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Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 

I. 
 

2008. április 25. napjával az alábbi lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról számolok be. 
 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 99/2007. (IX. 28.) közgyűlési 

határozatával pályázat benyújtásáról döntött a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus keretében meghirdetett felhívásra. 
Képviselőtársaimnak a február 15-i Közgyűlésen már beszámoltam arról, hogy 
a pályázat benyújtása megtörtént. A benyújtott pályázat nem nyert. 

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 114/2007. (XI. 30.) közgyűlési 

határozatával döntött a Fadd 1704 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról, a megosztás 
során létrejövő 1704/3 hrsz.-ú ingatlanrész értékesítéséről. A Közgyűlés 
felhatalmazta elnökét, hogy a terület megosztása érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtegye, a földhivatali eljárást lebonyolítsa, az adásvételi 
szerződést aláírja. 
A terület megosztása és az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. A vevő a 
vételárat 2008. április 2-án átutalta. A tulajdonbejegyzési eljárás az 
előterjesztés elkészítésének időpontjában még folyamatban van.  
 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2008. (II. 15.) közgyűlési 
határozatával elfogadta a Mechwart András Otthon tevékenységéről szóló 
beszámolót.  
A határozat-kivonat az intézmény részére megküldésre került.  

 
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatában a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulásával kötött intézmény átadásáról szóló 
megállapodás módosításáról döntött, továbbá felhatalmazta elnökét annak 
aláírására.  
A módosított megállapodás aláírása megtörtént.  

 
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatával jóváhagyta Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly-hagyaték 
kezeléséről kötendő együttműködési megállapodást, és felhatalmazta elnökét 
annak aláírására.  
Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.  
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6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatával döntött a lakásotthonok elhelyezési feltételeinek javítását célzó 
minisztériumi pályázaton való részvételről, és a pályázathoz szükséges önrész 
biztosításáról.  
A pályázat benyújtásra került. A pályázathoz szükséges önrészt – 500 ezer Ft-
ot – a 2008. évi költségvetés terhére biztosítottuk.  

 
7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatában jóváhagyta a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és 
Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó 115/2007. 
(XI. 30.) közgyűlési határozat módosítását. A Közgyűlés felhatalmazta elnökét a 
konzorciumi megállapodás aláírására.  
A konzorciumi megállapodás aláírása megtörtént.  

 
8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatával döntött regionális foglalkoztatási paktumhoz történő 
csatlakozásról. A Közgyűlés felhatalmazta elnökét a csatlakozáshoz szükséges 
szándéknyilatkozat aláírására.  
A szándéknyilatkozat aláírása megtörtént. 

 
9. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatával elfogadta a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi összesített 
közbeszerzési tervét. A Közgyűlés felkérte a megyei főjegyzőt, hogy 
gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.  
Az éves összesített közbeszerzési terv a Tolna Megyei Önkormányzat 
honlapján megtekinthető. 

 
10. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatával a teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról döntött. 
A 2008. évi teljesítménykövetelmények a köztisztviselők és a megyei főjegyző 
vonatkozásában meghatározásra kerültek.  

 
11. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatával támogatta a Bonyhád Város által benyújtandó – aktív kórházi 
ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatás fejlesztésére irányuló – TIOP-
2.1.3/07/1. számú pályázatot.  
A határozat-kivonat Bonyhád Város Önkormányzata számára megküldésre 
került.  

 
12. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatában döntött a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan átvételével 
kapcsolatos megállapodás elfogadásáról. A Közgyűlés felhatalmazta elnökét a 
térítésmentes átadás-átvétellel összefüggő megállapodás aláírására. Továbbá 
a Közgyűlés felkérte a megyei főjegyzőt, hogy a földhivatali eljárást követően a 
tulajdon nyilvántartásba vételéről gondoskodjon.  
A megállapodás aláírása, valamint a tulajdon nyilvántartásba vétele megtörtént.  
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13. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17-21/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozataival alapítványi támogatásokról döntött.  
A határozat-kivonatoknak és a támogatási szerződéseknek az érintett 
alapítványok részre történő megküldése, továbbá a jóváhagyott támogatások 
átutalása az alapítványok részére megtörtént. 

 
14. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 22/2008. (II. 15.) közgyűlési 

határozatával ingatlan részterületeinek kisajátítást helyettesítő adásvétel útján 
történő értékesítéséről döntött. A közgyűlési döntés a 096/8 hrsz.-ú ingatlan egy 
részének eladását hagyta jóvá, továbbá a Közgyűlés felhatalmazta elnökét, 
kezdeményezze, hogy a megosztásban érintett 096/5 hrsz.-ú ingatlan egészét 
(a 096/12 hrsz.-ú ingatlanrészt is) vásárolja meg a Magyar Állam. A Közgyűlés 
a 096/5 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő 096/10 és 096/11 hrsz.-ú 
ingatlanrészek, illetve a kezdeményezés elfogadása esetén az egész 096/5 
hrsz.-ú ingatlan értékesítését jóváhagyta. Felhatalmazta elnökét az adásvételi 
szerződések aláírására, illetve a területmegosztáshoz kapcsolódó intézkedések 
megtételére, a szükséges nyilatkozatok kiadására. 
A határozat alapján a 096/8 hrsz.-ú ingatlan egy részére vonatkozó ajánlat 
elfogadása megtörtént, az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van. 
Míg a másik érintett terület vonatkozásában a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. megbízásából eljáró képviselő értesített, hogy a NIF Zrt. a Közgyűlés 
kezdeményezését elfogadva a 096/5 hrsz.-ú ingatlan egészét (beleértve a 
096/12 hrsz.-ú ingatlanrészt is, összesen 3922 m2-t) hajlandó megvásárolni az 
eredeti ajánlatban megjelölt 420Ft/m2 egységár figyelembevételével összesen 
1 647 240 forint ellenértéken. Az adásvételi szerződés megkötése ebben az 
esetben is folyamatban van. 
 

Kérem a beszámoló elfogadását. 
 
 

II.  
 

Tisztelt Közgyűlés! A 2008. február 15-i ülésünkön a Tolna Megyei Önkormányzat 
2008. évi költségvetéséről szóló rendelettervezethez kapcsolódóan Pogátsa Alajos 
Képviselő Úr egy módosító indítványt nyújtott be. Ezt a módosító javaslatot az 
Önkormányzat Hivatala megvizsgálta, mellyel kapcsolatban az alábbi észrevételt 
fogalmazta meg:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. § (1) bekezdése 
szerint „A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket törvény, 
kormányrendelet, miniszteri rendelet, továbbá kollektív szerződés és közalkalmazotti 
szabályzat rendezi.” A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésének rendelkezései alapján a képviselő-testület (közgyűlés) a törvény 
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény 
felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Ezen, 
ismertetett jogszabályhelyek összevetésével megállapítható, hogy a közgyűlés nem 
rendelkezik felhatalmazással arra, hogy önkormányzati rendeletben szabályozza a 
közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket. A közalkalmazotti jogviszony 
közös megegyezéssel történő megszüntetése a munkáltató és az adott 
közalkalmazott közötti szabad elhatározáson alapuló, egybehangzó 
akaratnyilvánítás. E megállapodás egyes tartalmi elemeit (nevezetesen a közös 
megegyezéses jogviszony-megszűnés esetén fizetendő juttatás mértéke) a 
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munkáltató fenntartója, a közgyűlés nem jogosult rendeleti úton meghatározni, illetve 
előírni. 
Fent leírtak alapján nem javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a rendelet-módosítás 
érdemi tárgyalását, illetve elfogadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (IV. 25.) 
közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 99/2007. 
(IX. 28.), 114/2007. (XI. 30.), 4/2008. (II. 15.), 5/2008. 
(II. 15.), 6/2008. (II. 15.), 7/2008. (II. 15.), 8/2008. (II. 
15.), 9/2008. (II. 15.), 10/2008. (II. 15.), 11/2008. (II. 
15.), 13/2008. (II. 15.), 14/2008. (II. 15.), 17/2008. (II. 
15.), 18/2008. (II. 15.), 19/2008. (II. 15.), 20/2008. (II. 
15.), 21/2008. (II. 15.), 22/2008. (II. 15.) lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
 
 
 
 

Szekszárd, 2008. április 10. 
 
 
 

        dr. Puskás Imre 
              a Közgyűlés elnöke 


