
  

    
A Tolna Megyei Önkormányzat  

11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 
 a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló – 
többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdésének valamint     
71. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a Megyei Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
   
 

1. § 
 
 
A Rendelet 10.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 10.§ (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását – a kizárólagos 
hatáskörébe tartozók kivételével – átruházhatja:  
 
a. a Közgyűlés Elnökére,  
b. a Közgyűlés Bizottságaira, 
c. a Területi Kisebbségi Önkormányzat Testületére és,  
d. a törvényben meghatározottak szerint önkormányzati társulásra.” 
 
 

2. § 
 
 
A Rendelet 16.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„16.§ (6) A munkaterv üléstervi részét meg kell küldeni a (2) bekezdésben 
meghatározottaknak, valamint  

- a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Kirendeltsége 
vezetőjének, 

- a bizottságok nem közgyűlési tag tagjainak,  
- a területi kisebbségi önkormányzatoknak, 
- az egyes napirendek érintettjeinek.” 

 
 

3. § 
 
 
(1) A Rendelet 18.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 18.§ (3) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívót, valamint – a 24.§ 
(3) bekezdésében foglalt kivétellel – (a 20.§ (1) bekezdés a., - d., és g.,  pontjaiban 
meghatározott meghívottak esetén ) valamennyi írásbeli előterjesztést, illetőleg (a 
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20.§ (1) bekezdés e., - f., pontjaiban meghatározott meghívottak esetében ) a 
tanácskozási joggal történő meghívás alapjául szolgáló előterjesztés(eke)t a (2) 
bekezdésben meghatározott határidőben, postai úton (papíralapú dokumentumként ) 
kell kézbesíteni.” 
 
(2) A Rendelet 20.§ (1) bekezdése az alábbi g.,ponttal egészül ki: 
 
„ 20.§ (1) A Közgyűlés üléseire a közgyűlés tagjai mellett tanácskozási joggal meg 
kell hívni:  
 
a.) a megyei főjegyzőt, 
b.) a megyében megválasztott országgyűlési képviselőket, 
c.) az önkormányzat könyvvizsgálóját, 
d.) a megyei aljegyzőt és a hivatal osztályvezetőit, 
e.) az előterjesztőt amennyiben nem közgyűlési tag, 
f.) azt a személyt, illetve szervezet vezetőjét, képviselőjét akinek jelenléte a napirendi 
pont tárgyalásához szükséges, 
g.) a területi kisebbségi önkormányzat elnökét.” 
 
 

4. § 
 
 
A Rendelet az alábbi XIV/A fejezettel egészül ki: 
 

„XIV/A 
 

TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

81.§ (1) A Tolna megyében élő egyes kisebbségek külön törvényben 
meghatározottak szerint területi kisebbségi önkormányzatot hozhatnak létre. Egy 
kisebbség a megyében csak egy területi kisebbségi önkormányzatot hozhat létre. 
 
(2) A területi kisebbségi önkormányzatok között, illetőleg a területi kisebbségi 
önkormányzat és a megyei önkormányzat között nincs alá – fölérendeltségi viszony.  
 
(3) A területi kisebbségi önkormányzat jogi személy, képviselőinek száma 9 fő. 
 
(4) A területi kisebbségi önkormányzatot annak elnöke képviseli. Az elnök 
tanácskozási joggal vesz részt a megyei közgyűlés ülésein. 
 
82.§ A megyei önkormányzat – az önkormányzat hivatalán keresztül – a területi 
kisebbségi önkormányzat részére biztosítja testületi működésének feltételeit, így 
különösen: 
a.) a testületi működéshez szükséges helyiséghasználat biztosítása, 
b.) a testületi működéshez kötődő adminisztratív jellegű feladatok ellátása (pl. 
postázás, kézbesítés, sokszorosítás, ülések előkészítése, jegyzőkönyv 
elkészítésében, továbbításában történő közreműködés). 
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A területi kisebbségi önkormányzat testületi működésével járó költségek a megyei 
önkormányzatot terhelik. 
 
83.§ (1) A megyei főjegyző a területi kisebbségi önkormányzat testületi és bizottsági 
ülésein részt vesz. A megyei főjegyző köteles jelezni a területi kisebbségi 
önkormányzat testületének, illetve az elnökének ha döntéseiknél jogszabálysértést 
észlel. 
 
(2) A területi kisebbségi önkormányzat testületi és bizottsági üléseinek 
jegyzőkönyveit az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a megyei 
főjegyzőnek, aki azt 5 napon belül továbbítja a Dél-Dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Kirendeltsége vezetőjének. 
 
84.§ A megyei közgyűlés az átruházható feladat – és hatáskörét a területi kisebbségi 
önkormányzat testületére annak kezdeményezésére – külön törvényben 
meghatározott – megállapodás alapján átruházhatja. 
 
85.§  A területi kisebbségi önkormányzat megalakulását követő 2 hónapon belül a 
kisebbségi közügyek ellátásához, a működési feltételek 82.§ szerinti biztosításához 
szükséges ingó és ingatlan vagyontárgyakat a megyei önkormányzat a területi 
kisebbségi önkormányzat ingyenes használatába adja. Az átadás nem 
veszélyeztetheti a megyei önkormányzat feladat – és hatáskörének ellátását. Az 
ingyenes használatba adott vagyontárgyak körét a Tolna Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet elkülönítetten határozza meg. 
 
86.§ (1) A területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a 
megyei önkormányzat hivatala. 
 
(2) A területi kisebbségi önkormányzatok jogállását, megalakulását, feladat, - 
hatáskörét, működésnek részletes szabályait a területi kisebbségi önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint külön jogszabályok határozzák meg.” 
 
 

5.§ 
 
 
A Rendelet Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről szóló 
5. sz. melléklete Művelődési és Oktatási Bizottság további feladatai az alábbi francia 
bekezdésekkel egészül ki: 
 
„ Művelődési és Oktatási Bizottság további feladatai: 
- kapcsolatot tart a tolna megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal, 
- a megye kisebbségét érintő ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít, 
- megtárgyalja ( a kisebbségi önkormányzat nyilatkozatának ismeretében ) a területi 
kisebbségi önkormányzat egyetértését, véleményét igénylő közgyűlési 
előterjesztéseket, 
- megtárgyalja a megyei kisebbséget e minőségében érintő önkormányzati 
rendeletek tervezetét, 
- véleményezi a területi kisebbségi önkormányzat megyei önkormányzattól történő 
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feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését, 
- elősegíti a területi kisebbségi önkormányzatok egymás közötti, valamint a megyei 
önkormányzattal való együttműködését, kapcsolattartását.” 
 
 

6.§ 
 
 
A Rendeletnek a főjegyző részletes feladat, - és hatásköri jegyzékét tartalmazó 7. sz. 
melléklete f., pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki: 
 
„ f., Egyéb feladat- és hatáskörei : 
- részt vesz a területi kisebbségi önkormányzat testületének, bizottságainak ülésein, 
törvényességi kérdésekben felvilágosítást nyújt, 
- irányítja a területi kisebbségi önkormányzatok szervezési és ügyviteli 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,  
- gondoskodik a területi kisebbségi önkormányzat testületi és bizottsági üléseiről 
készült jegyzőkönyvek Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei 
Kirendeltsége részére történő megküldéséről.” 
 
 

7. § 
 
 
(1) A Rendelet Önkormányzati Hivatal szervezetét és ügyrendjét tartalmazó 8. sz. 
mellékletének IV. fejezete Jogi és Szervezési feladatai az alábbiakkal egészül ki: 
 
„ Jogi és Szervezési feladatok: 
- A Tolna Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, 
adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó 
tevékenységben, 
- a területi kisebbségi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak 
előkészítése.” 
 
(2) A Rendelet 8. sz. mellékletének Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály 
Költségvetési feladatai az alábbiakkal egészül ki: 
 
„ Költségvetési feladatok: 
- a területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása.” 
 
(3) A Rendelet 8. sz. mellékletének Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály 
Művelődési és Oktatási feladatok megjelölés Művelődési, Oktatási és Kisebbségi 
feladatok elnevezésre változik s egyúttal az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: 
 
„ A Tolna Megyei Területi Német Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, 
adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó 
tevékenységben.” 
 
(4) A Rendelet 8. sz. mellékletének a., melléklete helyébe jelen rendelet melléklete 
lép. 
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8. § 

 
(1) Jelen rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba. 

 
(2) A Rendelet szövegében szereplő Művelődés és Oktatási Bizottság elnevezés 

helyébe a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Művelődési és Kisebbségi 
Bizottság megjelölés lép. 

 
(3) A Rendelet 82-83.§.–ainak számozása jelen rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg 87-88.§-ra változik. 
 
 
 
 
 
  dr. Puskás Imre    dr. Bartos Georgina 
         a Közgyűlés elnöke       megyei főjegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2007. év április hónap 19-én kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2007. április 19. 
 
 
 
 
        dr. Bartos Georgina 
           megyei főjegyző 
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Melléklet 
 

a. melléklet 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 22/A.§. 
(8) bekezdésében meghatározottak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséggel járó munkakörök a következők: 
 
Kötelezettséget 
megállapító 
jogszabályhely 

Munkakör 
Vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség 
gyakorisága 

Ktv. 22/A.§. (8) d. Főjegyző 2 év 
Ktv. 22/A.§. (8) d. Aljegyző 2 év 

Ktv. 22/A.§. (8) c. 

Pénzügyi és Intézményfenntartó 
osztályvezető 
(főosztályvezető-helyettesi besorolású 
köztisztviselő) 

2 év 

Ktv. 22/A.§. (8) c. 

Pénzügyi és Intézményfenntartó 
osztályvezető-helyettesek 
(osztályvezetői besorolású 
köztisztviselő) 

2 év 

Ktv. 22/A.§. (8) c. 
Igazgatási és Beruházási 
osztályvezető-helyettes (osztályvezetői 
besorolású köztisztviselő) 

2 év 

Ktv. 22/A.§. (8) c. Politikai (fő)tanácsadó 2 év 
Ktv. 22/A.§. (8) f. Jogi ügyintéző 2 év 
Ktv. 22/A.§. (8) g. Költségvetési ügyintéző 2 év 
Ktv. 22/A.§. (8) g. Vagyongazdálkodási ügyintéző 2 év 
Ktv. 22/A.§. (8) f. Műszaki ügyintéző 2 év 
Ktv. 22/A.§. (8) e. Oktatási ügyintéző 2 év 
Ktv. 22/A.§. (8) e. Szociálpolitikai ügyintéző 2 év 
Ktv. 22/A.§. (8) g. Belső ellenőr 2 év 
 



  

 


