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A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 1. 
számú napirendi pontja 
 
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, és 
tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 

I. 
 
2015. november 27. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 29/2015. (VI. 26.) közgyűlési 

határozatával döntött a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 
kezdeményezése a Deutsche Bühne Ungarn ingatlan vagyonának ingyenes 
átadásáról. 
A miniszteri jóváhagyás beérkezését követően a vagyonátadással kapcsolatos 
dokumentumok aláírása mindkét fél részéről megtörtént.  
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 33/2015. (IX. 25.) közgyűlési 
határozatával döntött a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága 
összetételének megváltoztatása tárgyában. 
A határozat-kivonat az érintett részére, illetve a Magyar Államkincstár felé 
megküldésre került. 

 
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 34/2015. (IX. 25.) közgyűlési 

határozatával döntött a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 
módosításáról és új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
jóváhagyásáról. 
Az alapító okirat törzskönyvi bejegyzése megtörtént, melyről a Magyar 
Államkincstár megküldte vonatkozó határozatát.  
 

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 37/2015. (IX. 25.) közgyűlési 
határozatával döntött a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének 
elfogadásáról. 
Az Etikai Kódex 2015. október 15-i hatályba lépéséig a szabályzat hatálya alá 
tartozók a szabályzatot megismerték. 
 

5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38/2015. (IX. 25.) közgyűlési 
határozatával döntött a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna 
Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2015. évi feladat-
ellátási támogatási szerződés megkötése tárgyában. 
A támogatási szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. A támogatási 
összeg folyósítása a Kft. részére megtörtént. 
 

6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 23/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozatával döntött Tolna megye (Magyarország) és Voronyezs megye 
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(Oroszországi Föderáció) közötti együttműködési megállapodás 
megkötése tárgyában. 
Az együttműködési megállapodás aláírása 2015. november 13-án megtörtént. 
Az aláírással kapcsolatos további információkat jelen ülés „A Tolna Megyei 
Önkormányzat 2015. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 
2016. évi külügyi tervére” c. napirendi pontja tartalmazza.  
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2015. 
október 5., október 26-28. és október 30. napján szabadságon voltam.  
 
 

II. 
 

Tolna megyében a 2014-2020 közötti EU-s források és azon belül is elsősorban a 
TOP-os források hatékony lehívása és felhasználása érdekében a települések 
szükségesnek látják a megyei koordinálást, közreműködést. A Tolna megyei 
településektől érkező igényeknek megfelelve a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése megalapította a Tolna Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 
nonprofit vállalkozást, azzal a céllal, hogy elősegítse a megyei települések 
fejlesztéseihez kapcsolódó projektek projektmenedzsmenti feladatainak, illetve 
esetlegesen projekt előkészítési feladatainak ellátását. A Tolnáért - Tolna Megyei 
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-nél, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatalnál a ténylegesen szükséges projektmenedzsment szervezet 
felállítása érdekében a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2015. 
október 7-én Szekszárd Megyei Jogú Várost kivéve, valamennyi Tolna megyei 
települési önkormányzat vezetőjének megküldte a TOP projektek előkészítésével és 
megvalósításával összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos keret-megállapodás 
tervezetét véleményezésre, aláírásra. A települések részéről a visszajelzések 
folyamatosan érkeznek. A települési önkormányzatok közül 2015. november 18-ig 44 
település küldte meg az aláírt együttműködési keret-megállapodást, valamint további 
18 településvezető jelezte, hogy a megyei közreműködést a Terület-és 
Településfejlesztési Operatív Program pályázataiban igénybe kívánja venni, és 
további 12 településnél már a képviselő-testületi döntés van folyamatban. A 
kertmegállapodás azt a célt szolgálja, hogy a jelentkező igényeket felmérve a 
szükséges létszámú és szaktudású projektmenedzsment szervezet kerüljön megyei 
szinten felállításra. Az eddig beérkezett települési visszajelzések egyértelműen 
igazolták a megyei kezdeményezés szükségességét. 
 
 

III. 
 

A korábbi közgyűlési ülésen a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása 
keretében átemelésre kerültek a Hivatal hatályos Szervezeti és Működési 
Szabályzatának egyes rendelkezései, így a hivatal szervezeti tagozódása, 
munkarendje, valamint ügyfélfogadási rendje. Ugyanis a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) d.) pontja szerint a 
közgyűlés elnöke a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a 
hivatal szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint 
ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Az említett tárgykörű szabályozás 
beépítésre került az Önkormányzat SZMSZ-nek rendelkezései közé, melyet a 
Közgyűlés elfogadott. A Hivatali SZMSZ további rendelkezései a 2012. március 1.-jei 
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hatálybalépése óta - a Hivatal életében bekövetkezett változások okán - 
felülvizsgálatra kerültek és a jogszabályi előírások mentén megkezdődött azok 
újraszabályozása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b.) 
pontjában foglalt rendelkezések szerint ha törvény eltérően nem rendelkezik, a 
költségvetési szerv irányítása a költségvetési szerv szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyását is jelenti. Ugyanezen törvény 9/A. § (1) bekezdése 
szerint törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában az irányító 
szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője gyakorolja. Az idézett 
rendelkezések alapján a Hivatali SZMSZ új formában kerül szabályozásra 2016. 
január 1. napjától, elnöki utasítás keretében. Ebből következően a korábbi 10/2012. 
(II.17.) közgyűlési határozattal elfogadott és a 34/2012. (VI.29.), valamint a 23/2014. 
(VI.27.) közgyűlési határozattal módosított Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának alkalmazhatósága megszűnik, ezért 
szükség van annak hatályon kívül helyezésére irányuló döntés meghozatalára.   
 
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 

I. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (XI. 27.) közgyűlési 
határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 29/2015. 
(VI. 26.), 33/2015. (IX. 25.), 34/2015. (IX. 25.), 37/2015. 
(IX. 25.), 38/2015. (IX. 25.) és a 23/2015. (VI. 26.) lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
 
 

II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (XI. 27.) közgyűlési 
határozata a két ülés között történt eseményekről 
szóló tájékoztató tudomásul vételéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés 
között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
 

III. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2015. (XI. 27.) közgyűlési 
határozata a 10/2012. (II.17.) közgyűlési határozattal 
elfogadott és a 34/2012. (VI.29.), valamint a 23/2014. 
(VI.27.)  közgyűlési határozattal módosított Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának hatályon kívül 
helyezéséről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2012. 
(II.17.) közgyűlési határozattal elfogadott és a 34/2012. 
(VI.29.), valamint a 23/2014. (VI.27.) közgyűlési 
határozattal módosított Tolna Megyei Önkormányzati 
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Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2015. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

 Határidő: elfogadásra: azonnal; hatályra: 2015. 
december 31. 

 
 

Szekszárd, 2015. november 18.  
 
 
 Fehérvári Tamás 
 a Közgyűlés elnöke 


