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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi, valamint a 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 41.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzati feladatok 
ellátását a képviselő-testület (közgyűlés) és szervei – köztük a közgyűlés bizottságai 
– biztosítják. A bizottságok – feladatkörükben – kezdeményezik, előkészítik a 
közgyűlési döntéseket, a közgyűlés által átruházott hatáskörben döntéseket is 
hozhatnak. 
 
A Megyei Közgyűlés az alakuló ülését követő ülésen a közgyűlés elnöke 
előterjesztésére megválasztotta a törvény által kötelezően létrehozandó és a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott bizottságait. 
 
Jelen előterjesztés keretében a Jogi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és 
Koordinációs Bizottság összetételének módosítására teszek javaslatot, miszerint a 
bizottságok nem képviselő tagjainak száma egy-egy taggal bővül. Az új tagok 
bevonásával széleskörű szakmai tapasztalat és gyakorlati tudás válik elérhetővé a 
bizottságok további munkájában.  
 
A Mötv. 36. § (1) bekezdése szerint a nem képviselő bizottsági tagokra ugyanazon 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, mint a közgyűlési tagokra, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 57. § (3) bekezdése értelmében a külső 
bizottsági tagoknak megválasztásukat követően esküt vagy fogadalmat kell tenniük a 
Közgyűlés előtt, és az eskü letételéig jogaikat nem gyakorolhatják. 
 
A fent leírtakat figyelembe véve terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé a Jogi és 
Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság nem képviselő 
tagjainak javasolt személyeket. 
 
Határozati javaslatok: 
 

I. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (II. 20.) 
közgyűlési határozata a Közgyűlés Jogi és 
Ügyrendi Bizottsága összetételének 
megváltoztatása tárgyában: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. 
Takács Zita Asszonyt a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
nem képviselő tagjává 2015. február 20. napjával 
megválasztja.  
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü 
kivételére. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. 

pontra) 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző (3. 
pontra) 

Határidő: azonnal 
 
 

 
II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (II. 20.) 

közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága 
összetételének megváltoztatása tárgyában: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Say 

István Urat a Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottság nem képviselő tagjává 2015. február 20. 
napjával megválasztja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü 
kivételére. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. 

pontra) 
dr. Erményi Gyula, megyei aljegyző (3. 
pontra) 

Határidő: azonnal 
 
 
Szekszárd, 2015. február 2. 
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


