
 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2015. (VI. 26.) 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 rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja. 
 
 

1.§ 
 
A R. 1. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„1. § (7) A Megyei Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.tolnamegye.hu.” 
 
 

2. § 
 

(1) A R. 3. §-ának c.) pontja a következők szerint módosul: 
 
„3. § c.) Interpelláció: a Közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó ügyben valamely 
probléma felvetése és kifejtése, valamint az ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása 
a Közgyűlés bizottságaihoz, elnökéhez, alelnökeihez vagy a főjegyzőhöz. Az 
interpelláció nem foglalhat magában előkészítést igénylő önálló napirendet.” 
 
 
 

(2) A R. 3. §-ának h.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. § h.) Akadályoztatás: Abban az esetben áll fenn, ha az érintett személyt valamely 
körülmény (így szabadság, betegség, kiküldetés vagy egyéb ok) gátolja abban, hogy 
a közgyűlési, illetve bizottsági munkában részt vegyen, és ezáltal az önkormányzati 
igazgatásra érvényes jogszabályokban meghatározott jogait és kötelezettségeit nem 
gyakorolja vagy nem tudja gyakorolni. ” 
 

(3) A R. 3. §-ának i.) pontja a következők szerint módosul: 
 

„3. § i.) Tartós távollét: Abban az esetben állapítható meg, amennyiben az érintett 
személy 30 napot meghaladóan akadályoztatott.” 
 
 



 2

3.§ 
 

(1) A R. egészének tekintetében az „önként vállalt közfeladat” szövegrész helyébe 
az „önként vállalt feladat” szövegrész lép. 
 

(2) A R. 8. §-a a következőkkel egészül ki: 
 

„8. § (5) A Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és 
módját az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg.” 
 

 
4.§ 

 
A R. 11. §-a az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„11. § (8) A Közgyűlés által az elnökre és a bizottságokra átruházott hatáskörök 
felsorolását jelen Rendeletnek az elnök és a bizottságok részletes feladat- és 
hatásköréről szóló mellékletei tartalmazzák.” 
 
 

5. § 
 

(1) A R. 9. címében „a közgyűlés munkaprogramja” szövegrész helyébe „a 
közgyűlés gazdasági programja” szövegrész lép. 
 

(2) A R. 15. §-ának és 16. §-ának rendelkezései aszerint módosulnak, hogy „a 
munkaprogram” szövegrész helyébe „a gazdasági program” szövegrész lép. 
 

 
6. § 

 
A R. 16. §-ának (4) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„16. § (4) A munkaterv tartalmazza:   
a.) a Közgyűlések tervezett időpontját és napirendjét 
b.) a tervezett napirendek előadóit 
c.) azon napirendi pontok megjelölését, amelyek bizottság által, valamint a 
bizottságok (tanácsnok) állásfoglalásával terjeszthetők be 
d.) a napirend elkészítéséért felelős hivatali szervezeti egység megnevezését 
e.) a közmeghallgatás időpontját.” 
 

7. § 
 

(1) A R. 18. § (5) bekezdés f.) pontja a következők szerint módosul: 
 
„18. § f.) a Közgyűlés elnökének (összehívójának) aláírását és a Közgyűlés elnökének 
a Magyarország címerével ellátott körbélyegző lenyomatát.” 
 

(2) A R. 18. § (5) bekezdése az alábbi g.) ponttal egészül ki: 
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„18. § g.) utalást a 24. § (3) bekezdés alkalmazására 
 

 
8. § 

 
A R. 19. § (3) bekezdése a következők szerint egészül ki: 
 
„19. § (3) A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a soron kívüli ülés 
összehívására vonatkozó indítványt – a javasolt napirendi pont(ok) megjelölésével, 
valamint a soron kívüli ülés összehívásának indokaival és a döntési javaslattal együtt 
– a Közgyűlés elnökénél kell írásban előterjeszteni.” 
 

9. § 
 

A R. 20. § (2) bekezdésben foglaltak aszerint módosulnak, hogy  „a Megyei Bíróság 
elnöke” szövegrész helyébe „a Törvényszék elnöke” szövegrész lép. 
 

10. § 
 

(1) A R. 22. § (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
 
„22. § (1) f.) a Közgyűlés tagjai” 
 

 
(2) A R. 22. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 
„22. § (4) Az előterjesztő köteles a kötelezettségvállalást igénylő előterjesztést a 
Hivatal Pénzügyi Osztályával egyeztetni.” 
 
 

(3) A R. 22. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„22. § (5) Az előterjesztés benyújtására vonatkozó indítványt a Közgyűlés soros 
ülésére lehet benyújtani a Közgyűlés elnökéhez. Amennyiben az indítvány 
benyújtása és a soron következő Közgyűlés időpontja között kevesebb, mint 10 nap 
áll rendelkezésre, az előterjesztés csak az azt követő soros ülésen kerülhet 
megtárgyalásra.” 

 
 

(4) A R. 22. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„22. § (6) Az előterjesztés készítéséről a benyújtó gondoskodik a (2)-(4) 
bekezdésben foglalt előírásokra is figyelemmel.” 
 

11. § 
 

A R. 25. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„25. § (1) A megyei Közgyűlés tanácskozását a Közgyűlés elnöke, az elnök felkérése 
vagy akadályoztatása esetén a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló 
alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén pedig a másik alelnöke vezeti. A 
Közgyűlési elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós 
akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés korelnöke vezeti a Közgyűlés ülését. A 
levezető elnök munkáját a főjegyző segíti.” 

 
12. § 

 
(1) A R. 26. § (1) bekezdésének g) pontja a következőkkel egészül ki: 

 
„26. § (1) g) A szómegvonás okának ismertetése mellett megvonhatja a szót attól a 
közgyűlési tagtól, aki felszólalása során kitöltötte az időkeretet. Szintén megvonhatja 
attól a közgyűlési tagtól a szót, akinek hozzászólása – a g) pontban ismertetett 
esetben használt figyelmeztetést követően – ismételten a tanácskozáshoz nem illő, 
másokat sértő.” 
 

(2) A R. 26. § (1) bekezdés az alábbi l) ponttal egészül ki: 
„26. § (1) l) bezárja az ülést.” 
 

13. § 
 

A R. 27. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 
 
 

14.§ 
 

A R. 28. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„28. § (1) Az ülés napirendjére a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot, melyet a 
meghívóban tesz közzé.  
(2) Az ülés összehívását követően a meghívóban nem szereplő új napirendi pontokra 
vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elnöke, alelnöke, bizottsága és a főjegyző 
terjeszthet elő. Új napirendi pontra vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elnökéhez kell 
benyújtani. Új napirendi pontra vonatkozó javaslatot és az előterjesztést írásba kell 
foglalni és legkésőbb a napirendi pont tárgyalásáig ki kell osztani.  
(3) A Közgyűlés tagjainak, valamint a főjegyző javaslatára a Közgyűlés vita és 
alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszer szótöbbséggel dönt a javasolt 
napirendi pontnak a napirendről történő levételéről, a napirendi pontok sorrendjének 
megváltoztatásáról, a napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról, a napirendi 
pontok összevont tárgyalásáról.  
(4) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
(5) A napirend fentiek szerinti elfogadását követően az adott ülés napirendjére 
vonatkozóan új napirendi pont felvételére, a tárgyalt napirendi pont napirendről 
történő levételéről, valamint a napirendi sorrend megváltoztatására vonatkozó 
indítvány tárgyában a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
(6) A napirend elfogadása keretében az egyszerűsített döntéshozatali eljárás 
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alkalmazására a Közgyűlés elnöke tehet javaslatot, melyről a Közgyűlés vita és 
alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
Egyszerűsített döntéshozatali eljárásra akkor kerülhet sor, ha a napirendi pontot 
tárgyaló bizottság(ok) a döntési javaslatot támogatja(ák), vagy egyező tartalommal 
módosítja(ák) azt. Amennyiben több napirendi pont esetében döntött a Közgyűlés az 
egyszerűsített döntéshozatali eljárás alkalmazásáról, az érintett napirendeket 
lehetőség szerint összevont napirend keretében tárgyalja meg a Közgyűlés.  
(7) Az egyszerűsített döntéshozatali eljárás keretében a Közgyűlés a 30. § és 31. §-
okban foglaltak nem alkalmazandóak, így különösen szóbeli kiegészítésre, kérdésre, 
hozzászólásra, személyes megjegyzésre nincs lehetőség. Jelen korlátozás nem 
vonatkozik a főjegyző törvényességi tárgyú hozzászólására.  
(8) A napirendi pontok tárgyalási sorrendje rendszerint a következő: 

a) beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, 
b) rendelet-tervezetek, 
c) egyszerűsített döntéshozatali eljárásban tárgyalt napirendi pontok, 
d) egyéb, (minősített többséget igénylő) előterjesztések,  
e) egyéb, (nem minősített többséget igénylő) előterjesztések,  
f) tájékoztatók, 
g) interpellációk.  

(9) A Közgyűlés elnöke – szükség szerint – tájékoztatást nyújt az előző 
Közgyűlést követő fontosabb eseményekről.” 
 

15. § 
 

(1) A R. 29. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„29. § (1) A napirendi pontok tárgyalásakor a – (2) bekezdésben és a 28. § (6) 
bekezdésben foglalt egyszerűsített döntéshozatali eljárás kivételével – a Közgyűlés 
elnöke minden előterjesztés felett külön nyit vitát.” 
 

(2) A R. 29. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„29. § (4) A napirend elfogadásáig az előterjesztő visszavonhatja az általa előterjesztett 
napirendi pontot, ami az adott ülésen már nem vehető napirendre” 
 
 
 

16.§ 
 

A R. 30. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„30. § A döntéshozatali eljárásban a közgyűlési felszólalások lehetnek: 

a.) a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdés  
b.) bizottsági vélemények ismertetése 
c.) képviselőcsoportok véleményének ismertetése 
d.) a napirendi pont vitájában történő hozzászólás 
e.) felszólalás ügyrendi kérdésben 
f.) személyes megjegyzés.” 
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17. § 

 
A R. 31. §-a az alábbi (2/A) bekezdéssel egészül ki: 
 
„31. § (2/A) A képviselőcsoportok – erre irányuló indítványuk esetén – az 
előterjesztésekre vonatkozó véleményüket napirendi pontonként legfeljebb 2 percben 
kifejthetik.” 
 

18. § 
 

A R. 32. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„32. § (3) A napirendi pontok vitája során bármely képviselő javasolhatja a vita 
lezárását, amiről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.” 
 
 

19.§ 
 

A R. 34. §-a helyébe az alábbi 34. § lép: 
 
„34. § (1) A Közgyűlés bármely tagja a Közgyűlés soros ülésén, a nyílt ülésen 
tárgyalt valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően interpellálhat.  
(1) Az interpellációt írásban kell benyújtani a Közgyűlés elnökének, legkésőbb a 
Közgyűlés napirendjének elfogadásáig. Az interpelláció címzettje a Közgyűlés 
elnöke, alelnöke, bizottsági elnöke, tanácsnoka, főjegyzője lehet.   
(2) Amennyiben a napirend elfogadásáig érkezett az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
szabályoknak megfelelő interpelláció, a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a Közgyűlést az 
érkezett interpellációról, melyet a Közgyűlés köteles napirendjére venni.  
(4) Az interpellációt a Közgyűlésen kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt 
legalább 2 nappal előbb írásban megkapja. Az interpelláció másolatát a Közgyűlés 
elnökének is meg kell küldeni, ha nem ő az interpelláció címzettje.  
(5) A Közgyűlésen az interpelláció benyújtója legfeljebb 2 percben szóban ismertetheti 
az interpelláció tartalmát. Az interpelláció címzettje dönt a válaszadás módjáról, vagy az 
ülésen legfeljebb 4 percben megadja a választ, vagy 15 napon belül írásban kell választ 
adni.  
(6) Amennyiben az interpelláció címzettje az ülésen szóban válaszolt, az interpellációra 
adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő "igen" vagy "nem" felelettel 
nyilatkozik. El nem fogadott válasz esetén az interpellációról a Közgyűlés vita nélkül, 
egyszerű szótöbbséggel dönt.  
(7) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpellálót követően a Közgyűlés 
sem fogadja el és annak további vizsgálatát szükségesnek tartja, akkor ezzel a 
feladattal az illetékes bizottságot kell megbízni.  
(8) Ha az interpellált az interpellációra írásban ad választ, az interpellálónak 
megküldött válasz másolatát valamennyi közgyűlési tagnak meg kell küldeni. A válasz 
elfogadásáról a Közgyűlés következő soros ülésén a (4) bekezdésben foglaltak szerint 
születik döntés.  
(9) Az interpelláció kivizsgálása során az interpelláló közgyűlési tag részvételét 
lehetővé kell tenni.  
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(10) Az interpellációkról a főjegyző nyilvántartást vezet.” 
 

20. § 
 

A R. 35. §-a és az azt megelőző alcím hatályát veszti. 
 

 
21. § 

 
A R. 47. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„47. § (4) A Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Titkársági Osztályán – 
ügyfélfogadási időben – a választópolgároknak lehetőséget kell biztosítani az 
önkormányzati rendeletek megtekintésére.” 
 

22. § 
 

A R. 62. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„62. § (4) A Közgyűlés elnöke határozza meg, hogy tartós távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén az alelnökök közül ki látja el az általános helyettesítési 
feladatokat.” 
 

23. § 
 
A R. 68. §-ának (5) bekezdésében foglalt „Területfejlesztési Osztály” szövegrész 
helyébe a „Terület-és Vidékfejlesztési Osztály” szövegrész lép. 
 
 

24. § 
 
A R. 77. §-ának (1) bekezdésében a „kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiség” 
szövegrész lép. 

 
25. § 

 
A R. 81. §-a a következő bekezdéssel egészül ki: 
 
„81. § (3) A Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok 
együttműködését egyebekben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. §-ának (2) bekezdése szerinti külön megállapodás szabályozza.” 
 

 
 

26. § 
 

A R. 2. melléklete az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„19.) Gazdasági társaságot működtet.” 
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27. § 
 

(1) A R. 6. mellékletének Jogi és Ügyrendi Bizottságra vonatkozó rendelkezései 2.) 
pontja a következők szerint módosul: 
 

„2.) Véleményezi a Közgyűlés számára a tisztségviselők javadalmazására vonatkozó 
előterjesztést.” 

 
 

(2) A R. 6. mellékletének Pénzügyi és Monitoring Bizottságra vonatkozó 
rendelkezései között a Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök 
felsorolása a következő francia bekezdéssel egészül ki: 

 
„- döntés a követelésekről történő lemondásokról” 
 

28. § 
 
A R. 7. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
 

29. § 
 

(1) Ezen rendelet 2015. július 15. napján lép hatályba.  
 

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a megyei főjegyző 
gondoskodik. 

 
 
 

 
   Fehérvári Tamás                                                            dr. Gábor Ferenc 

            a Közgyűlés elnöke                    megyei főjegyző 
 
 
 
Záradék: 
E rendelet 2015. június hónap 26. napján kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2015. június 26.  
 
 
                   dr. Gábor Ferenc 
              megyei főjegyző 



A 8/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete: 
 

7. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez1 2 
 

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke 
 

1.) A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

a) Összehívja a Közgyűlést, vezeti annak munkáját, 

b) Képviseli a Megyei Önkormányzatot, 

c) Gondoskodik a megyei képviselők zavartalan munkája feltételeiről, 

d) Gondoskodik a Közgyűlés választási ciklusra vonatkozó programjának 

elkészítéséről, annak alapján a szakmai programok és a Közgyűlés éves 

munkatervének előkészítéséről, 

e) Beszámol a Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról, 

f) Gondoskodik az önkormányzati munka nyilvánosságáról, a lakosság és a sajtó 

tájékoztatásáról, 

g) Meghatározza - a munkamegosztás keretei között - az alelnökök feladatait.  

 
2.) A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei: 

 
a) A Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja 

az önkormányzati hivatalt, 

b) A főjegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal 

belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 

rendjének meghatározására, 

c) A főjegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal 

feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések 

előkészítésében és végrehajtásában, 

d) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 

e) A hivatal dolgozóival kapcsolatos főjegyzői munkáltatói jog gyakorlásával 

összefüggésben - külön elnöki rendelkezéssel meghatározott körben - 

egyetértési jogot gyakorol, 

                                            
1 Módosította a 3/2012. (II.17.) önk.rendelet  9.§-a 
2 Módosította a 8/2015. (VI. 26.) önk.rendelet  27.§-a 2015. július 3-ai hatállyal. 
 



f) Ellenjegyzi a megyei önkormányzati hivatal belső szervezeti egységeinek 

közvetlen közgyűlési előterjesztéseit, 

g) A belső szervezeti egységek vezetői, a hivatal dolgozói részére vezetői, 

illetve munkaértekezletet tart, 

h) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, 

hatósági jogkörökben, 

i) Javaslatot tehet az önkormányzati hivatal belső ellenőrzési 

szempontjainak kialakításához.  

 
3.) Pénzügyi gazdálkodási feladat- és hatáskörei: 

a) A Közgyűlés elé terjeszti a gazdasági program tervezetét, a költségvetési 

rendeletet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét, 

b) Gondoskodik a Megyei Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 

c) Tájékoztatja a Közgyűlést az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, 

költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi 

helyzetéről, 

d) A Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más 

személyt is felhatalmazhat, 

e) A Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót, 

f) Szükség esetén a Közgyűlés elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendelet tervezetét, 

g) A megyei önkormányzati öröklés, illetve vagyonról történő lemondás 

esetén dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén 

intézkedik annak átvételéről, 

h) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, 

illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a 

Megyei Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, 

amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

i) A Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt 

engedély kiadása a követelésről való lemondásról.  

 

  

 



4.) Átruházott költségvetési hatáskörök: 
 

a) Dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) 
bekezdésében foglalt, a Közgyűlés elnöke döntése alapján 
felhasználható forrás felhasználásáról – a költségvetési rendeletben 
meghatározott értékhatár betartásával.  

b) Dönt az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési 
maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséről, a 
költségvetési maradvány átmeneti finanszírozásra történő 
felhasználásáról, a költségvetési maradványt terhelő 
kötelezettségvállalásról. 

c) Dönt a Tolna Megyei Önkormányzat, ezen belül az önkormányzat 
elkülönített költségvetésének, valamint a Hivatal költségvetésének 
bevételi és kiadási előirányzatai módosításáról, a bevételi előirányzatok 
között, továbbá a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a 
felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, valamint a 
kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között 
előirányzat átcsoportosítás jóváhagyásáról. 

d) Dönt az egyenként 5.000 E Ft értékhatárt el nem érő államháztartáson 
kívüli forrás átvételéről, az alapítványi forrás átvétel kivételével.  

e) Dönt az 5.000 E Ft értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli 
szervezet részére történő forrásátadásról, az alapítványok részére 
történő forrásátadás kivételével. 

f) Dönt az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke 
átadás engedményezéséről a Magyar Államkincstár javára. 

g) Dönt a behajthatatlan követelés törlésének engedélyezéséről a Tolna 
Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében. 

5.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök: 
 

a) A közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében gyakorolja az 
ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit. 

b) A törzsvagyonba és üzleti vagyonba tartozó ingatlanok esetében a 
vagyonrendelet 7. § (1) bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok 
kivételével gyakorolja az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat. 

c) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó társasági részesedések 
esetében a vagyonrendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt tulajdonost 
illető jogok kivételével gyakorolja a gazdasági társaságban lévő részesdéssel, 
tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb tulajdonosi jogokat. 

d) A törzsvagyon és üzleti vagyon ingatlannak és társasági részesedésnek nem 
minősülő vagyontárgyai esetében gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat. 

e) Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott értékhatárok közötti 
beruházásokat, felújításokat engedélyezi. 

f) Jóváhagyja a Megyei Önkormányzati beruházások okmányait. 
 
6.) Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokkal kapcsolatos átruházott 



hatáskörök: 
a) Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése, 
b) helyi vidékfejlesztési stratégiákkal kapcsolatos egyetértési jogok 

gyakorlása, 
c) a Területi Operatív Programokkal kapcsolatban az irányító hatóság által 

kiírt pályázati felhívás véleményezése. 
 

 7.) Egyéb feladat- és hatáskörei:  
 

a) Ha a Megyei Közgyűlés tagja, a Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója, vagy 
a Megyei Közgyűlés, illetve a Hivatal nyugdíjasa meghal, őt a Közgyűlés elnöke 
-  a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság elnöke 
véleményének kikérése mellett - a Megyei Önkormányzat saját halottjává 
nyilváníthatja és az előbbiek szerint rendelkezik a helyi szokásoknak megfelelő 
kegyeleti juttatásokról (díszsírhely, temetés, emlékfogadás költségei, stb.). 
 

b) Szervezi a Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait. 
 

c) Törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben előírt 
esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben részt 
vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és 
végrehajtásában. Ezen feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés nem 
utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. 

 



INDOKOLÁS 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 

 
Általános indokolás 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének d.) pontja rögzíti, hogy a helyi 
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza 
szervezeti és működési rendjét. Ezen felhatalmazáshoz kapcsolódóan a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII.14.) IRM. rendelet számos követelményt támaszt az önkormányzati 
rendeletalkotás vonatkozásában. Ezeket a jogszabályi szintű rendelkezéseket 
egészítik ki a speciális, helyi sajátosságokhoz igazodó szabályozások.  
Jelen esetben a hatályos rendelet felülvizsgálata pontosabb fogalom-meghatározások 
bevezetésére, a döntéshozatali eljárás egyszerűsítésére, valamint a jogszabály formai 
tagolásának áttekinthetőségére, a logikai egységek átláthatóbbá tételére irányult.  
A fentiekben említésre kerülő jogszabályokra, valamint a lokális jellegű sajátosságok 
által támasztott követelményekre és változásokra figyelemmel vált szükségessé a 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§  
 

A Rendelet Általános rendelkezései között is nevesítésre került az Önkormányzat 
hivatalos honlapja. 
 

2.§  
 
A Rendelet Értelmező rendelkezéseiben használt fogalmak pontosítását illetve új 
fogalmak bevezetését az idők folyamán kialakult gyakorlat indokolta. 
 

3.§  
 

A rendelkezések módosítása egyéb jogszabályokkal való összhang megteremtése, 
így többek között a kötelező közfeladatok és az önként vállalt feladatok fogalmának 
egyértelmű elkülönítése érdekében történt. 
 

4.§  
 

Az átláthatóság biztosítása érdekében a Közgyűlés által átruházott hatáskörök az 
elnök illetve a bizottságok feladat – és hatásköreit rögzítő mellékletekben kerülnek 
szabályozásra. 
 

 
5.§  
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A rendelkezés módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-nak (1) bekezdése indokolta, melynek rendelkezéseiben 
foglalt fogalomhasználattal megegyezően a Rendeletben is átvezetésre került, hogy a 
közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti. 
 

6.§  
 

A Rendeletben foglalt szabályozásoknak az éves munkatervvel szemben támasztott 
követelményei megvalósítása gyakorlati nehézségekbe ütközött, ezért – a magasabb 
szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében is - szükség volt az ezzel 
kapcsolatos keretszabályok egyszerűsítésére. 
 

7.§  
 

A meghívó tartalmi elemei bővülnek azzal, hogy mely előterjesztések esetében kerül 
sor legkésőbb az ülésen történő kiosztásra. 
 

8.§  
 

A soron kívüli ülés összehívására vonatkozó indítványnak az eddigiekben 
meghatározottakon túlmenően a döntési javaslatot is magában kell foglalnia. Erre 
azért van szükség, hogy előzetesen is lehetőség legyen a főjegyzői törvényességi-, 
valamint pénzügyi szempontú ellenőrzés lefolytatására. 
 

9.§  
 

Magasabb szintű jogszabállyal történő összhang érdekében volt szükség a 
módosításra. 
 

10.§  
 

A rendelkezés a jogszerű működés feltételeinek való megfelelés érdekében kiegészíti 
az előterjesztés benyújtására jogosultak körét illetve rögzíti a kötelezettségvállalást 
igénylő elterjesztések megalapozottságának elősegítése érdekében a kötelező 
szakmai egyeztetési kötelezettséget. A szakasz továbbá kiegészül két olyan új 
bekezdéssel, amely az előterjesztések benyújtására vonatkozó indítványok elkészítési 
és beadási feltételeit szabályozzák. 
 
 

11.§-12.§  
 

Az eddigi rendelkezések - gyakorlati szempontokra is figyelemmel – kiegészülnek 
azzal, hogy a Közgyűlés tanácskozását nemcsak az elnök akadályoztatása esetében 
vezetheti a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke, hanem az elnök erre 
irányuló kifejezett felkérése esetén is. Az ülésvezetésre vonatkozó rendelkezésekben 
átvezetett módosítások elsősorban a tanácskozás rendjének fenntartására, másrészt 
pedig a hatékonyság, valamint a felszólalásokra biztosított időkeret maximális 
kihasználtságának növelésére irányultak. 
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13.§-16.§ 
 

A sürgősségi indítvány intézményének hatályon kívül helyezése  – ugyancsak ahogy 
a napirend tárgyalására vonatkozó rendelkezésekben eszközölt változtatások – az 
ülés egyszerűsítését, és ezzel hatékonyságának növelését célozzák.  
Ugyancsak ebből eredeztethető az egyszerűsített döntéshozatali eljárás bevezetése, 
amely - az eljárási rend keretei között maradva – meggyorsítja a bizottságok által 
támogatott vagy módosítani kívánt döntési javaslatok Közgyűlés általi megtárgyalását.  

17.§-18.§ 
 

A rendelkezések a képviselőcsoportok véleménynyilvánításának biztosításával 
kapcsolatos keretszabályokat tartalmazzák, mely változtatások a közgyűlési 
felszólalások körének bővülését eredményezték. 
 

19.§-20.§ 
 

Az eddigi szabályok helyenkénti módosítása mellett úgy kívánja rögzíteni az 
interpelláció jogintézményét, hogy az eljárás során ne sérüljenek alapjogok, 
jogszabályi rendelkezések. Egyértelműsíti továbbá a határidőket, a szereplők jogait és 
kötelezettségeit, illetve hogy mikor és milyen körülmények között van lehetőség az 
ilyen jellegű képviselői beadványok benyújtására.  
Az önálló kérdésre vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését célszerűségi, 
illetve gyakorlati szempontok indokolták. Kérdésekre ugyanis a napirendi pontokhoz 
kapcsolódóan van lehetőség, általános problémák, gyakorlatok, és azokhoz 
kapcsolódó kérdések felvetésére pedig az interpelláció intézménye áll rendelkezésre. 

 
21.§ 

 
A módosítás csupán az osztály nevében történt elírás korrigálását szolgálta. 
 

22.§ 
 

Az eddigi rendelkezések pontosításával rögzíti a Közgyűlés elnökének 
helyettesítésére vonatkozó szabályokat. 
 

23.§ 
 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény nevesíti a 
megyei önkormányzat, mint területi szerv területfejlesztési, területrendezési, 
vidékfejlesztési, valamint koordinációs feladatait. Az Osztály elnevezésében 
bekövetkező változás a törvénnyel való összhang biztosítását szolgálja, valamint 
hangsúlyozni kívánja a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatokban való 
fokozottabb feladatvállalását.  
 

24.§-25.§ 
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Ezen rendelkezések módosítására a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel való 
egyezés miatt került sor. 

26.§ 
 
A Rendelet 2. mellékletében sorolja fel az önként vállalt önkormányzati feladatokat, 
amely a Közgyűlés támogató döntése értelmében kiegészül a gazdasági társaság 
működtetésével. 
 

27.§ 
 

A módosítás indoka az államháztartásról szóló törvénnyel való összhang garantálása 
egyrészt a Pénzügyi és Monitoring Bizottságra átruházott hatásköreinek bővülése, 
másrészt a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségére vonatkozó 
rendelkezések hatályon kívül helyezése tekintetében. 
 
 

28.§ 
 

A módosításra kerülő melléklet-tartalom a feladat- és hatáskörök tételes 
felsorolásának komplex jellegét erősítik azzal, hogy a Közgyűlés által átruházott 
hatáskörök pontosításra és aktualizálásra kerültek jelen mellékletben. 
 

29.§ 
 

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. július 15. napján lép hatályba. 
 
 




