
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

ÜLÉSE 
 
 
Szám: 86-24/2019. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. október 30-i soros 
üléséről. 

 
AZ ÜLÉS HELYE:  Szekszárd, Szent István tér 11-13., 106-os számú tárgyalóterem 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Barnabás István, Dr. Égi Csaba, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, 
Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Mezősi Árpád, Orbán Attila, 
Pintér Szilárd, Ribányi József, Széles András, Takács László.  
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Bencze János, Szabó 
Loránd, 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: ––  
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő  
 
Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei 
aljegyző. 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  - 
 
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK: - 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnatáj TV munkatársai.  
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, a média képviselőit és a 
Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés mai ülését megnyitja.  
 
Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy az írásos napirendi pont javaslatot mai közgyűlésükről a 
képviselőtársak megkapták. A napirendi pontokat a bizottságok még nem tárgyalták, 
hiszen a mai ülés egyik fontos feladata a bizottságok megválasztása. Emiatt egy 
módosító indítványa van. A 3. számú és a 4. számú napirendi pontok sorrendjének 
felcserélését javasolja, tehát a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 
szóló rendelet-tervezetnek és a Közgyűlés állandó bizottságai elnökei, tagjai 
megválasztásának sorrendjét javasolja felcserélni. Megkérdezi, hogy van e valakinek 
a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye. Kérdés, vélemény nem lévén kéri, 
hogy először az ügyrendi javaslatról szavazzanak. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat 
nélkül az ügyrendi javaslatot elfogadta. 
 
Kéri, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslatról az elhangzott módosítással 
együtt szavazzanak! 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat 
nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 
 
 
N A P I R E N D: 
 
1. A Közgyűlés alelnöke(inek) megválasztása, eskütétele 

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke   
 
2. A Közgyűlés alelnöke(i) javadalmazásának meghatározása  

Előadó: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző   
 

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

 
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztására 
 Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik.  
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1. NAPIRENDI PONT 
A Közgyűlés alelnöke(inek) megválasztása, eskütétele 
Előadó: a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy az egyeztetések következtében a napirendi ponthoz tartozó írásos 
előterjesztésben szereplő javaslattal kíván élni. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. 
Megnyitja a vitát. 
Kérdést, hozzászólási szándékot nem lát. 
Szünetet rendel el a titkos szavazás lebonyolítása érdekében. 
 
Dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: 
Ismerteti a titkos szavazás menetét. 
 
 
Szünetet követően: 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kéri Képviselőtársait, 
hogy jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.  
 
Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés továbbra 
is határozatképes.  
 
Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás 
eredményét. 
 
dr. Égi Csaba, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:  
Köszöni szépen. Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlésen jelen lévő mind a 13 fő részt vett 
a szavazásban, mind a 13-an le is adták a szavazatukat. Érvénytelen szavazat nem 
volt, érvényes szavazat 13 db volt. Az érvényes szavazatok számából, mivel egy 
jelölt volt, világosan megállapítható, hogy 13-an támogatták Orbán Attila alelnökké 
történő választását. A Közgyűlés tehát egyhangúlag Orbán Attilát választotta 
alelnökévé. Gratulál Alelnök úrnak.  
 
(Az alelnökválasztás összesítéséről készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 1. 
számú mellékletét képezi, melyhez csatolásra kerültek az alelnökválasztás 
szavazólapjai.) 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alelnökének 13 érvényes szavazattal Orbán Attilát választotta meg.  
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
47/2019. (X. 30.) közgyűlési határozata Orbán Attila 
közgyűlési tagnak a közgyűlés foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alelnökévé történt 
megválasztásáról: 
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1.  A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Orbán Attila 
közgyűlési tagot a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban 
álló 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. Gábor Ferenc 
megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

Orbán Attila, a Közgyűlés alelnöke: 
Hálát ad Istennek! Egyedül Istené a dicsőség ezzel kapcsolatosan is, de nagyon sok 
barátjának hálás azért, hogy itt lehet és megválasztották alelnöknek. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes úr 100 %-os támogatásáról biztosította. Süli János miniszter 
úr nagyon sokat tett, hogy eljutott idáig. Potápi Árpád államtitkár úr, a FIDESZ 
megyei elnöke is mindig támogatta. A választókerületi elnökök is támogatták, Horváth 
István és Széles András, nagyon szépen köszöni. Regionális igazgatójuknak, Bánki 
Eriknek is köszöni, hogy bizalmat szavazott neki. A megyei KDNP elnökének, Pálos 
Miklós úrnak is köszöni. Természetesen a családjának is köszöni, hogy a munkában 
mindig mellette álltak, és tudja, hogy a jövőben is számíthat rájuk. Köszöni Elnök 
Úrnak is a bizalmat, hiszen ő jelölte. Feladatának azt tekinti, hogy ugyan most a bal 
oldalán van, de a jobb keze legyen és segítse az ő munkáját. Köszöni a 
képviselőtársaknak is, hogy segítettek a mai nap abban, hogy tudja tartani a ritmust 
Elnök úrral, ő is a múlt héten 13 szavazatot kapott. Arra is készült, hogy mi lett volna, 
ha nem így alakul, az is erősítette volna, hiszen ha netán ellenünk vagy nem 
mellettünk szavaznak, keresztények vagyunk és megbocsátunk, és demokraták 
vagyunk és elfogadjuk ezt. Most a munka következik, mindenkinek sok sikert kíván 
ebben. A jelszava az, hogy a „Jóisten mindenek fölött. Magyarország és benne Tolna 
megye mindenek előtt”. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Most az Alelnök eskütétele következik, kéri 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 alelnöke(i) javadalmazásának meghatározása  
Előadó: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző   
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Felkéri Főjegyző urat, ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: 
Köszöni szépen. Tisztelt Közgyűlés! Az Alelnök javadalmazására vonatkozó 
határozati javaslatot mindenki megkapta. Kérik eredetiként kezelni, hogy 100 Ft-ra 
kerekített összeget javasolnak elfogadni, tehát ezzel módosulna az előterjesztés, az 
eredeti határozati javaslatban a 100 Ft-ra kerekített összeg szerepelne, és ennek 
megfelelően kérik a határozati javaslatot elfogadni. Köszöni. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény. Mivel nem lát, az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatról az elhangzott módosítással együtt 
kéri, hogy szavazzanak! 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
48/2019. (X. 30.) közgyűlési határozata Orbán Attila, a 
közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke 
illetményének és költségtérítésének megállapításáról: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Orbán Attila 
foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlési alelnök 
illetményét megválasztásától kezdődően havi bruttó 
807.700,- forintban állapítja meg. 
 

2. A Közgyűlés Orbán Attila, a közgyűlés alelnöke részére 
az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának 
megfelelő összegű, havi bruttó 121.155,- forint 
költségtérítést állapít meg. 
  

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 
szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon.  
 
Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 
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3. 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 írásos előterjesztést mindenki 
megkapta. Az egyeztetések lezajlottak. A 4 határozati javaslatot a képviselőtársak 
szintén írásban megtalálják. Kérdések következnek.  
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, szíveskedjenek 
hozzászólási szándékukat jelezni. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak. 
 
Takács László, képviselő: 
Módosító javaslata lenne, ami a 3-as határozati javaslatra vonatkozik, a 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tagjairól szól. Ő úgy látja, hogy abban az 
egy bizottságban nincs külső tag. Kocsisné Nagy Ilonát, madocsai hölgyet javasolná 
külső bizottsági tagnak, aki közgazdasági végzettséggel rendelkezik, a Demokratikus 
Koalíció megyei listáján 3. volt, így nem lett közgyűlési tag. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszöni szépen. Neki is van egy módosító javaslata. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Bizottságának elnöke az írásos anyagban 
még Kovács János képviselő úr volt, akit a Pénzügyi és Monitoring Bizottsági elnöki 
pozícióra is javasoltak. Célszerűnek tart itt egy cserét alkalmazni és javasolja, hogy 
Kovács János a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságban tag 
legyen, és Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára legyen a bizottság elnöke. Kérdezi, hogy 
van-e valakinek kérdése, véleménye, további javaslata. 
Kérdés, vélemény, további javaslat nem lévén a vitát lezárja.  
Elmondja, hogy két módosító indítvány érkezett, ezekről szavaznának elsőként. 
Megkéri Főjegyző urat, hogy foglalja össze ezeket. 
 
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: 
Képviselő úr azt javasolta, hogy egy külső bizottsági taggal növeljék a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Bizottságnak a létszámát és a külső tag 
Kocsisné Nagy Ilona lenne. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Az előterjesztő ezt nem támogatja, mivel a rendszer még eléggé képlékeny. Kéri, 
hogy most szavazzanak erről a módosító indítványról. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 ellenszavazattal, 1 tartózkodás, 3 igen 
szavazat mellett a módosító javaslatot nem fogadta el. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Kéri, hogy most szavazzanak arról a módosító indítványról, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnöke személyében csere legyen. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül ezt a módosító javaslatot elfogadta. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Határozathozatal következik. Felhívja Képviselőtársai figyelmét, hogy négy határozati 
javaslat van. Először az I. határozati javaslatról szavazzanak, amely a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság megválasztásáról szól. Kéri, most szavazzanak! 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő. 
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
49/2019. (X. 30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Jogi és Ügyrendi Bizottságának megválasztásáról: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jogi és 
Ügyrendi Bizottság: 
- elnökévé dr. Égi Csabát, 
- képviselő tagjainak Széles Andrást, Kovács Jánost, 
 Kapitány Zsoltot, Bencze Jánost és Szabó 
 Lorándot, 
- nem képviselő tagjának dr. Takács Zitát 
2019. november 1. 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. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra) 
Határidő: azonnal 

 
 
Ezt követően a II. határozati javaslatról szavazzanak, amely a Pénzügyi és 
Monitoring Bizottság megválasztásáról szól. Kéri, most szavazzanak! 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
50/2019. (X. 30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Pénzügyi és Monitoring Bizottságának 
megválasztásáról: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi és 

Monitoring Bizottság: 
- elnökévé Kovács Jánost, 
- képviselő tagjainak dr. Égi Csabát, Széles Andrást, 

Pintér Szilárdot, Barnabás Istvánt és Mezősi Árpádot,  
- nem képviselő tagjának Pécsi Gábort 
2019. november 1. 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. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra) 
Határidő: azonnal 

 
 
A III. határozati javaslatról szavazzanak, amely a Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottság megválasztásáról szól. Kéri, most szavazzanak! 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
51/2019. (X. 30.) 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, Kovács Jánost, 

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyit, Ribányi Józsefet és 
Takács Lászlót  

2019. november 1. napjától megválasztotta. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő eljuttatására. 
 
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)  
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra) 
Határidő: azonnal 
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A IV. határozati javaslatról szavazzanak, amely a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Bizottság megválasztásáról szól. Kéri, most szavazzanak! 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.  
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
52/2019. (X. 30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Bizottságának megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program Bizottság: 
- elnökévé Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klárát, 
- képviselő tagjainak Kovács Jánost és Ribányi 

Józsefet, 
- nem képviselő tagjának dr. Say Istvánt és 

Kerecsényi Mártont 
2019. november 1. 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. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra) 
Határidő: azonnal 

 
 
4. 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: 
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Megadja a szót Főjegyző Úrnak szóbeli 
kiegészítésre. 
 
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző: 
Tisztelt Közgyűlés! Az SZMSZ módosítását az alakuló ülést követő ülésen kötelező 
napirendi pontként meg kell tárgyalja a Közgyűlés, felül kell vizsgálni az SZMSZ-t. Az 
Elnök úr nem tartotta indokoltnak és szükségesnek a bizottsági struktúrán változtatni, 
és a hatásköröket sem tartotta indokoltnak átcsoportosítani. Az előző napirendi pont 
keretében megválasztotta a Közgyűlés a bizottságok tagjait. Az SZMSZ-ben ezt is át 
kell vezetni, valamint meg kell határozni azt, ha valamely frakció megfelelő számmal 
rendelkezik, ez a FIDESZ frakció, ezt is fel kell tüntetni az SZMSZ-ben. A rendelet 
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mellékleteit módosítja a Közgyűlés és a változásokat vezeti át. Egyéb változtatásra a 
Közgyűlés elnöke nem tett javaslatot. Köszöni. 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.  
Mivel nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási 
szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.  
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. 
Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most 
szavazzanak! 
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 6/2019. (X. 30.) önkormányzati rendeletét 
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
(A 6/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét 
képezi.) 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Javaslat Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztására  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Elmondja, hogy a Közgyűlés korábban úgy döntött, hogy Fejlesztéspolitikai 
Tanácsost szeretne a Közgyűlés mellé felkérni, hogy segítse a munkájukat, és a 
kapcsolati tőkéjüket erősítse. A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. 
A határozati javaslatban Süli Jánosra tett javaslatot, aki erre a feladatra maximálisan 
alkalmas és sokat tud a megyének segíteni, mint ahogy teszi azt miniszterként is. 
Úgy tervezik miniszter úrral, hogy havonta egy alkalommal leülnek és az aktuális, 
megyét érintő kérdésekről egyeztetnek. Ettől azt várják egyrészt, hogy az információ 
gyorsabban és direkt módon terjedjen közöttük, másrészt a közös pályázati fellépés, 
az állami források elnyerése ügyében, más politikai, társadalmi, gazdasági 
kérdésekben együtt tudjanak működni. Azt gondolja, hogy ez a megyét előre fogja 
vinni. Miniszter úr is azon a véleményen volt, hogy ezáltal ő is fel lesz vértezve olyan 
információkkal, amik a megyének rendelkezésre állnak, és ő, mint paksi miniszter 
ezekről nem feltétlenül tud. Kéri ehhez a Közgyűlés támogatását, és a tartalmi 
munkáról majd időnként miniszter úr itt a Közgyűlés előtt tájékoztatást tud adni. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.  
Nem lát kérdést. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. 
Mivel nem lát véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról, azaz Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos 
megválasztásáról. 
 
A döntéshozatalban részt vett 13 fő.  
 
Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot 
elfogadta. 
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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
53/2019. (X. 30.) közgyűlési határozata Megyei 
Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztásáról: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a paksi 
atomerőmű két új blokkjának megépítésére irányuló, 
továbbá a közvetett módon megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztéseket kiemelt megyei fejlesztésnek minősíti. 

 
 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. 

november 1. napjával Süli Jánost megválasztja Megyei 
Fejlesztéspolitikai Tanácsosnak.  
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontjaik végére értek, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének ülését bezárja. Minden közgyűlési tagnak jó munkát kíván. 
Partnerséget ajánl mindenkinek. Szeretne az ellenzéki képviselőknek is lehetőséget 
nyújtani, hogy véleményüket, szakmai elképzelésüket el tudják mondani, és ők ezt be 
tudják építeni tervezeteikbe. Ehhez kíván mindenkinek türelmet, erőt, egészséget. 
Hajrá Tolna Megye!  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 

 
 
 
 

  
 





 

 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

6/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1., 4., és 5. mellékletei helyébe jelen 
rendelet 1., 2. és 3. mellékletei lépnek. 
 
 

2. § 
 

Ezen rendelet 2019. november 1-én lép hatályba.  
 
 
 
 
                   Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2019. október 30-án kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2019. október 30. 
         
 
        dr. Gábor Ferenc 
        megyei főjegyző 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 6/2019. (X.30.) önkormányzati rendelethez 
 

1. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Közgyűlés tagjainak névsora 

 

 

 

1. Barnabás István 

2. Bencze János 

3. Dr. Égi Csaba 

4. Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára 

5. Fehérvári Tamás 

6. Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi 

7. Kapitány Zsolt 

8. Kovács János 

9. Mezősi Árpád 

10. Orbán Attila 

11. Pintér Szilárd 

12. Ribányi József 

13. Szabó Loránd 

14. Széles András 

15. Takács László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a 6/2019. (X.30.) 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 
       Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára 

Fehérvári Tamás 
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi 

       Kapitány Zsolt 
       Kovács János 

Orbán Attila 
Pintér Szilárd 
Ribányi József 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. melléklet a 6/2019. (X.30.) 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 

 Kovács János 
 Kapitány Zsolt 
 Bencze János 
 Szabó Loránd 
 

Külső tag:         dr. Takács Zita 
 

            2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Kovács János 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Széles András 
 Pintér Szilárd 
 Barnabás István 
 Mezősi Árpád 
  
Külső tag:     Pécsi Gábor 

 
3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 

 
Elnöke: Széles András 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Kovács János 
 Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi 
 Ribányi József 
 Takács László 

 

4.) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára  
 
Tagjai: Kovács János 
 Ribányi József 
Külső tagok:     dr. Say István 
 Kerecsényi Márton 



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 2019. október 23-án megalakult új Közgyűlés és 
az újjáalakuló állandó bizottságok személyi összetételéből eredő változások SzMSz-
ben történő átvezetése. 
 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

 
Az Mötv. 57. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés szervezeti és működési 
szabályzatában köteles meghatározni bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a 
bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat VI. Fejezetében meghatározott bizottsági 
struktúrában és bizottsági feladat- és hatáskörökben változtatást nem javasolok. 
 
A bizottsági elnökök és bizottsági tagok személyére jelen rendelet 3. melléklete 
szerint teszek javaslatot azzal, hogy az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a 
bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő 
megválasztással jön létre, így az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak javasolt 
személyekről külön előterjesztés keretében dönt a közgyűlés.  

 

 

 

 



 
                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek, a rendelet 
módosítása költségvetési kihatással nem jár. 
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.  
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosítására a 2019. október 23-án megalakult új Közgyűlés és az újjáalakuló 
állandó bizottságok személyi összetételéből eredő változások átvezetése okán van szükség. 
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2019. október 28. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 
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M E G H Í V Ó 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

soron következő ülését 
 

2019. október 30-án (szerdán) de. 1000 órára 
 

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 
106-os számú tárgyalótermébe 

összehívom. 
 

Napirend: 
 
1. A Közgyűlés alelnöke(inek) megválasztása, eskütétele 

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke   
 
2. A Közgyűlés alelnöke(i) javadalmazásának meghatározása  

Előadó: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző   
 

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 elnökeinek és tagjainak megválasztására  
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztására 
 Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!  
 

Szekszárd, 2019. október 25. 

 
      Üdvözlettel: 
 

  Fehérvári Tamás 
      a Közgyűlés elnöke 
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