
 

A Tolna Megyei Önkormányzat  
17/2008. (VI. 27.) 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 1990. 
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a Tolna Megyei 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosítja: 
   

1. § 
 

(1) Az SzMSz 10.§.-a egy új (3) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a korábbi (3) – (7) 
bekezdések számozása (4) – (8) bekezdésre változik: 

 
„ 10.§ (3) A Közgyűlés az alábbi hatásköreit a Társulás a Magyarországi Német 
Színházért Társulási Tanácsára ruházza át: 
 
a., a Magyarországi Német Színház igazgatója vonatkozásában pályázat kiírása, 
kinevezése, felmentése, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
indítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kártérítési felelőség megállapítása, 
 
b., az igazgatói pályázat eredménytelensége esetén az újabb pályázati eljárás 
eredményes lezárultáig terjedő időtartamra igazgatói megbízás kiadása, 
 
c., Magyarországi Német Színház szakmai munkája eredményességének 
ellenőrzése,  
 
d., a Magyarországi Német Színház műsortervének véleményezése, szervezeti és 
működési szabályzatának jóváhagyása.” 
 
(2) Az SzMSz 11.§ z. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 11.§ z. a Közgyűlés kinevezési, megbízási hatáskörébe tartozó személyek 
tekintetében a fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
kártérítési felelőség megállapítása (a Magyarországi Német Színház igazgatójának 
kivételével),” 
 

2. § 
 
(1) Az SzMSz 1. sz. mellékletének 1. pontja 17.francia bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„- Kinevezi és felmenti az általa alapított és fenntartott intézmény, gazdasági 
társaság vezetőit (a Magyarországi Német Színház igazgatója kivételével)” 
 
(2) Az SzMSz 1. sz. mellékletének 4. pontja 3. francia bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
„ – Jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatait (a 
Magyarországi Német Színház kivételével)” 
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3.§ 
 

(1) Az SzMSz 6. sz. mellékletének 2. pontja a. alpontja 1., 2., francia bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 
„ -  Megyei Önkormányzati gazdálkodó szervezetek és intézmények vezetői állására 
pályázatok kiírása (a Magyarországi Német Színház kivételével),  
 
- A pályázatot elbíráló ideiglenes bizottság létrehozása (a gyermekvédelmi és 
szociális intézmények, valamint a Magyarországi Német Színház kivételével).” 
 
(2) Az SzMSz 6. sz. mellékletének 2. pontja d. alpontja 3. francia bekezdése az 
alábbiak szerint módosul: 
 
„ – Az intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyása (a 
Magyarországi Német Színház kivételével)” 
 

4.§ 
 

Az SzMSz 7. sz. mellékletének f. pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: 
 
„ – Ellátja a hivatal bevonásával a Társulás a Magyarországi  Német Színházért 
Társulási Tanácsának ügyviteli teendőit, gondoskodik a Társulási Tanács üléséről 
készített jegyzőkönyvek közigazgatási hivatalnak történő megküldéséről.” 

 
5.§ 

 
Az SzMSz 8. sz. melléklete VI. pontjában szereplő, a Megyei Önkormányzati Hivatal 
szakágazati besorolása az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 841105    Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége.” 
 

6.§ 
 
(1) E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az SzMSz 5. sz. 
mellékletének Művelődési és Kisebbségi Bizottság átruházott hatásköreit szabályozó 
6. francia bekezdése. 
 
 
 
  dr. Puskás Imre    dr. Bartos Georgina 
         a Közgyűlés elnöke       megyei főjegyző 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2008. június hónap 27. nap kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2008. június hónap 27. nap 
         
 

dr. Bartos Georgina 
           megyei főjegyző 


