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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1.§ 
(6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a törvény keretei között önállóan alakítja 
ki szervezetét, határozza meg a szervei közötti munkamegosztást. Erre alapozva 
deklarálja a törvény, hogy a közgyűlés rendelkezik bizottsági szervezetéről és 
választja meg bizottságait. A bizottságok kiemelt helyet foglalnak el az önkormányzat 
szervezetében, az Ötv. 9.§ (3) bekezdése értelmében a testület szervei közé 
tartoznak. 
 
A Közgyűlés a bizottságokat önkormányzati feladatainak eredményesebb ellátása 
érdekében hozza létre (Ötv. 74.§ (2) bekezdés). 
 
A bizottsági szervezet meghatározása a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
történik. E statútum tartalmazza a bizottságok számát, a bizottságok elnevezését, 
tagjainak számát, feladatait, a bizottságokra átruházott hatásköröket. 
 
A bizottság megalakításának kötelező esetei is vannak. Így a megyei közgyűlés 
köteles megalakítani pénzügyi bizottságát, ha a megyében területi nemzetiségi 
önkormányzat alakul, akkor a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságát is. 
Kötelezően létrehozandó továbbá a vagyonnyilatkozatok és az összeférhetetlenségi 
ügyek vizsgálatával foglalkozó bizottság, az elnök illetményének emelésére 
vonatkozó javaslat kidolgozását végző bizottság. 
 
Mint ismeretes, a megyei önkormányzatok feladat,-és hatásköre 2012. január 1-jétől 
alapjaiban megváltozott. Így egyrészt a korábbi, főként intézményfenntartáshoz 
kapcsolódó feladatokat ellátó bizottságok további működése indokolatlan, másrészt 
új feladataink ellátását segítő bizottságok létrehozása szükséges. 
 
Ennek tükrében a Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása három állandó bizottság létrehozását javasolja, mely a fentiek 
ismeretében rögzíti ezen bizottságok feladatait és hatáskörét is. A módosítás 
nyomán 2012. március 1-jével megszüntetésre kerül a Pénzügyi Bizottság, valamint 
a Humán Bizottság, melynek nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatait a jövőben 
a megváltozott összetételű Jogi és Ügyrendi Bizottság veszi át. További két bizottság 
a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottság. 
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Fontos változás továbbá, hogy az állandó bizottságoknak csak un. belsős – 
közgyűlési – tagjai lesznek. Az SzMSz 57. § (2) bekezdésének első mondata 
figyelembe vételével minden bizottságban legalább 6 képviselő tagnak kell lennie, 
így jelen előterjesztés keretében 6 fős bizottságok megválasztására teszek 
javaslatot. 
 
Az SzMSz 59.§ (3) bekezdése szerint a bizottsági tag megbízatása megszűnik – 
többek között – a bizottság megszűnésével, vagy a bizottsági tag visszahívásával. 
 
A fenti jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve terjesztem a Tisztelt Közgyűlés 
elé az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak javasolt személyeket. 
 
 
Határozati javaslatok: 
 

I. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2012. (II. 17.) 
közgyűlési határozata a Közgyűlés Humán 
Bizottságának és Pénzügyi Bizottságának 
megszűnéséről: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
megállapítja, hogy az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18) 
önkormányzati rendeletének módosítása nyomán 
2012. március 1-jével a Humán Bizottság valamint a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megszűnik. 
 

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Humán Bizottság, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
tagjainak megbízatása az SzMSz 59.§ (3) 
bekezdésének c., pontja alapján 2012. március 1-
jével megszűnik. 

 
3. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megszűnő 

bizottságok tagjainak a Tolna Megyei Önkormányzat 
érdekében végzett munkájukért. 

 
4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

(4. pontra) 
Határidő: 2012. március1. 
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II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2012. (II. 17.) 
közgyűlési határozata a Közgyűlés Jogi és 
Ügyrendi  Bizottságának átalakításáról: 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jogi 
és Ügyrendi Bizottságból  
- dr. Sümegi Zoltánt, a Bizottság alelnökét, 
-   ……………….a Bizottság képviselő tagját, 
- Rózsai Györgynét, Kollár Lászlót, dr. Kiss 

Albertet, dr. Papp Tamást és Nagy Lászlót, a 
Bizottság nem képviselő tagjait 

     eddigi munkájukat megköszönve 2012. március 
1-jével visszahívja. 

 
2.   A Közgyűlés a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő 

tagjainak dr. Sümegi Zoltánt, 
……………….,…………………….-t 2012. március 
1. napjától megválasztja. 

 
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

(3. pontra) 
Határidő: 2012. március 1. 
 

 
III. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2012. (II. 17.) 

közgyűlési határozata a Közgyűlés Pénzügyi 
és Monitoring Bizottságának 
megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság: 

   - elnökévé Kerecsényi Mártont, 
 - képviselő tagjainak dr. Sümegi Zoltánt, dr 
Égi Csabát, Márkus Györgyöt, Tóth Endre Gézát, 
és……………………-t. 
2012. március 1. napjától megválasztja. 

 
       2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt            

ezen határozatának az érintettek részére 
történő eljuttatására. 

 
                                                        Felelős:dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

                    (2. pontra) 
Határidő: 2012.március 1. 
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IV. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2012. (II. 17.) 
közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottságának megválasztásáról: 

 
 1. A Tolna Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottság: 

                                                            - elnökévé Széles Andrást, 
  -  képviselő tagjainak Porga Ferencet, Márkus 
Györgyöt, Takács Zoltánt, László Ferencet, 
és……………………-t. 

                                                            2012. március 1. napjától megválasztja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 

(2. pontra) 
     Határidő: 2012.március 1. 

  
 
 
 
Szekszárd, 2012. február 6. 
 
        dr. Puskás Imre 
  a Közgyűlés elnöke 




