
 

 

                
 

Minősített többség 
  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 20-i ülése  6. 
számú napirendi pontja 
 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról 
és adományozásáról szóló 8/1993.(VII.4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
.../2015. (….) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és 
adományozásáról szóló  

8/1993. (VII.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető 
díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993.(VII.4.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja. 
   

 1.§ 
 
A R.3.§.(5) bekezdésének második mondata helyébe a következő mondat lép: 
 
„ A bizottság tagjai a Közgyűlés állandó bizottságaiként 2-2 fő. ” 
 
 

2.§ 
 
 E rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
                   Fehérvári Tamás dr. Erményi Gyula 
 a Közgyűlés elnöke megyei aljegyző 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2015.…………………………kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2015………………………       

dr. Erményi Gyula 
            megyei aljegyző 
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INDOKOLÁS 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat  
kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításához 
 

Általános indokolás 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§. 3. 
pontjában a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utalja a megyei kitüntető díjak 
és elismerő címek alapítását, s ezzel egyidejűleg adományozását. A Közgyűlés 
1993-ban alkotott rendeletében szabályozta a megyei kitüntető díjakat és 
elismeréseket, valamint adományozásuk részletes szabályait. 
 A Közgyűlés vonatkozó, 8/1993.(VII.4.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: R.) módosítását a kitüntető díjak odaítélést véleményező ad hoc 
bizottság létszámának felemelése indokolja. A Jogi és Ügyrendi Bizottság által 
szorgalmazott javaslat szerint a létszámbővítéssel az ellenzéki részvétel, illetve a 
megyén belüli arányos területi képviselet megfelelően biztosítható.    
 
 
 

Részletes indokolás 
 

 
1.§ 

 
A R. 3.§ (5) bekezdése szabályozza a kitüntető díjakat elbíráló bizottság összetételét 
és feladatát jelenleg a következők szerint szabályozza: 
 „A javaslatokat a Közgyűlés által megválasztott bíráló bizottság, mint ideiglenes 
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Közgyűlés állandó bizottságainként 1-1 fő. A 
bíráló bizottság elnökét – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó 
rendelkezéseire – a Közgyűlés választja. A kitüntetési javaslatok támogatásához a 
bíráló bizottság minősített többségű döntése szükséges.” 
 
Jelenleg a bíráló bizottság tagjai a Közgyűlés állandó bizottságaiként 1-1 fő, míg a 
rendeletmódosítás elfogadásával ez a létszám a duplájára nőne – azaz állandó 
bizottságonként 2-2 főből állna a bíráló bizottság. Egyéb változtatást a 
rendeletmódosítás nem tartalmaz.    
 
 

2.§  
 
A rendeletmódosítás 2015. március 1-jével lép hatályba. A hatályba lépő új 
rendelkezésekre tekintettel a kitüntető díjakat elbíráló bizottság létszámának a 
kiegészítése a következő soros közgyűlésen történhet meg.  


