megválasztásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Társulás a Magyarországi Német Színházért 
Társulási Tanácsába dr. Puskás Imre, dr. Égi 
Csaba és Széles András képviselőket 
delegálja. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos 
Georgina megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Szekszárd, 2010. november 8. 
 
           dr. Puskás Imre 
         a Közgyűlés elnöke 


