TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-26/2014.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 7-i
soron kívüli üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1.

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Gulyás Tibor, Horváth Zoltán,
Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Süli
János, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:
Szabó Loránd.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

––

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 14 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula
megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója;
Amreinné dr. Gál Klaudia, a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatója; dr. Printz
János, könyvvizsgáló.
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NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Pécsi Gábor, Takács Zoltán és Szigeti István.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnai Népújság, valamint a Tolnatáj TV munkatársai.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, meghívott vendégeinket és a
média képviselőit.
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési
tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
A tervezett napirendi pontokat a kiküldött meghívó tartalmazza. Van-e valakinek
módosító javaslata? Megadom a szót Bencze János képviselő úrnak.
Bencze János, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Nekem egy kérésem lenne,
elolvasva a napirendi pontokat és a hozzájuk tartozó előterjesztéseket, számomra
úgy lenne logikusabb, ha a 3. és az 5. napirendi pontot felcserélnénk. Ugyanis a 3.
napirendi pontban már az 5.-re hivatkozva úgymond meg fogunk hozni egy döntést,
tehát a majdani 5. épül bele a 3.-ba.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Van-e más javaslat? A napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban úgy
gondoljuk, hogy ez a helyes sorrend. Én nem javasolnám, hogy megváltoztassuk, de
természetesen szavazásra bocsátom a módosító javaslatot.
Tisztelt Képviselőtársaim! Az elhangzott módosító javaslatról fogunk szavazni.
Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében,
tartózkodás nélkül Bencze János képviselő úr módosító javaslatát elutasította.
Ezt követően az eredeti napirendről fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadta.
N A P I R E N D:
1.

A Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének megválasztása, eskütétele
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2.

A
Közgyűlés
társadalmi
megbízatású
meghatározása
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

alelnöke

javadalmazásának
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3.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

4.

Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságai
megválasztására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

5.

Rendelettervezet a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak
tiszteletdíjáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

6.

Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás elnyerésére
benyújtott kérelem jóváhagyására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

7.

Javaslat Tolna megye Integrált Területi Program 1.0 változatának elfogadására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

elnökeinek

és

tagjainak

A napirendi pontok tárgyalása következik.
1. NAPIRENDI PONT
A Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének megválasztása, eskütétele
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! A napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztést, a személyi
javaslatot kipontozva, a meghívóval együtt kézhez kapták. A személyi javaslatot most
tenném meg, a Közgyűlés társadalmi jogviszonyban álló alelnökének Kapitány Zsolt
képviselőtársamat javaslom. A most ismertetett személyi javaslatomnak megfelelően
felkérem a múltkor már megválasztott Szavazatszámláló Bizottságot, dr. Égi Csaba
képviselő úr vezetésével, hogy bonyolítsa le az alelnök megválasztása érdekében a
titkos szavazást. A titkos szavazás idejére szünetet rendelek el.

Szünetet követően:
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt
Közgyűlés!
Határozatképesség
ellenőrzése
céljából
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.

kérem

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
Tisztelt Közgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
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dr. Égi Csaba, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlésen jelen lévő 14 főből
mind a 14 fő kapott szavazólapot. A szavazást követően az urnában talált
szavazólapok száma is 14 db. Ebből érvényes szavazólap 9 db, érvénytelen
szavazólap 5 db. Az érvényes szavazatok száma tehát Kapitány Zsoltra 9 db, az
érvényteleneké pedig 5 db. A jelöltre leadott érvényes szavazatok száma így 9 db
szavazat, mellyel a Közgyűlés alelnöknek Kapitány Zsoltot megválasztotta.
Gratulálok Alelnök úrnak.
(Az alelnökválasztás összesítéséről készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 1.
számú mellékletét képezi, melyhez csatolásra kerültek az alelnökválasztás
szavazólapjai.)
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés társadalmi jogviszonyban álló
alelnökének 9 érvényes szavazattal Kapitány Zsoltot választotta meg.
A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata Kapitány Zsolt közgyűlési tagnak a közgyűlés
társadalmi
megbízatású
alelnökévé
történt
megválasztásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kapitány Zsolt
közgyűlési tagot a közgyűlés társadalmi megbízatású
alelnökévé a mai naptól megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alelnök
megválasztásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok
ellátásáról gondoskodjék.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei
főjegyző
Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Most az újonnan megválasztott tisztségviselő eskütétele következik, kérem
szíveskedjenek felállni.
„Én, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM,
HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK;
JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM; MEGYEI
KÖZGYŰLÉSI ALELNÖKI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA
MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN
TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM.
(ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)”
(Az alelnöki esküokmány a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
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2. NAPIRENDI PONT
A Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke javadalmazásának meghatározása
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Kérdezem Főjegyző asszonyt, a napirendi pont előterjesztőjét, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni? Megadom a szót, tessék.
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző:
Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Az 1. napirendi pont után ki tudom
egészíteni az írásban is kiküldött határozati javaslatot. Kérném szépen, hogy a
kipontozott részre Kapitány Zsolt alelnök urat szíveskedjenek a szavazás során
érteni. Köszönöm.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Nem látok kérdést, megnyitom a
napirendi pont vitáját. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni.
Mivel nem látok hozzászólási szándékot sem, a vitát lezárom. Határozathozatal
következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kapitány Zsolt
társadalmi megbízatású közgyűlési alelnök tiszteletdíját
megválasztásától kezdődően havi bruttó 300.000,-forintban
állapítja meg.
2. A Közgyűlés Kapitány Zsolt, a közgyűlés alelnöke részére
az 1. pontban megállapított havi tiszteletdíja 15%-ának
megfelelő összegű, havi bruttó 45.000,-forint költségtérítést
állapít meg.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges
adminisztratív teendőkről gondoskodjon.
Felelős: az 1-2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
Határidő: azonnal
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3. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztést mindenki megkapta, szóbeli kiegészítésem
nincs. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok
kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a
napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti
rendelettervezetről most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendeletét a Tolna
Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.
18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét
képezi.)

4. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést mindenki megkapta. A
határozati javaslatokkal kapcsolatban lenne egy technikai módosítás. A Jogi és
Ügyrendi Bizottság esetében van egy kipontozott tag, a külsős tagoknál. Kérem,
hogy ezt a kipontozást töröljük, erről ma nem fog döntés születni. Tehát egyelőre az
a javaslat, hogy ebben a bizottságban a külsős tag Takács Zoltán. Kérem, hogy
Képviselőtársaim a határozati javaslatot így tekintsék eredetinek.
Tisztelt Közgyűlés! Kérdések következnek. Nem látok kérdést, megnyitom a
napirendi pont vitáját. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni.
Mivel nem látok hozzászólási szándékot, a vitát lezárom. Határozathozatal
következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy három határozati javaslat
van. Először a I. határozati javaslatról szavazunk, amely a Jogi és Ügyrendi Bizottság
megválasztásáról szól. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának
megválasztásáról:
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jogi és
Ügyrendi Bizottság:
- elnökévé dr. Égi Csabát,
- képviselő tagjainak Széles Andrást, Pirgi Józsefet,
Bencze Jánost, Szabó Lorándot és Tóthi Jánosnét,
- nem képviselő tagjainak Takács Zoltánt
2014. november 7. napjától megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tagok
eskütételéről gondoskodjék.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal

Ezt követően a II. határozati javaslatról szavazunk, amely a Pénzügyi és Monitoring
Bizottság megválasztásáról szól. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring
Bizottságának megválasztásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi és
Monitoring Bizottság:
- elnökévé Kerecsényi Mártont,
- képviselő tagjainak Kovács Jánost, Pirgi Józsefet,
Ürmös M. Attilát és Gulyás Tibort,
- nem képviselő tagjának Pécsi Gábort
2014. november 7. napjától megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tag
eskütételéről gondoskodjék.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal

Végül a III. határozati javaslatról szavazunk, amely a Területfejlesztési és
Koordinációs Bizottság megválasztásáról szól. Kérem, most szavazzanak!
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Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs
Bizottságának megválasztásáról:
1. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság:
- elnökévé Széles Andrást,
- képviselő tagjainak dr. Égi Csabát, Kerecsényi Mártont,
Kovács Jánost, Bencze Jánost, Horváth Zoltánt és Süli
Jánost,
- nem képviselő tagjának Szigeti Istvánt
2014. november 7. napjától megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tag
eskütételéről gondoskodjék.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának
az érintettek részére történő eljuttatására.
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Most a megválasztott külsős bizottsági tagok eskütétele következik, kérem
szíveskedjenek felállni.
„Én, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM,
HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK;
JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM;
BIZOTTSÁGI TAGSÁGI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA
MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN
TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM.
(ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)”
(A bizottsági tagok esküokmánya a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)
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5. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak
tiszteletdíjáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pont előterjesztője a Főjegyző asszony, megadom
neki a szót.
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző:
Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Írásban valamennyi képviselő megkapta az anyagot,
nekem szóbeli kiegészítésem nincs. Amennyiben kérdés merül fel, szívesen
válaszolok. Köszönöm.
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási
szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így
lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés
szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 8/2014. (XI. 7.)
önkormányzati rendeletét a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek,
tagjainak tiszteletdíjáról.
(A 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét
képezi.)

6. NAPIRENDI PONT
Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás elnyerésére
benyújtott kérelem jóváhagyására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Szóbeli kiegészítésem nincs a napirendi ponttal kapcsolatban, az
előterjesztést mindenki megkapta. Kérdések következnek. Nem látok kérdést,
megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási
szándékukat jelezni. Mivel nem látok hozzászólási szándékot sem, a vitát lezárom.
Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,
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A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő
támogatás elnyerésére benyújtott kérelem jóváhagyására:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.
31.) BM rendelet 1.§ b) pontjában foglaltak alapján, egyedi
kezelést igénylő, előre nem tervezhető fizetési kötelezettség
teljesítésére a Tolna Megyei Önkormányzat 17000 E Ft
összegű támogatási igényének benyújtását jóváhagyja.
2. A Közgyűlés az igénylésben, illetve az előterjesztésben
meghatározott felhasználási célokat elfogadja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei
önkormányzati tartalékból a kiegészítő állami támogatás
elnyerése esetén a felhasználási határidő betartásával, a
feladatok megvalósítása érdekében 2014. és 2015. évre
vonatkozóan kötelezettséget vállaljon, a támogatás
célszerinti felhasználásáról gondoskodjon, a szükséges
kifizetéseket engedélyezze.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

7. NAPIRENDI PONT
Javaslat Tolna megye Integrált Területi Program 1.0 változatának elfogadására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Szóbeli kiegészítésem most sincs a napirendi ponttal
kapcsolatban, az előterjesztést mindenki megkapta. Kérdések következnek. Mivel
nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, a vitát
lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2014. (XI. 7.) közgyűlési
határozata a Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0-ás
változatának tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei
Integrált Területi Program 1.0-ás változatát az előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.
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2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét,
hogy a Tolna Megyei Integrált Területi Program 1.0-ás
változatát tegye közzé a megyei önkormányzat honlapján,
valamint a területfejlesztési dokumentumot küldje meg a
Nemzetgazdasági Minisztérium részére minőségbiztosítás
céljából.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Napirendi pontjaink végére értünk, köszönöm az aktív részvételt
és a felkészülést. Szeretném bejelenteni Képviselőtársaimnak, hogy a következő
Közgyűlés várható időpontja november 28., ami az év utolsó Közgyűlése lenne.
Lesznek olyan napirendi pontok, amelyeket törvényi előírás szerint meg kell
tárgyalnunk, és van már egyéb más is. Kérem a további aktivitást, és köszönöm az
együttműködést. Mai ülésünket bezárom.

k. m. f. t.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1. számú melléklet

2. számú melléklet
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1. melléklet a 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

A Közgyűlés tagjainak névsora

1. Bencze János
2. dr. Égi Csaba
3. Fehérvári Tamás
4. Gulyás Tibor
5. Horváth Zoltán
6. Kapitány Zsolt
7. Kerecsényi Márton
8. Kovács János
9. Pirgi József
10. Ribányi József
11. Süli János
12. Szabó Loránd
13. Széles András
14. Tóthi Jánosné
15. Ürmös M. Attila
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2. melléklet a 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Közgyűlés képviselő csoportjairól

FIDESZ-KDNP frakció

Vezetője: Széles András
Tagjai:
dr. Égi Csaba
Fehérvári Tamás
Kapitány Zsolt
Kerecsényi Márton
Kovács János
Pirgi József
Ribányi József

JOBBIK frakció

Vezetője: Bencze János
Helyettes: Horváth Zoltán
Tagja:
Ürmös M. Attila
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3. melléklet a 7/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke
1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
Elnöke:

dr. Égi Csaba

Tagjai:

Széles András
Pirgi József
Bencze János
Szabó Loránd
Tóthi Jánosné
Takács Zoltán

Külső tag:

2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG
Elnöke:

Kerecsényi Márton

Tagjai:

Kovács János
Pirgi József
Ürmös M. Attila
Gulyás Tibor
Pécsi Gábor

Külső tag:

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG
Elnöke:

Széles András

Tagjai:

dr. Égi Csaba
Kerecsényi Márton
Kovács János
Bencze János
Horváth Zoltán
Süli János
Szigeti István

Külső tag:
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INDOKOLÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes
szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza
meg. Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem
ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét.
Jelen rendeletmódosítás fő indoka a 2014. október 21-én megalakult, új Közgyűlés
és az újjáalakuló állandó bizottságok személyi összetételéből eredő változások
SzMSz-ben történő átvezetése.

Részletes indokolás
1.§
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény hatályon kívül helyezésére
tekintettel a közgyűlésnek új rendeletet szükséges alkotni a megyei közgyűlés tagjait,
bizottsági elnökeit és tagjait megillető tiszteletdíjról, költségtérítésről. Így az SzMSz-ben
a korábbi, egyúttal a mostani szabályozással hatályon kívül helyezendő önkormányzati
rendelet helyett már az új rendeletre szükséges hivatkozni.
Az Mötv. 33. §-a szerint: „Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő
önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a
képviselő-testület - a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
alapján - legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.” Az
SzMSz jelen módosítása a konkrét jogkövetkezmények meghatározását a
tiszteletdíjról szóló rendelethez utalja a tiszteletdíjakra vonatkozó szabályozás jobb
áttekinthetősége érdekében.
Mivel az újjáalakult állandó bizottságoknak külsős tagjai is lesznek, indokolt a
bizottságok közgyűlési tagjainak minimális számát a korábbi 6 főről 5 főre redukálni.
A személyi változások miatt módosításra kerülnek az SzMSZ-nek a Közgyűlés
névsorát, képviselő csoportjait, valamint a Közgyűlés bizottságainak összetételét
tartalmazó mellékletei.
2.§
A személyi változásokra tekintettel indokolt a sürgős hatálybaléptetés.

4. számú melléklet

5. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek,
tagjainak tiszteletdíjáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli:

1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg, melynek
havi bruttó összege 80000 Ft.
(2) A Közgyűlés állandó bizottságai elnökei tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági
tagság esetén is –az alapdíj 80000 Ft-tal növelt összege, azaz havi bruttó
160000 Ft.
(3) A Közgyűlés állandó bizottságai közgyűlési tagjainak tiszteletdíja – több
bizottsági tagság esetén is – az alapdíj havi bruttó 40000 Ft-tal növelt összege,
azaz együtt 120000 Ft.
(4) A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő tagjainak (a továbbiakban: a
bizottság nem közgyűlési tagjai) tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is
havi bruttó 40000 Ft.

2. § A Közgyűlés a közgyűlési tagok és a bizottságok nem közgyűlési tagjai részére
természetbeni juttatást nem állapít meg.

3. § A Közgyűlés tagját, a bizottság elnökét és tagját az adott tisztséggel járó
tiszteletdíj Közgyűlés tagjává, bizottság elnökévé, bizottság tagjává történő
megválasztása napjától, a megbízatás megszűnése napjáig illeti meg.

4. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a
Közgyűlés tagja köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület
munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni, illetve a bizottság tagja
köteles a bizottság ülésein megjelenni, a bizottság munkájában részt venni.
(2) A Közgyűlés tagja, a bizottság tagja – amennyiben előreláthatólag nem tud
részt venni a Közgyűlés, vagy a bizottság ülésén – úgy a Közgyűlés tagja és a
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bizottság elnöke a Közgyűlés elnökének, a bizottság tagja pedig a bizottság
elnökének – ezt írásban vagy szóban előre köteles bejelenteni.
(3) A Közgyűlés elnöke, illetőleg a bizottság elnöke igazoltnak tekintheti a
távollétet, amennyiben az érintett közgyűlési, bizottsági tag a távollétet
előzetesen írásban vagy szóban bejelentette vagy megjelenését objektív külső
körülmény akadályozta.
(4) A közgyűlési tag részére a tiszteletdíj csökkentett összege jár a kétszeri
igazolatlan távollét megállapítása hónapját követő két hónapban, az alábbiak
szerint:
a) a Közgyűlés üléséről hiányzó közgyűlési tag a képviselői tiszteletdíj 25 %-kal
csökkentett összegére jogosult;
b) a bizottság üléséről hiányzó bizottsági tag a bizottsági tagságért járó
díjnövekmény, illetve díj 25 %-kal csökkentett összegére jogosult;
c) a bizottsági ülésről hiányzó bizottsági elnök a bizottsági elnöki munkáért járó
díjnövekmény 25 %-kal csökkentett összegére jogosult.
(5) Egymást követő három alkalommal történő igazolatlan hiányzás esetén az
igazolatlan távollét megállapítása hónapját követő négy hónapban a (4)
bekezdés a)-c) pontjában meghatározott díjcsökkentés 50%-ra emelkedik.
(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az igazolatlan
megállapítását követően a tiszteletdíj csökkentésről rendelkezzen.

távollét

(7) A Mötv. 32. § (2) bekezdés j)-k) pontjában foglalt kötelezettség megszegése
esetén a közgyűlési tagságért járó alapdíj teljes megvonására kerülhet sor,
melynek időtartamáról, elrendeléséről a Közgyűlés – a kötelezettségszegés
körülményeinek ismeretében, írásba foglalt előterjesztés alapján - egyedi
határozatban dönt.
(8) A Közgyűlés tagjainak a Közgyűlés üléseiről történő távolmaradásával
kapcsolatos adatok nyilvántartásáról a megyei főjegyző a Megyei Önkormányzati
Hivatal útján gondoskodik.

Záró rendelkezés

5. § (1) E rendelet 2014. november 7-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei
Önkormányzat 2/1995 (I. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító
6/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet, a 15/1996. (IX. 26.) önkormányzati
rendelet, az 1/1998. (II. 26.) önkormányzati rendelet 42. §-a, 18/1998. (XI. 19.)
önkormányzati rendelet, a 2/1999. (III. 5.) önkormányzati rendelet 38. §-a,
12/1999. (VI. 17.) önkormányzati rendelet, a 7/2001. (III. 2.) önkormányzati
rendelet, a 15/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet, a 15/2004. (X. 25.)
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INDOKLÁS
Általános indokolás
A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának napján hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény számos rendelkezése, többek között a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó előírás is. A választás napján
ugyanakkor hatályát vesztette a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, amely a
megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 26.)
önkormányzati rendelet megalkotását és annak módosításait megalapozta.
Az önkormányzati rendelet megalkotását lehetővé tevő jogszabályi rendelkezések
változása a korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és új
önkormányzati rendelet megalkotását indokolja, ezért a rendelettervezetben erre
teszek javaslatot.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése a következőket tartalmazza: „ A képviselőtestület az önkormányzati képviselőnek a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapíthat meg.”
A Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha az önkormányzati képviselő,
önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj
is megállapítható.
Az önkormányzati tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat
kötelező feladatai ellátását.
A Mötv. 33. §-a alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját a
Közgyűlés – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján –
legfeljebb
12
havi
időtartamra
csökkentheti,
megvonhatja.
Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.
Arra is ügyelnünk kell, hogy a bizottságok esetében a közgyűlési tag és a nem
közgyűlési bizottsági tag bizottsági munkáért járó tiszteletdíja ne térjen el, azonos
munkáért azonos tiszteletdíj járjon, a szabályozás ne legyen diszkriminatív.
A tiszteletdíjak összege utolsó alkalommal 2010-ben változott.
Az új szabályozás alkalmat ad arra is, hogy a tiszteletdíj összegében korrekciót
hajtsunk végre.
A közgyűlési tagság esetén járó tiszteletdíj összegét 80000 Ft-ban, a bizottsági elnök
tiszteletdíját 160000 Ft-ban, a közgyűlési tagsággal is rendelkező képviselő a
közgyűlési tagságért járó alapdíj és a bizottsági tagságért járó díj együttes összegét
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számítva 120000 Ft-ban, a bizottságok nem képviselő tagjai 40000 Ft havi
tiszteletdíjban részesülnének a rendelettervezetben foglaltak elfogadása esetén.
A korábbi tiszteletdíjhoz mérten a növekedés az alapdíj esetében 8,1 %, a bizottság
elnök esetében 13,8 %, a bizottságok közgyűlési tagja esetében 11,8 %, a nem
képviselő tagja esetén 20 %.
A javaslat előterjesztésekor figyelembe vettük az önkormányzat költségvetésének
teherbíró képességét. A tiszteletdíjak emelése a javasolt bizottsági struktúrát
figyelembe véve járulékokkal együtt, éves szinten 2935 E Ft többletkiadást jelent.
A tiszteletdíjakat – a képviselők nyilatkozata szerint – levonások terhelik, illetve az
önkormányzat a bruttó tiszteletdíj után 27 % szociális hozzájárulási adót, vagy 27 %os egészségügyi hozzájárulást fizet.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A Közgyűlés tagjai részére havi 80000 Ft tiszteletdíjat javasolunk megállapítani,
amely a Közgyűlésben végzett munkáért állapítható meg a képviselő számára.
Az alapdíj korábbi összege 74000 Ft volt, a növekedés havi bruttó 6000 Ft.
A bizottság elnöke – a közgyűlési alapdíjat is figyelembe véve - havi bruttó 160000 Ft
tiszteletdíjra lenne jogosult a tervezetben foglaltak szerint. A korábbi 140600 Ft-os
díjhoz képest 19400 Ft-tal növekszik a tiszteletdíj összege.
A bizottság képviselő tagja a Közgyűlésben végzett munkájáért biztosított alapdíjat is
figyelembe véve a bizottságban végzett munkája elismerésekén havi 120000 Ft
tiszteletdíjban részesülne a rendelettervezet alapján. A korábbi 104300 Ft tiszteletdíj
12700 Ft-tal emelkedik.
A bizottságok nem képviselő tagjai a bizottsági munkáért járó 40000 Ft tiszteletdíjban
részesülnek. A korábbi 33300 Ft-os díj 6700 Ft-tal emelkedik.
A tiszteletdíjak összegének meghatározásakor figyelemmel voltunk arra, hogy
döntésünk tartós kötelezettséget jelent és arra is, hogy a tiszteletdíjak folyósítása ne
veszélyeztesse az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
2. §-hoz
A Mötv. 35. § (1) bekezdése természetbeni juttatás megállapítását is lehetővé teszi a
Közgyűlés számára. A rendelettervezetben ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a
Közgyűlés természetbeni juttatást ne állapítson meg.

5

3. §-hoz
A tiszteletdíjak a közgyűlés tagjává történő megválasztás, illetve a bizottsági elnökké,
bizottsági taggá történő megválasztás napjától illeti meg a közgyűlés tagját, a
bizottság elnökét, a bizottság tagját.
A tiszteletdíj a megbízatás időtartamában folyósítható.
4. §-hoz
A Mötv. 33. §-a lehetővé teszi a Közgyűlés számára, hogy a szervezeti és működési
szabályzatban foglaltak alapján a törvényben meghatározott képviselői -, bizottsági
tagsággal, bizottsági elnöki megbízatással járó kötelezettségek megszegése esetén
a tiszteletdíj csökkentésre vagy megvonásra kerüljön.
A tiszteletdíj megvonásáról – a Közgyűlés dönt a javaslat szerint – azokban a
kötelezettségszegési esetekben, amelyeknél a körülmények teljes körű
figyelembevétele szükséges. Például: a képviselő eskütételét követő három hónapon
belül a kormányhivatal által szervezett képzésen köteles részt venni, köteles
kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal
tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.
Az említett kötelezettségek megszegése esetén a Közgyűlés írásba foglalt
előterjesztés alapján, minden körülmény mérlegelésével dönthet a tiszteletdíj
megvonásáról, annak időtartamáról.
A Közgyűlés és a bizottságok ülésen történő részvétel, a munkába, döntéshozatalba
való bekapcsolódás objektívebben mérhető. A működőképesség fenntartása, a
közgyűlés és a bizottság munkájának tisztelete indokolja, hogy a nem igazolt
távollétek szankcionálásra kerüljenek. A közgyűlési tagságért járó tiszteletdíj, az
úgynevezett alapdíj, a bizottsági elnöki munkáért, vagy bizottsági tagságért járó
tiszteletdíj többlet a fokozatosság elvét betartva csökkenthető legyen.
A csökkentés mértéke és időtartama is rögzítésre kerül a rendeletben, meghatározott
feltétel bekövetkezéséhez kötve ennek lehetőségét.
A tiszteletdíj csökkentésről - nem igazolt távollét esetében - a Közgyűlés elnöke
rendelkezhet a rendeletben foglaltak szerint.
A rendelettervezetben az is rögzítésre kerül, hogy mely esetekben tekinthető
igazoltnak a távollét és mi a teendője a közgyűlés, illetve a bizottság tagjának.
A tiszteletdíj csökkentés az igazolatlan távollét megállapításának hónapját követő
hónaptól kezdődik, abból az okból eredően, hogy a tiszteletdíjak számfejtésében –
amit a Magyar Államkincstár végez – tiszteletdíj tartozás az esetleges
visszamenőleges döntés miatt ne keletkezhessen.
A tiszteletdíj csökkentése két igazolatlan távollét megállapításakor következik be.
Egymást követő három alkalommal bekövetkező igazolatlan távollét esetén
növekszik a csökkentés mértéke és időtartama is.
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A közgyűlési és bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmazzák a hiányzók
létszámát, amelyek nyilvántartásáról a megyei főjegyző a hivatal útján gondoskodik.
A bejelentett távolléteket is rögzíteni kell.
5. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik a tervezet 5. § (1) bekezdése.
A közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról szóló korábbi önkormányzati rendelet és az azt
módosító rendeletek az új rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik.
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6. számú melléklet

