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K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. június 27-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 55/2007. (VI. 27.) közgyűlési 
határozata a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
törvényességi észrevétele tárgyában: 
 
1.   A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 

Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
22/409/2007. számon megtett törvényességi észrevételét s 
az abban foglaltakkal – az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint – egyetért. 

 
2.  A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy ezen döntéséről és a 

megtett intézkedésekről a Dél-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal vezetőjét tájékoztassa. 

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



 

 

 
 
          2. sz. melléklet 

 
 
 
Tisztelt Hivatalvezető Asszony! 
 
 
Fenti hivatkozási számon törvényességi észrevételt tett a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 14-i ülésén megalkotott 3/2007. 
(II.14.) önkormányzat rendeletére. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 99.§ (1) bekezdése alapján a Közgyűlés az észrevételben foglaltakkal az 
alábbiak szerint egyetért: 
 
1. A Közgyűlés kifogásolt rendeletét a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően módosítja. 

 
2. A Közgyűlés jegyzőkönyvében a kifogásolt rendelet mögött szereplő „melléklet” 

megjelölésű táblázat a közgyűlési tagok tájékoztatását szolgálta, az 
előterjesztés része (csakúgy mint a rendelet indokolása), így értelemszerűen 
nincs a rendeletmódosítás szövegében hivatkozás mellékletre, hisz a 
rendeletnek nincs melléklete. 

 
 
3. A 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet preambuluma felhatalmazó 

rendelkezésként hivatkozza a Tolna Megyei Önkormányzat 12/2004. (VI.30.) 
önkormányzati rendeletének 9.§ (4) bekezdését. 

 
A 12/2004. (VI.30) önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése szerint : „A Tolna 
Megyei Önkormányzat bentlakásos szociális intézményeiben fizetendő 
intézményi térítési díj mértékét a Közgyűlés évente egyszer, külön rendeletben 
határozza meg.” 
 
 
 

Dél-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal  
Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
Regionális Hivatalvezető részére 
Kaposvár 

Szám: 1376-5/2007.  
Tárgy: Törvényességi észrevétel a 
3/2007. (II.14.) önkormányzati 
rendeletre  
Előadó: dr. Bartos Georgina  
Melléklet: 1 db  
Hivatkozási szám: 22/409/2007. 
 



 

 

 
 
Ezen rendeleti szabályozásra való utalás, hivatkozás talán szükségtelen de 
álláspontunk szerint nem törvénysértő. 

 
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét. 
 
 

 
 

Szekszárd, 2007. június 27. 

  

 dr. Puskás Imre 
 a Közgyűlés elnöke 
  

 


