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Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (VI. 28.) 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. § 

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló A Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011 (II.18.) önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Közgyűlés az elnök megválasztását követően – az elnök javaslatára – saját tagjai sorából 

titkos szavazással egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnököt választ. A Közgyűlés – az elnök 

javaslatára – egy társadalmi megbízatású alelnököt választhat.” 

2. § 

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló A Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011 (II.18.) önkormányzati rendelete 64. § (1) és (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Közgyűlés – az elnök javaslatára – az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére saját 

tagjai sorából titkos szavazással egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnököt választ. Az 

alelnök illetményét a Közgyűlés állapítja meg. 

(2) A Közgyűlés – az elnök javaslatára – egy társadalmi megbízatású alelnököt választhat. Az 

alelnök illetményét, illetve tiszteletdíját a Közgyűlés állapítja meg.” 

3. § 

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló A Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011 (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklete az 1. melléklet 

szerint módosul. 

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló A Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011 (II.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 2. 

melléklet lép. 

4. § 

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló A Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011 (II.18.) önkormányzati rendelete 2. melléklet cím 

szövegében a „19) Gazdasági társaságot működtet” szövegrész helyébe a „19) Működteti a 100 %-

os tulajdonában álló gazdasági társaságokat, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot” szöveg lép. 
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5. § 

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

                     Fehérvári Tamás Losoncziné dr. Baranyai Eszter 

 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 

 

Záradék: 

A rendelet 2021. június 28. napján kihirdetésre került. 

 

 

Szekszárd, 2021. június 28. 

 

 

 

 

  Losoncziné dr. Baranyai Eszter 

  megyei főjegyző 
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1. melléklet 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló A Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011 (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklete 7) pontja a 

következő szöveggel egészül ki: 

„f.) Amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidő rövidségére tekintettel nincs lehetőség 

a Közgyűlés összehívására, dönthet a saját forrást nem igénylő, nem a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt olyan pályázatok benyújtásáról, amelyekben a 

Tolna Megyei Önkormányzat a projektgazda. Erről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell 

számolnia.”  
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2. melléklet 

„11. melléklet” 

Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolása 

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

2. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

4. 041140 Területfejlesztés igazgatása 

5. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

6. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

7. 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

8. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

9. 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

10. 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
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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 rendeletmódosítás fő indokai: az alelnöki tisztségek betöltésére vonatkozó szabályok 

módosítása, a Közgyűlés Elnöke átruházott feladat- és hatásköreinek bővülése, az önkormányzat 

tulajdonában álló gazdasági társaságok felsorolása, valamint az önkormányzat 

alaptevékenységeinek bővülése okán a kormányzati funkciók kiegészítése. 

Részletes indokolás 

1-2. §  

A R. 14. § (3) bekezdésében és a 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések értelmében a 

Közgyűlés korábban két alelnököt választott, mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású 

alelnököt a saját tagjai közül. Jelen módosítás megteremtené a lehetőségét annak, hogy a 

Közgyűlés egyrészt három választott tisztségviselő helyett két tisztségviselővel működjön, 

másrészt annak, hogy a Közgyűlés a társadalmi megbízatású alelnökét ne a közgyűlési tagok 

közül választhassa. 

3. §  

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzékét tartalmazó 7. melléklet „7.) 

Egyéb feladat- és hatáskörei” pontja kiegészül azzal, hogy amennyiben egy pályázat benyújtására 

nyitva álló határidő rövidségére tekintettel nincs lehetőség a közgyűlés összehívására, és a 

pályázat saját forrást nem igényel, akkor az Elnök dönthet a pályázat benyújtásáról a Közgyűlés 

következő ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett. Ez a hatáskör a nem a TOP keretén 

belül megjelenő pályázatok beadására vonatkozik, a TOP forrásaira kiírt pályázatok beadásáról a 

Pénzügyi és Monitoring Bizottság dönt átruházott hatáskörben. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdése 

értelmében a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint 

illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által 

jóváhagyott képzési program alapján. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet alapján 2021. január 1. 

napjától a megyei önkormányzatnak gondoskodnia kell a képzés legalább évente egy alkalommal 

történő megtartásáról. 

Mindezek okán szükséges a R.-nek az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók 

szerinti besorolását tartalmazó 11. mellékletében a „095020 – Iskolarendszeren kívüli egyéb 

oktatás és képzés” kormányzati funkció szerepeltetése. 

4. §  

A R. 2. mellékletében foglalt önként vállalt feladatok között a 19) pontban eddig is szerepelt a 

gazdasági társaságok működtetése, amely jelenleg kiegészül a Tolna Megyei Önkormányzat 

100 %-os tulajdonában álló két nonprofit gazdasági társaság megnevezésével. 
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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 hatásai nem lesznek, önmagában a 

rendelet módosítása még nem jár költségvetési kihatással. 

 

b) Környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 

 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.  

 

d) Egyéb hatása: Nincs. 

 

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A rendelet módosítására az alelnöki tisztségek betöltésére vonatkozó szabályok módosítása, a 

Közgyűlés Elnöke átruházott feladat- és hatásköreinek bővítése, a gazdasági társaságok 

működtetése, mint az Önkormányzat által önként vállalt feladat kiegészítése, a 100 %-os 

önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felsorolása, valamint az önkormányzat 

alaptevékenységeinek bővülése okán van szükség. 

 

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Szekszárd, 2021. június 14. 

 

 

 

Losoncziné dr. Baranyai Eszter 

   megyei főjegyző 

 


