
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2016. (II. 12.) 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 módosításáról a következőket rendeli el: 

1.§ 

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a az alábbi (4) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(4)  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletének 3.8.2.3. 
pontjában foglalt kötelező feladatát az Önkormányzat az Önkormányzati Hivatal 
vagy a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 
közreműködésével látja el.” 

(2) A R. 28. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Az ülés napirendjére a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot, amelyet a meghívóban 
tesz közé. A Közgyűlés Elnöke a meghívóban tájékoztatja a közgyűlési tagokat a 
hozzá - jelen rendelet 22. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően - benyújtott 
képviselői előterjesztésekről, azon tény egyidejű feltüntetésével, hogy az adott 
előterjesztés napirendre való felvételét javasolja-e vagy sem a Közgyűlésnek. A 
Közgyűlés a napirend elfogadását megelőzően vita és alakszerű határozat nélkül, 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt az önálló képviselői indítványok 
napirendre való felvételéről.”  

(3) A R. 28. § (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:  

„A Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel dönthet úgy, hogy a bizottság által nem tárgyalt előterjesztést 
napirendre tűzi.” 

(4) A R. 53. §-ában „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény” 
szövegrész helyébe a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény” szöveg lép. 

(5) A R. 56. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A területi nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa a területi 
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nemzetiségi önkormányzati képviselők közül delegált személy tanácskozási 
joggal részt vehet a bizottságok ülésein.” 

(6) A R. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ülés napirendjére a bizottság elnöke tesz javaslatot, amelyet a meghívóban 
tesz közé. A bizottság elnöke a meghívóban tájékoztatja a bizottsági tagokat a 
Közgyűlés Elnökéhez benyújtott képviselői előterjesztésekről, azon tény egyidejű 
feltüntetésével, hogy az adott előterjesztés napirendre való felvételét javasolja-e 
vagy sem a bizottságnak. A bizottság a napirend elfogadását megelőzően vita és 
alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt az 
önálló képviselői indítványok napirendre való felvételéről.”  

2. § 

A R. 3. melléklet V. pontjának 3.) b.) alpontjában „az Igazgatási és Beruházási Osztály” 
szövegrész helyébe a „Jogi és Titkársági Osztály” szöveg lép, egyidejűleg a R. 3. 
mellékletének V. pontja az alábbi 5.) alponttal egészül ki: 

„5.) A közgyűlési tag előterjesztése: 

  a.) a közgyűlési tag előterjesztésére a jelen melléklet I., II. és IV. pontjaiban 
foglaltak alkalmazandók. 

  b.) a közgyűlési tag az aláírt előterjesztést postai vagy elektronikus úton, 
továbbá szerkeszthető elektronikus formában küldi meg az 
elnök@tolnamegye.hu e-mail címre.” 

3. § 

A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép. 

4. § 

(1) A R. 7. mellékletének 5.) pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„a) Az uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetén gyakorolja az ajánlatkérő 
jogait és kötelezettségeit. 

(2) A R. 7. mellékletének 5.) pontja a következő g) alponttal egészül ki: 

„g)  Elnöki utasításban meghatározza a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, 
továbbá az „in house” beszerzésekre alkalmazandó szabályokat.” 

5. § 

A R. 7. mellékletének 6.) pontja a következő g)-h) alpontokkal egészül ki: 

„g) Területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a döntés 
előkészítő bizottságba megfigyelőt jelölhet, aki a bizottság munkájában 
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szavazati jog nélkül vesz részt, 

h) A döntés előkészítő bizottságba akadályoztatása esetére helyettesítő személyt 
jelölhet ki a közgyűlési tagok közül.” 

6. § 

A R. 8. mellékletének 5.) pontja a következő h)-j.) alpontokkal egészül ki: 

„h) A Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.3. pontja alapján történő felkérések 
esetén jogosult a pályázat benyújtásához, megvalósításához, elszámolásához, 
fenntartási kötelezettségéhez kapcsolódó dokumentáció tartalmának jóváhagyására 
és aláírására, 

i) A Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.3. pontjában foglalt felkérés esetén 
jogosult a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapodás, 
konzorciumi megállapodás tartalmának jóváhagyására és aláírására, 

j) A Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.5. pontja alapján létrejött konzorciumi 
megállapodásban megjelölt feladatok végrehajtásához és a beszerzések 
megvalósításához jogosult külső szakértőt vagy vállalkozást igénybe venni, 
amennyiben a teljesítéshez külső szakértő vagy vállalkozás bevonása szükséges.” 

7. § 

A R. a jelen rendelet mellékletét képező 2. melléklettel egészül ki. 

8. § 

(1) Hatályát veszti a R. 37. § (3) bekezdésének a.) pontja. 

(2) Hatályát veszti a R. 9. melléklet 9.) pont e.) és f.) alpontja. 

(3) Hatályát veszti a R. 9. melléklet 10.) pont a.) és c.) alpontja. 

9. § 

Ezen rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba. 

 
                  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
  a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
E rendelet 2016. február hónap 12. nap kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2016. február 12.  
 

dr. Gábor Ferenc 
             megyei főjegyző  



1. melléklet a 3/2016. (II. 12.) 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 

 Pirgi József 
 Bencze János 
 Szabó Loránd 
 Tóthi Jánosné 

Külső tagok:    dr. Takács Zita 
 

 
            2.)  PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG 

 
Elnöke: Kerecsényi Márton 
 
Tagjai: Kovács János 
 Pirgi József 
 Ürmös M. Attila 
 Gulyás Tibor 
Külső tag:     Pécsi Gábor 

 
 

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Széles András 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Kerecsényi Márton 
 Kovács János 
 Bencze János 
 Horváth Zoltán 
 Süli János 

                    Külső tagok:     Szigeti István 
 dr. Say István 
                           Bordács József 
                           Illés Katalin 
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2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez 

11.  melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolása 
011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási  tevékenysége 
013330    Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041140    Területfejlesztés igazgatása 
 



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 módosítás indoka a Jogi és Ügyrendi Bizottság összetételének megváltozása, a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti feladat- és hatáskörök, valamint az Elnök 
közbeszerzésekkel kapcsolatos hatásköreinek pontosítása, képviselői előterjesztés 
benyújtása szabályainak rögzítése, valamint az önkormányzat alaptevékenységei 
kormányzati funkciók szerinti meghatározásának feltüntetése  a rendeletben, továbbá 
az önkormányzat  egyes nemzetközi kapcsolatai, illetve nemzetközi szervezetekben 
való tagsága megszűnésének átvezetése. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ 
 

A Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.3. pontja a megyei önkormányzatok kötelező 
feladataként rögzíti a területén található települési önkormányzatok általi megkeresés 
esetén a Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat 
fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátását. Ezt a megyei 
önkormányzat az Önkormányzati Hivatal vagy a Tolna Megyei Térségfejlesztési 
Nonprofit Közhasznú Kft. bevonásával látja el. 
 

Az Mötv. 32. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében az önkormányzati képviselő a 
képviselő-testület ülésén – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
módon – kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A 
szervezeti és működési szabályzatban ezért indokolt rögzíteni a képviselői 
előterjesztés benyújtására vonatkozó részletszabályokat.  

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 156. § (3) bekezdése hatályon 
kívül helyezte a 2014. évi általános önkormányzati választások napjával. 

 
2.§ 

 
A közgyűlési előterjesztések előkészítésének rendjéről szóló szabályok között 
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célszerű meghatározni a közgyűlési tag által benyújtott előterjesztésre alkalmazandó 
rendelkezéseket. 

 
3.§ 

 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak száma Takács Zoltán külsős bizottsági tag 
elhalálozásával 8 főről 7 főre csökkent. 
 

4.§ 
 

A Közgyűlés Elnökének önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörei 
közül az a) pontban foglalt közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatának 
megfogalmazása pontosításra kerül. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, valamint 
az „in house” beszerzésekre alkalmazandó szabályok meghatározása szintén az elnök 
hatáskörébe kerül. 
 

5.§ 
 

A Közgyűlés Elnökének a területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokkal kapcsolatos 
átruházott hatáskörei bővülnek a Korm. rendelet alapján. A Korm. rendelet 1. 
mellékletét képező Egységes Működési Kézikönyv 36.5.  pontjának d) alpontja 
értelmében a döntés-előkészítő bizottságba megfigyelőt jelölhet területi kiválasztási 
eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a területi szereplő. A megfigyelő 
szavazati jog nélkül vesz részt a bizottság munkájában. Az Elnök akadályoztatása 
esetére helyettest jelölhet ki a közgyűlési tagok közül. 
 

6.§ 
 
A megyei főjegyző feladat- és hatáskörei szintén bővülnek a Korm. rendelet 5. 
mellékletének 3.8.2.3. pontjában meghatározottak következtében. A főjegyző jogosult 
a települési önkormányzatok általi felkérés esetén megkötésre kerülő együttműködési 
megállapodást, konzorciumi megállapodást aláírni, a pályázat benyújtásához, 
megvalósításához, elszámolásához, fenntartási kötelezettségéhez kapcsolódó 
dokumentáció tartalmát jóváhagyni, továbbá a konzorciumi megállapodásban 
megjelölt feladatok végrehajtásához és a beszerzések megvalósításához külső 
szakértőt vagy vállalkozást igénybe venni, amennyiben a teljesítéshez szükséges. 
 

7.§ 
 
A szervezeti és működési szabályzat kiegészül egy új melléklettel, amely az 
Önkormányzat alaptevékenységeinek a kormányzati funkciók szerinti besorolását 
tartalmazza a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. mellékletében foglaltak 
szerint. 
 

8. § 
 
A Közgyűlés hatáskörének átruházását nem indokolt minősített többséghez kötni. 
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Megszűnt a Közgyűlés nemzetközi kapcsolata West Sussex tartománnyal és a 
Franciaországbeli Aube megyével. Megszűnt továbbá a Közgyűlés tagsága az Európai 
Régiók Gyűlésében és az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésében. 
 
 
Szekszárd, 2016. február 8. 
 
 

                                                                          Fehérvári Tamás 
                                                                                         a Közgyűlés elnöke 
 



 

 
                                        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, költségvetési hatásai nem lesznek.  
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
Az adminisztratív terhek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5) Korm. 
rendelet  (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletének 3.8.2.3. pontja alapján történő 
települési önkormányzati felkérések következtében várhatóan növekedni fognak. 
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosítására a Jogi és Ügyrendi Bizottság összetételének megváltozása, az  elnöki 
és főjegyzői feladat- és hatáskörök bővülése, az önkormányzat alaptevékenységei kormányzati 
funkciók szerinti meghatározásának feltüntetése, továbbá az önkormányzat  egyes nemzetközi 
kapcsolatai, illetve nemzetközi szervezetekben való tagsága megszűnésének átvezetése  miatt 
volt szükség.  
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2016. február 4. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 

 
 

 


