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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. 
 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
.../2015. (……)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.) 32. § (1) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(1) A napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármely közgyűlési tag és a főjegyző 
kérhet szót. Ez esetben a Közgyűlés elnöke soron kívül szót ad. Az ügyrendi javaslatról 
a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt, kivéve a (2) bekezdés j.) pontja 
esetében, amikor minősített szótöbbséggel.”  
 
(2) A R. 32. § (2) bekezdés f.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
( (2) Ügyrendi kérdés: az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi 
pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó javaslat, 
így különösen: ) 
„f.) azon esetben, mikor a titkos szavazás nem kötelező, de a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések alapján - a Közgyűlés ezirányú döntése esetén - titkos szavazás 
tartható, az erre vonatkozó javaslat” 
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(3) A R. 32. § (2) bekezdése a következő j.) ponttal egészül ki: 
 
„j.) azon esetben, mikor a zárt ülésen történő megtárgyalás nem kötelező, de a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - a Közgyűlés ezirányú döntése esetén -
zárt ülés tartható, az erre vonatkozó javaslat.” 
 

2. § 
 

(1) A R. 68. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(10) A hivatal engedélyezett létszáma 24 fő, amely 2 fő önkormányzati tanácsadót is 
magában foglal.” 
 
(2) A R. 68. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(11) A hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. A hivatali munkaidő hétfőtől 
csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig, pénteken 07.30 órától 13.30 óráig tart, amely 
magában foglalja az ebédidőt.” 
 
(3) A R. 68. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(12) A Közgyűlés elnöke és alelnökei minden hónap első hétfőjén 13.00 órától 16.00 
óráig, a megyei főjegyző hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, a hivatal alkalmazottai 
pedig hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, szerdánként 13.00 órától 16.00 óráig 
tartanak ügyfélfogadást.” 
 
(4) A R. 68. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(13) A hivatal szervezetére és működésére vonatkozó további rendelkezéseket külön 
elnöki utasítás tartalmazza.” 
 

3. § 
 
A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép. 
 

4. § 
 

A R. 7. melléklet 6.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.) a) Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése, 
       b) helyi vidékfejlesztési stratégiákkal kapcsolatos egyetértési jogok gyakorlása, 
       c)  a Területi Operatív Programokkal kapcsolatban az irányító hatóság által kiírt 

pályázati felhívás véleményezése 
       d) megadja a területi szempontú értékelési szempontokat 
       e) szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén 
       f) a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság 

elé terjeszti.” 
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5. § 
 

(1) Hatályát veszti a R. 28. § (3) bekezdésében a „napirendi pont zárt ülésen való 
tárgyalásáról” szövegrész. 

 
(2) Hatályát veszti a R. 74. § (2) bekezdése. 
 

6. § 
 
Ezen rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. 

 
 

                  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
Záradék: 
E rendelet 2015. … kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2015. … 
         
 

dr. Gábor Ferenc 
              megyei főjegyző 
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Melléklet a…./2015. (......) 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:    Takács Zoltán 
      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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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. A Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem ruházható 
hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét. 
Jelen módosítás indoka a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
összetételének megváltoztatása, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014 (XI.5) Korm.rendelet módosítása, valamint az önkormányzati hivatal 
főbb szervezeti és működési szabályai- és a pontosításra szoruló rendelkezések 
átvezetése a rendeletbe. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ 
Az egyszerű szótöbbségű döntéshozatali forma helyes, jogszabályoknak megfelelő 
használata indokolta a szóban forgó rendelkezések módosítását. 

2.§ 
A törvény rendelkezései szerint a közgyűlés elnöke a jegyző javaslatára 
előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a hivatal szervezeti tagozódásának, 
létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 
A hivatal szervezeti és működési szabályzatának a hivatal szervezeti tagozódására, 
munkarendjére, valamint ügyfélfogadási rendjére vonatkozó rendelkezései 
változatlan tartalommal kerültek átemelésre a rendeletbe. 
A létszámkeret újragondolását az önkormányzati hivatal feladat-és hatásköreinek 
bővülése tette indokolttá, ezek alapján 4 fővel növekedne a hivatal engedélyezett 
létszámkerete. A létszámbővítés indoka a hivatalnál jelentkező projektmenedzseri 
feladatok ellátása. Elsődlegesen azon projekt előkészítési és menedzsment 
feladatok ellátásával számolunk, ahol a Tolna Megyei Önkormányzat konzorcium 
vezetői szerepet fog betölteni vagy kiemelt odafigyelést igényel. A létszámbővítéshez 
szükséges többletforrás a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll, a következő 
években a projektmenedzsmenti díjakból kívánjuk elsődlegesen finanszírozni. 

3.§ 
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, mint állandó bizottság tagsága bővül 
egy külső képviselő taggal, így módosításra kerül az SzMSZ-nek a Közgyűlés 
bizottságainak összetételét tartalmazó melléklete. 
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4.§ 
A Közgyűlés elnökének a területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokkal 
kapcsolatos átruházott hatáskörei bővülését a 2014-2020 programozási időszakban 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014 (XI.5) Korm.rendeletnek a június közepén módosításra kerülő 
rendelkezései indokolták. 
 

5.§ 
A törvényi rendelkezésekkel összhangban került sor a rendelkezések hatályon kívül 
helyezésére. Egyrészt az egyszerű szótöbbséggel hozott döntések meghozatalának 
szabályai miatt, másrészt a költségvetési rendelet elfogadása folyamatának 
szabályozására, ami egyfázisú és így nem válik szét két külön szakaszra. 
 

6.§ 
A személyi változásokra tekintettel indokolt a sürgős hatálybaléptetés. 
 
 
 
Szekszárd, 2015. szeptember 17. 
 
 

                                                                          Fehérvári Tamás 
                                                                                         a Közgyűlés elnöke 






