TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-8/2010.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. október 14-i
alakuló üléséről.
AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1.
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton,
Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Porga Ferenc, dr.
Puskás Imre, dr. Sümegi Zoltán, Széles András, Takács László, Takács Zoltán, Tóth
Endre Géza.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:
Sárközi Károly
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

––

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 15 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula
megyei aljegyző.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
Patay Vilmos, Potápi Árpád és dr. Vejkey Imre országgyűlési képviselők; dr. Soczó
László, Tolna Megyei rendőrfőkapitány; Gerhátné dr. Péter Mária, a Tolna Megyei
Közigazgatási Hivatal mb. hivatalvezetője; dr. Szabó Zsoltné, a Dél-Dunántúli
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Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltségének vezetője; dr. Méri
Sándor, könyvvizsgáló; Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének
elnöke; Bognár Jenő, Bátaszék város polgármestere; valamint Katz Gyula, Gyönk
város polgármestere.
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
dr. Fusz György, a Területi Választási Bizottság elnöke; dr. Dobos István, a Területi
Választási Bizottság elnökhelyettese; dr. Bodri István, a Területi Választási Bizottság
tagja; valamint Bacs József, dr. Barcza Zsolt, Bordács József, Csike György, Dudás
Andrea, dr. Hadházy Árpád, dr. Kiss Albert, Pécsi Gábor, Rózsai Györgyné, dr.
Szigethy András, dr. Vöröss Endréné, Horváth Zsolt és Néber Tibor külsős bizottsági
tagok.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnai Népújság, az MTI, a Magyar Rádió, valamint a Tolnatáj TV munkatársai.
dr. Puskás Imre:
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Közgyűlés alakuló ülésére érkezett
vendégeinket, Tolna megye jelen lévő országgyűlési képviselőit, a városi és
települési polgármestereket, a különböző civil szervezetek képviselőit! Tisztelt
Közgyűlés! Azért vagyunk ma itt, hogy Közgyűlésünk megalakuljon és elkezdje négy
éves munkáját.
A Közgyűlés ülését megnyitom. Az ülés levezetését átadom dr. Pálos Miklós
korelnök Úrnak.
A Himnusz elhangzását követően
Orbán György mondta el Ady Endre Új vizeken járok című versét, amely után
Lozsányi Tamás Bartók Béla 15 magyar parasztdal című művéből adott elő
részletet zongorán.
dr. Pálos Miklós:
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szívem minden melegével köszöntöm Önöket, és
külön megköszönöm, hogy eljöttek erre az ünnepélyes alkalomra. A 2010. október hó
3-ára kiírt választások lezárultak, ezért most felkérem dr. Fusz Györgyöt, a Területi
Választási Bizottság elnökét, ismertesse az önkormányzati választások eredményét.
dr. Fusz György:
Tisztelt Közgyűlés! Mint az Önök előtt is bizonyára ismert, a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény alapján a választási eljárások, országos és helyi
népszavazások és népi kezdeményezések lebonyolításában választási bizottságok
működnek közre. A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes
rendjének helyreállítása.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 17-én választotta meg a Tolna Megyei
Területi Választási Bizottság tagjait, és ugyanezen a napon a Területi Választási
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Bizottság alakuló ülésén a bizottság elnökének és elnökhelyettesének
megválasztására is sor került.
A választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok,
a jelöltek és jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, a választási
adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével, a törvényes feltételek
meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami
feladatokat a választási irodák látják el. A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság
munkáját a Tolna Megyei Területi Választási Iroda segíti, melynek vezetője a Megyei
Főjegyző Asszony.
A választási szervek legutóbbi feladata 2010. október 3-ra kitűzött helyi
önkormányzati és települési kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítása volt.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Területi Választási Bizottság 2010.
október 4-én állapította meg a Tolna megyei listás eredményeket és a mandátumok
elosztását. Majd - egy később ismertetendő dombóvári jogorvoslat következtében – a
megyei listás eredmények újbóli megállapítására kellett sort keríteni 2010. október
11-én, ez az újbóli, jogerős eredménymegállapítás a megszerzett mandátumok
elosztását nem változtatta meg.
A megyei önkormányzati választások eredményének megállapítása után a Tolna
Megyei Területi Választási Bizottság feladata az, hogy a Tolna megyei listán
mandátumot szerzett képviselők részére a megbízóleveleket átadja. Majd a
megbízólevelek átvételét követően – a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – a megyei közgyűlési listán mandátumhoz jutott képviselő a Közgyűlés
alakuló ülésén történő eskütétele következik. A mandátumhoz jutott közgyűlési
képviselő csak az eskü letételét követően gyakorolhatja jogait, az érdemi munka csak
az eskütétel után kezdhető meg. A választási bizottságot annak elnöke képviseli, így
a Területi Választási Bizottság képviseletében a megbízóleveleket az Önök részére
én adom át, és az esküt Önök előttem teszik le.
Tisztelt Megválasztott Közgyűlési Tagok! Mielőtt a megbízólevelek átadására,
valamint az eskütételre sor kerülne, kérem, engedjék meg, hogy tájékoztassam
Önöket a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan a
Területi Választási Bizottság munkájáról.
A helyi önkormányzati választásokról:
Az önkormányzati választások új anyagi jogi szabályairól a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény rendelkezik. A
megyei közgyűlés választásának tekintetében a megye egy választókerületet alkot,
melynek továbbra sem része Szekszárd Megyei Jogú Városa. Az Övjt. 7.§ (2)
bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a megyei listán 400.000 lakosig minden
20.000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő választható meg. Így az
új szabályozás szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a létszáma 15
főre mérséklődött.
A megye választópolgárainak a számát alapul véve határozza meg a törvény a
megyei listaállítás feltételeit. Önálló listát az a jelölő szervezet állíthat, amely az adott
megyei választókerületben lévő települések választópolgárai legalább 1%-ának
ajánlását összegyűjtötte. Ez Tolna megyében azt jelenti, hogy önálló megyei lista
állításához 1680 fő ajánlására volt szükség. Közös megyei listát pedig azok a jelölő
szervezetek állíthattak, melyek legalább 2000 választópolgár ajánlását
összegyűjtötték.
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A megyei listák nyilvántartásba vétele a Ve. 105/A (3) bekezdés a) pontja értelmében
az illetékes területi választási bizottságok hatáskörébe tartozik. A fenti jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően a Területi Választási Bizottság három jelölő
szervezetet vett nyilvántartásba:
- a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt közös
listáját,
- a Magyar Szocialista Párt listáját, végül
- a JOBBIK - Jobbik Magyarországért Mozgalom megyei listáját.
Ezen határozatok ellen fellebbezés nem érkezett. Elutasított kérelem nem volt.
Listáik nyilvántartásba vételét követően mindhárom jelölő szervezet (a Fidesz-KDNP,
az MSZP és a JOBBIK) delegált tagot a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottságba. A delegált tagok az eskütételt követően aktívan bekapcsolódtak a
Területi Választási Bizottság munkájába, így a Területi Választási Bizottság 6 tagúra
bővült.
A törvényi szabályozás szerint a megyei listás szavazólap a választási bizottság által
kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelölő szervezetek nevét. A határozatok ellen
fellebbezés nem érkezett.
A megyei közgyűlési választás eredményének megállapításáról néhány szóban:
A Területi Választási Bizottság a megyei közgyűlési tagok választásának 267 db
szavazóköri jegyzőkönyvét alapul véve a 20/2010. (X. 4.) TVB határozatával
állapította meg a megyei listás választás eredményét. Az önkormányzati választást
követő napon megállapított megyei listás eredményt azonban módosítani kellett,
mivel egy jogorvoslati eljárás keretében elrendelt újraszámlálás a dombóvári 18.
számú szavazókörben a szavazatszámláló bizottságához képest eltérő eredményt
hozott. Az eltérés az eredetileg megállapított mandátumok elosztását érdemben nem
befolyásolta. Mindezek alapján a Területi Választási Bizottság 2010. október 11-én
megtartott ülésén 25/2010. (X.11.) TVB határozatával sor került a megyei listás
eredmények újbóli, immár végleges megállapítására. A határozat 2010. október 13án 16:00 órakor jogerőre emelkedett. A megyei közgyűlési tagok választásának
jogerős eredménye megyénkben a következő:
- választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor: 167.509
- szavazóként megjelent választópolgárok száma: 82.210
- urnában lévő szavazólapok száma: 82.162
- érvénytelen szavazatok száma: 3.590
- érvényes szavazatok száma: 78.572, ebből
-JOBBIK listájára leadott érvényes szavazatok száma: 10.936
-FIDESZ-KDNP listájára leadott érvényes szavazatok száma: 50.174
-MSZP listájára leadott érvényes szavazatok száma: 17.462
A mandátumot szerzett listák és a megszerzett mandátumok az alábbiak:
1. JOBBIK
2
2. FIDESZ-KDNP
10
3. MSZP
3
A választási eljárás során a Területi Választási Bizottság jogorvoslati fórumként is
működik. E tárgykörben bizottságunk hatásköre – többek között – a helyi választási
bizottságok határozatai, illetve választási eredményt megállapító döntései ellen
benyújtott fellebbezések elbírálása. Bizottságunk az önkormányzati választások
során az alábbi jogorvoslati kérelmeket bírálta el.
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A választási kampányhoz kapcsolódóan 2010. szeptember 12-én Szekszárd Város
Helyi Választási Bizottságának egy kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasító
határozata ellen fellebbezést nyújtottak be. A kifogás érdemi elbírálása bizottságunk
dolga volt. A jogorvoslati kérelmet az érdemi vizsgálat után elutasítottuk.
A szavazást követően 2010. október 4.-én egy képviselő-jelölt Bátaszék Város Helyi
Választási Bizottságának egyéni listás képviselő választás eredményét megállapító
döntése ellen nyújtott be fellebbezést bizottságunkhoz. A Területi Választási
Bizottság 2010. október 7-i ülésén a fellebbezést megvizsgálva megállapította, hogy
az nem tartalmaz konkrét jogszabálysértésre hivatkozást, illetve utalást arra, hogy a
helyi választási bizottság mely mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen
irányul, így a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítottuk és a Bátaszéki Helyi
Választási Bizottság egyéni listás képviselő választás eredményét megállapító
döntését helybenhagytuk.
2010. október 5-én egy polgármester-jelölt fellebbezést nyújtott be a
Dunaszentgyörgyi Helyi Választási Bizottság 26/2010. (X.3.) számú kifogást elutasító
határozata ellen. A fellebbezés kampánycsend megsértésére hivatkozott. A Területi
Választási Bizottság 2010. október 7-én megtartott ülésén a fellebbezést és a
felterjesztett iratokat megvizsgálva megállapította, hogy a helyi választási bizottság
helyesen tekintette a kampánycsend megsértésével kapcsolatban irányadónak a
2/2007. (III. 19.) OVB állásfoglalást, a kifogást elutasító döntése megalapozott és
jogszerű volt, és a fellebbezést elutasítottuk.
Két esetben került sor a szavazatok újraszámolására:
2010. október 4-én az egyik polgármester-jelölt fellebbezést nyújtott be a Sióagárd
Község Helyi Választási Bizottságának a 2010. október 3-án megtartott
polgármester-választás eredményét megállapító döntése ellen. A beadványozó
fellebbezését a polgármester-választás szoros eredményére tekintettel nyújtotta be.
A Területi Választási Bizottság 2010. október 8-i ülésén a szavazatokat újraszámolta,
és a szavazatok újraszámlálása során Sióagárd község mindkét szavazókörében a
polgármester-választás érvényes és érvénytelen szavazólapjainak számát és az
érvényes szavazatok számát jelöltenként a szavazatszámláló bizottságok által 2010.
október 3-án kiállított szavazóköri jegyzőkönyvekkel megegyezően állapította meg.
Mindezek alapján a Területi Választási Bizottság a polgármester-választás
eredményét a helyi választási bizottság döntése alapján állapította meg, így 23/2010.
(X. 8.) TVB határozatával a fellebbezést elutasította, és Sióagárd Község Helyi
Választási Bizottságának a 2010. október 3-án megtartott polgármester-választás
eredményét megállapító döntését helybenhagyta.
2010. október 5-én egy képviselő-jelölt Dombóvár Város Helyi Választási
Bizottságának 8. számú egyéni választókerületi képviselő választás eredményét
megállapító döntése ellen nyújtott be fellebbezést. A Területi Választási Bizottság
24/2010. (X.8.) határozatával a fellebbezést elutasította, és a helyi választási
bizottság egyéni választókerületi képviselő választás eredményét megállapító
döntését helybenhagyta. Azonban a szavazatszámcsere a megyei listák esetében –
a szabályok egyéb megsértésével együtt – ténylegesen megvalósult, ezért a Területi
Választási Bizottság a megyei közgyűlés tagjai választásának eredményét
jogszabálysértő módon megállapító szavazóköri jegyzőkönyvet megváltoztatta.
A Területi Választási Bizottságnak a jogorvoslati eljárások keretében hozott
határozatai ellen bírósági felülvizsgálatot nem nyújtottak be.
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A települési kisebbségi önkormányzati választásokról néhány szóban:
Tolna megyében 76 településen tartottak települési kisebbségi önkormányzati
választásokat. A településeken összesítve 58 cigány, 42 német, 2 örmény, 1 horvát
és 1 szerb kisebbségi önkormányzat megalakítására került sor.
A települési kisebbségi önkormányzati választásoknál ha a jelölő szervezet csak egy
megye területén, de azon belül több településen kíván jelöltet állítani, akkor az
illetékes Területi Választási Bizottságnál kell a kisebbségi jelölő szervezetként
történő nyilvántartásba vételét kezdeményeznie. A fentieknek megfelelően a Területi
Választási Bizottság egy kisebbségi jelölő szervezetet – a Tolna Megyei Német
Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségét – vette nyilvántartásba 11/2010. (VIII.4.)
TVB határozatával. Elutasított kérelem nem volt.
Mivel a területi kisebbségi önkormányzati választások megtartására csak 2011
januárjában kerül sor, a Terület Választási Bizottságnak más feladata – a jogorvoslati
kérelmek elbírálásán kívül – e választás tekintetében nincs.
Bizottságunkhoz a települési kisebbségi választással kapcsolatban egy kifogást
nyújtottak be, amely a Pálfa községben 2010. október 3-án megtartott települési
cigány kisebbségi önkormányzati képviselő választást érintette. Mivel a kifogás
elbírálására első fokon hatáskörrel nem rendelkeztünk, azt a Ve. 77. §. (3)
bekezdése értelmében áttettem az elbírálására jogosult Pálfa Község Helyi
Választási Bizottságához. A helyi választási bizottság döntése ellen fellebbezés nem
érkezett.
A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság szeretné köszönetét kifejezni a
megyénkben működő helyi választási bizottságoknak és szavazatszámláló
bizottságoknak, és nem utolsósorban a választási bizottságok munkáját segítő
választási irodáknak. Mint az a tájékoztatómból is kiderül, zökkenőmentes volt a
választások lebonyolítása, amit a viszonylag kevés jogorvoslati kérelem is
alátámaszt.
Személyesen pedig szeretném megköszönni a Területi Választási Bizottság többi
tagjának dr. Dobos István elnökhelyettesnek, dr. Bodri István választott tagnak, és dr.
Sümegi Helga, Kurtyán Ferenc, továbbá Mikó János delegált tagoknak
felelősségteljes szakmai munkáját. Mindvégig az együttműködés és egymás
véleményének tiszteletben tartása jellemezte bizottságunk munkáját, ez elsősorban a
bizottsági tagok érdeme.
Tisztelt Megválasztott Közgyűlési Tagok! A 2010. évi helyi önkormányzati
választásokon Önök kaptak a választópolgárok akaratából lehetőséget arra, hogy a
Tolna Megyei Közgyűlésben Tolna megye polgárainak érdekeit képviselhessék.
Utalva a rövidesen elhangzó eskü szövegére, ez a képviselet egyben komoly
felelősséget is jelent. Én – a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság nevében –
kívánok Önöknek a megyénk javára kifejtendő munkájukhoz sok sikert! Köszönöm
megtisztelő figyelmüket!
dr. Pálos Miklós:
Megköszönöm a Területi Választási Bizottság elnökének a tájékoztatóját.
Felkérem dr. Fusz Györgyöt, hogy a törvényben foglalt esküt vegye ki a Közgyűlés
tagjaitól és adja át a képviselői megbízóleveleket.
dr. Fusz György:
Kérem szíveskedjenek az eskü szövegét utánam mondani:
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„Én, ……………………….. ESKÜSZÖM, HOGY HAZÁMHOZ, A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁGHOZ
HŰ
LESZEK;
AZ
ALKOTMÁNYT
A
TÖBBI
JOGSZABÁLLYAL
EGYÜTT
MEGTARTOM
ÉS
MEGTARTATOM;
A
TUDOMÁSOMRA JUTOTT TITKOT MEGŐRZÖM; MEGYEI KÉPVISELŐI
TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK
ELŐMOZDÍTÁSA ÉS AZ ALKOTMÁNY ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!”
Ezt követően dr. Fusz György átadta a képviselői megbízóleveleket, továbbá az
esküt tett közgyűlési tagok aláírták és átvették az esküokmányt.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)
dr. Pálos Miklós:
Tisztelt Közgyűlés! Ünnepélyesen megállapítom, hogy a Tolna Megyei
Közgyűlés megalakult.
Munkánk folytatásához szükséges egy létszámellenőrzés. A határozatképesség
ellenőrzése céljából kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a
szavazógépen jelezni.
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
A Közgyűlés frakcióira vonatkozóan bejelentem, hogy a FIDESZ-KDNP frakció az
alábbi tagokkal alakult meg: Széles András (frakcióvezető), dr. Égi Csaba, Kapitány
Zsolt, Kerecsényi Márton, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Porga Ferenc, dr.
Puskás Imre, dr. Sümegi Zoltán és Takács Zoltán. Megalakult továbbá az MSZP
képviselőcsoportja is, az alábbi tagokkal: Frankné dr. Kovács Szilvia (frakcióvezető),
Takács László és Krauss Péter.
(A Közgyűlés frakcióinak megalakulására vonatkozó
jegyzőkönyv 2. és 3. számú mellékletét képezik.)

bejelentések

a

Valamennyi képviselő írásban megkapta a napirendi pontsort. Amennyiben a
Közgyűlésnek a napirendi pontokat érintő kiegészítése nincs, úgy kérem
Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni a meghívóban megküldött napirendi
pontok elfogadásáról. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi
pontokat elfogadta.
N A P I R E N D:
1.

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Előadó: dr. Pálos Miklós, korelnök
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2.

A Közgyűlés elnökének megválasztása, eskütétele
Előadó: dr. Pálos Miklós, korelnök

3.

A Közgyűlés alelnöke(inek) megválasztása, eskütétele
Előadó: a Közgyűlés elnöke

4.

A tisztségviselők illetményének, tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

5.

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: a Közgyűlés elnöke

6.

Javaslat a Közgyűlés állandó
megválasztására
Előadó: a Közgyűlés elnöke

7.

Egyebek

bizottságai

elnökeinek

és

tagjainak

A napirend elfogadása után Lozsányi Tamás Liszt Ferenc Orage című művét adta
elő zongorán, majd Orbán György mondta el József Attila A Dunánál című versét.
1. NAPIRENDI PONT
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
Előadó: dr. Pálos Miklós, korelnök
dr. Pálos Miklós:
Tisztelt Közgyűlés! Szavazatszámláló Bizottságot kell választanunk. A Bizottság 5
tagjának személyére a két frakció és a két különálló Képviselő együttesen tesz
javaslatot. Elsőként felkérem a FIDESZ-KDNP frakciót, jelölje meg azt a három
képviselőt, akit a Bizottság tagjának javasol.
Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! A Szavazatszámláló Bizottság tagjának javasoljuk dr. Égi Csaba,
dr. Sümegi Zoltán és Porga Ferenc Urakat.
dr. Pálos Miklós:
Köszönöm, most kérem az MSZP frakció vezetőjét, tegye meg javaslatát.
Frankné dr. Kovács Szilvia:
Tisztelt Közgyűlés! Az MSZP képviselőcsoportja Krauss Pétert javasolja a
Szavazatszámláló Bizottság tagjának.
dr. Pálos Miklós:
Köszönöm, most kérem a Jobbik képviselőit, tegyenek javaslatot.

9

Tóth Endre Géza:
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai sorába javasoljuk László Ferenc Urat.
dr. Pálos Miklós:
Köszönöm szépen. Ismertetem Önökkel, hogy a FIDESZ-KDNP frakció dr. Égi
Csaba, dr. Sümegi Zoltán és Porga Ferenc képviselőket, az MSZP frakció Krauss
Péter képviselőt, a Jobbik pedig László Ferenc képviselőt javasolta a
Szavazatszámláló Bizottságba.
Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság tagjának javasolt képviselőket,
nyilatkozzanak arról, vállalják-e a feladatot, továbbá hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a
Közgyűlés továbbra is nyílt ülésen tanácskozzon. Először dr. Égi Csaba képviselő
urat kérdezem.
dr. Égi Csaba:
Vállalom a feladatot, és hozzájárulok a nyílt üléshez.
dr. Pálos Miklós:
Most dr. Sümegi Zoltánt kérdezem.
dr. Sümegi Zoltán:
Vállalom a feladatot, és hozzájárulok a nyílt üléshez.
dr. Pálos Miklós:
Porga Ferenc képviselő úr.
Porga Ferenc:
Én is vállalom a feladatot, és hozzájárulok a nyílt üléshez.
dr. Pálos Miklós:
Krauss Péter képviselő úr.
Krauss Péter:
Vállalom a feladatot, és szintén hozzájárulok a nyílt üléshez.
dr. Pálos Miklós:
László Ferenc képviselő úr.
László Ferenc:
Vállalom a feladatot, és hozzájárulok a nyílt üléshez.
dr. Pálos Miklós:
Megállapítom, hogy mindannyian vállalják a feladatot és hozzájárulnak a nylít
üléshez. Folytatva a napirendi pont tárgyalását, kérdések következnek. Kérdés nincs,
megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni.
Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik arról,
hogy a Közgyűlés a jelölteket megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.
Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a
Szavazatszámláló Bizottságot megválasztotta.
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A Tolna Megyei Közgyűlés 89/2010. (X. 14.) közgyűlési
határozata a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
megválasztásáról:
1. A
Tolna
Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
a
Szavazatszámláló Bizottságot dr. Égi Csaba, dr. Sümegi
Zoltán, Porga Ferenc, Krauss Péter és László Ferenc
közgyűlési tagok személyében megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy
tagjaik közül a Bizottság Elnökét válasszák meg.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában a Szavazatszámláló
Bizottság tagjai
Határidő: azonnal
dr. Pálos Miklós:
5 perc szünet következik, ami alatt a Szavazatszámláló Bizottság saját tagjai közül
megválasztja elnökét.
Szünetet követően:
dr. Pálos Miklós:
Tisztelt
Közgyűlés!
Határozatképesség
ellenőrzése
céljából
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.

kérem

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
Tisztelt Közgyűlés! Folytatjuk munkánkat. A Szavazatszámláló Bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag dr. Égi Csaba képviselő urat választotta elnökévé.
(A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról
jegyzőkönyvet ezen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.)

készült

2. NAPIRENDI PONT
A Közgyűlés elnökének megválasztása, eskütétele
Előadó: dr. Pálos Miklós, korelnök
dr. Pálos Miklós:
Tisztelt Közgyűlés! A Szervezeti és Működési Szabályzat 14. § (2) bekezdése
értelmében a Közgyűlés alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással
választja meg a Közgyűlés elnökét. A Közgyűlés elnökének személyére a Közgyűlés
bármely tagja javaslatot tehet. A nyílt jelölés során elnök-jelölt az a közgyűlési tag
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lesz, aki megkapja a Közgyűlés tagjai több mint 1/3-ának „igen” szavazatát, tehát
legalább öt főét.
Kérem a Képviselőtársaimat tegyék meg javaslatukat a Közgyűlés elnökének
személyére.
Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöki posztjára
dr. Puskás Imre képviselő urat szeretném javasolni.
dr. Pálos Miklós:
Köszönöm szépen! Van-e további javaslat az elnök személyét illetően? Amennyiben
nincs, úgy megkérdezem dr. Puskás Imrét, elfogadja-e a jelölést?
dr. Puskás Imre:
Igen, elfogadom. Továbbá hozzájárulok a nyílt ülés tartásához, és jelezni szeretném,
hogy a személyemről szóló szavazásban nem veszek részt.
dr. Pálos Miklós:
Köszönöm! Most kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem a
Képviselőtársaimat, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek
jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Szavazás
következik. Kérem, aki tudomásul veszi és elfogadja a Közgyűlés elnök-jelöltjének dr.
Puskás Imrét, a szavazógépen jelezze. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14
egyhangúlag dr. Puskás Imrét elfogadta elnök-jelöltnek.

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 90/2010. (X. 14.) közgyűlési
határozata dr. Puskás Imre közgyűlési tagnak a Közgyűlés
elnökjelöltjévé történő jelölésről:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Puskás Imre
közgyűlési tagot a 2010. október 14-án megtartásra kerülő
elnökválasztásra a Közgyűlés elnökjelöltjévé elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a
jelöltet a közgyűlési elnök titkos szavazással történő
megválasztására szolgáló szavazólapon tüntesse fel.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában a Szavazatszámláló
Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
(dr. Puskás Imre elnök-jelölt érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)
dr. Pálos Miklós:
Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, készítse elő a szavazólapokat,
valamint felkérem dr. Bartos Georgina megyei főjegyzőt, ismertesse a titkos
szavazás folyamatát.
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dr. Bartos Gerogina:
Tisztelt Közgyűlés! A szavazólapokat a kolléganőktől a mögöttem lévő asztalnál
tudják majd átvenni. Kérem, hogy mindenki egyenként vegye át a lepecsételt
szavazólapot, és az átvételt aláírásával igazolja. Érvényesen szavazni csak az itt –
aláírás ellenében – átvett, lepecsételt szavazólappal lehet. Egy jelöltre lehet
szavazni. A jelölt neve melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet
szavazni. Érvénytelennek számít a szavazólap, ha nem a hivatalos formában adták
le, tehát nincs rajta bélyegzőlenyomat. Érvénytelen a szavazat, ha érvénytelen
szavazólapon adták le, vagy ha nincs két egymást metsző vonal a jelölt neve melletti
körben.
A titkos szavazás idejére a Korelnök úr szünetet rendel majd el, ezalatt a
kolléganőktől vegyék át a szavazólapot, és az önök mögötti teremben, a
Szavazatszámláló Bizottság jelenlétében adhatják le a szavazatukat.
dr. Pálos Miklós:
A szavazás idejére szünetet rendelek el.
Szünetet követően:
dr. Pálos Miklós:
Tisztelt
Közgyűlés!
Határozatképesség
ellenőrzése
céljából
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.

kérem

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
Felkérem dr. Égi Csabát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
titkos szavazás eredményét.
dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! A titkos szavazás érvényes és eredményes volt, a Közgyűlés
megválasztotta elnökét, dr. Puskás Imre személyében.
Felolvasom a szavazás összesítéséről készült jegyzőkönyvet.
(Az elnökválasztás titkos szavazásáról készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv
5. számú mellékletét képezi, melyhez csatolásra kerültek az elnökválasztás
szavazólapjai.)
dr. Pálos Miklós:
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 érvényes szavazattal dr.
Puskás Imrét választotta meg elnökének.
A Tolna Megyei Közgyűlés 91/2010. (X. 14.) közgyűlési
határozata dr. Puskás Imre közgyűlési tagnak a közgyűlés
elnökévé történt megválasztásáról:

13

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Puskás Imre
közgyűlési tagot a Közgyűlés Elnökévé a mai naptól
megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az elnök
megválasztásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok
ellátásáról gondoskodjék.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina,
megyei főjegyző
Határidő: azonnal
(dr. Puskás Imre elnök-jelölt érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)
dr. Pálos Miklós:
Gratulálunk az Elnök úrnak! Kívánjuk, hogy a jó Isten bölcsességével továbbra is
ilyen kiszámíthatóan, valamennyiünk és a nemzet javára vezesse Tolna megye
Közgyűlését.
Tisztelt Közgyűlés! Most az eskütétel következik. Felkérem dr. Puskás Imre elnök
urat, szíveskedjék letenni a hivatali esküt az én előolvasásomra.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés előtt letette a hivatali esküt.
(Az elnöki esküokmány a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)
dr. Pálos Miklós:
Tisztelt Közgyűlés! Ezzel az én ideiglenes elnöki tisztem lejárt, átadom az ülés
vezetését a megválasztott elnök úrnak.
dr. Puskás Imre:
Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Engedjék meg, hogy néhány percre
innen folytassam az ülés vezetését. Köszönöm szépen Képviselőtársaimnak a
bizalmat, amellyel lehetővé teszik, hogy a következő négy évben is vezessem a
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlését. Nagy dolog ez, hiszen tudjuk, hogy a
rendszerváltás óta ez az első alkalom, hogy valaki lehetőséget kap arra, hogy újabb
négy évig vezesse a Közgyűlést. Természetesen a kellő és okszerű szerénység
mondatja velem, hogy a megyei közgyűlés alapvetően egy politikai testület, és az
összetételét az aktuális pártok iránt megnyilvánuló bizalom állítja össze. Az ezt
követő bizalom az, ami a személy iránt megnyilvánul. Hiába végzi valaki talán jól a
munkáját, ha az a párt, az a szervezet, amely őt támogatja, elveszíti a társadalom
bizalmát. Most szerencsére nem így történt a Fidesz Magyar Polgári Szövetség a
KDNP-vel együttműködve nemcsak négy évvel ezelőtt szerezte meg a mandátumok
többségét a Közgyűlésben, hanem ebben az évben is. Ez teszi lehetővé, hogy
miután Képviselőtársaim bizalmát továbbra is élvezem, ezért én lehetek, reméljük a
következő négy évben, ennek a Közgyűlésnek az elnöke. Még egyszer köszönöm
szépen mindenkinek a támogatást. Én négy évvel ezelőtt annál az asztalnál
állhattam, megválasztásomat és az eskütételemet követően. Talán a mostaninál is
megilletődöttebb voltam, és természetesen az az érzés és a helynek a szelleme,
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hogy én ebben a teremben beszélhetek, kellő módon hatott rám és igen nagy
megtiszteltetésnek éreztem. Én azóta is többször, amikor amögött az asztal mögött,
vagy bárhol máshol ebben a teremben megszólalhattam az elmúlt négy évben, akkor
nemcsak azért mondtam el, mert nem jutott eszembe más, és ezért kapaszkodtam
abba a gondolatba, hogy mekkora megtiszteltetés nekem ebben a teremben a
megyei közgyűlés elnökeként szólni, hanem mert így van. Ez azóta sem változott.
Azt gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat hatásköre, presztizse változhat az
évek, évtizedek során, de mégiscsak egy óriási megtiszteltetés. Mert ha van a megye
közel 240 ezer polgárának egy olyan fóruma, egy olyan grémiuma, amely a
képviseletére jogosult, az mégiscsak a Megyei Önkormányzat Közgyűlése, és óriási
megtiszteltetés ennek a Közgyűlésnek az elnökének lenni, és természetesen nagy
felelősség is. Négy évvel ezelőtt én arról beszéltem, hogy úgy szeretném a
munkámat végezni, hogy partnernek tekintem a Közgyűlés valamennyi tagját.
Partnernek tekintem a Megyei Önkormányzat Intézményeinek vezetőit és az ott
dolgozó embereket. Partnernek tekintem a Hivatalunkat, és természetesen
partnernek tekintem a megyét megjelenítő települések polgármestereit. Bízom
benne, hogy ez a négy év visszaigazolta ezt az elkötelezettséget és ezt a fajta
szerepvállalást. Többek között ez azzal is jellemezhető, hogy a Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének működése nem egyszerűen a botrányoktól volt
mentes, hanem a konstruktív együttműködés volt rá a jellemző. Ez talán annak is
köszönhető, hogy én magam sem a konfrontációt kerestem a közgyűlési üléseken és
azon kívül, hanem elsősorban az együttműködést és az ésszerű megoldásokat.
Annak is örülök, hogy ez a fajta partnerség létrejött a településekkel, a
polgármesterekkel. Ennek számos megnyilvánulása létezik, többek között én annak
tekintem azt is, hogy ma itt ebben a teremben számos polgármester foglal helyet. De
a megnyilvánulás talán legszebb példája, amikor az elmúlt évben ünnepeltük Tolna
megye létezésének ezredik évfordulóját, dr. Pálos Miklós alelnöktársammal együtt 99
településre vihettük el Tolna megye zászlaját a 109 településből. Ahová nem azért
vittük, mert erőszakoskodtunk, hanem azért vittük, mert a települések vezetői kérték,
éltek ezzel a lehetőséggel, hogy átvegyék Tolna megye zászlaját. Én azt hiszem,
hogy ez a legszebb megnyilvánulása annak, hogy valóban létezik a Megyei
Önkormányzat és a települések közötti kapcsolat, hogy van igény a települések
vezetői és a közel 240 ezer polgár részéről a megyei identitás megélésére, az
együvé tartozás valamiféle kinyilvánítására. Ennek, mondom talán legszebb példája
volt a megye ezer éves fennállásának megünneplése. Természetesen nemcsak
ünnepekből, nemcsak a lelkünk építéséből áll a Megyei önkormányzat feladata,
hanem ennél sokkal hétköznapibb dolgokból. Elsősorban, ahogy erről beszélni
szoktunk, a Megyei Önkormányzat egy intézményfenntartó önkormányzat az
oktatástól az egészségügyön át a szociális kérdésekig, a szociális intézmények
fenntartásáig. Nekünk elsősorban ezzel van dolgunk. Nekünk ezeknek az
intézményeknek a minél színvonalasabb működését kell garantálnunk. Ennek
érdekében természetesen mindig lépnünk kell egy kicsit, mindig a kor színvonalán
kell tartanunk ezeket az intézményeket. Ez pedig nem történhet meg másképp,
minthogy folyamatosan próbáljuk fejleszteni őket. Ebben is előre tudtunk lépni. Nem
szeretném itt most sorolni, hogy milyen fejlesztések, beruházások történtek a néhány
millióstól a százmilliós fejlesztésekig. Összességében mégis hadd mondjak egy szép
nagy számot. Ha valamennyi várakozásunk teljesül, és a már ígért támogatásaink is
valósággá válnak, akkor az elmúlt négy évben közel, vagy talán több is, mint hét
milliárd forint az, ami a megyébe érkezett, és a támogatási szerződések szerint majd
érkezni fog. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy a megyei önkormányzatok nem
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voltak különösebben preferáltak az elmúlt négy évben az előző Kormány által, és a
pályázati rendszerek is általában visszatükrözték azt, hogy nem nagyon támogatták,
hogy a megyék forráshoz jussanak, ebben a helyzetben ez egy viszonylag
tisztességes összeg. Ezek tették lehetővé azt, hogy bár másrészről meglehetősen
sanyarú lehetőségeink voltak, mégiscsak azt mondhatjuk, hogy a Megyei
Önkormányzat intézményei olyan ellátást tudnak biztosítani az embereknek, ezen
szolgáltatások igénybe vevőinek, amely nem szégyellendő, amely a kor színvonalán
áll, és egyik-másik fejlesztésünk, beruházásunk azt gondolom, hogy még évtizedek
múlva is olyan színvonalat tud majd biztosítani, ami mindannyiunk érdekét szolgálni
fogja. Ezt elsősorban a kórházfejlesztésekkel kapcsolatban lehet elmondani, hiszen
azt is meg kell állapítanunk, hogy ennek a szép nagy számnak a túlnyomó része a
kórházunk fejlesztését szolgálta, illetve fogja szolgálni a jövőben. Ez már csak azért
is természetes, mert messze a legnagyobb intézményről van szó, és hát sajnos,
talán ezt kell mondanunk, hogy sajnos, a valamennyiünket érintő, vagy már részünk
volt a szolgáltatás igénybevételében, vagy vélhetően majd részünk lesz benne. Nos,
ezért is tartottuk fontosnak az elmúlt négy évben, hogy időnként talán erőnkön felül is
igyekeztünk a kórház fejlesztését megvalósítani. Ez a működésünk fényesebb oldala.
Azonban a működésünk árnyoldala az, ami többször szóba került az elmúlt négy
évben, ami rányomta bélyegét erre az időszakra. Ez pedig az a finanszírozási
katasztrófa, amely bennünket ért az elmúlt négy évben, annak a politikai szándéknak
a megnyilvánulása, amely arra irányult, hogy a megyei önkormányzatok működését,
meggyőződésem szerint, sajnos szándékosan kívánta az előző Kormány
ellehetetleníteni. Ennek a legkiválóbb és legegyszerűbb eszköze pedig a
költségvetésen keresztül történt. 2007-től kezdve évről évre kevesebb forráshoz,
kevesebb pénzhez jutottunk az állami költségvetésből, ami többfajta módon
nyilvánult meg. Például ilyen a normatívák csökkenése, a személyi jövedelem adó,
mint egy bevételi forrásunk csökkenése, és az utóbbi időben sajnos jelentős kiesést
szenvedünk el az illetékbevételek terén is. Nos tehát, ha azt kellene valamilyen
módon összegeznünk, hogy milyen veszteség, idézőjeles vagy valóságos, ért
bennünket, akkor itt is milliárdos számokat, 3-4 milliárdot kell mondanunk. Ezt onnan
lehet levezetni, megérteni, ha elfogadhatónak fogadnánk el a 2006-os finanszírozást
és azt mondanánk, hogy legalább ezen a szinten kellett volna tartani a Megyei
Önkormányzat finanszírozását az állami költségvetésből, akkor ez azt jelenti, hogy 34 milliárdos mínuszt szenvedtünk el az elmúlt négy évben. Ez a szám körülbelül ki is
adja azt a hitelállományt, amit ezen időszak alatt kénytelenek voltunk felhalmozni,
mert nem nagyon volt más választási lehetőségünk. Nyilvánvalóan nekünk, amikor
esküt tettünk, az a küldetés jutott, hogy működtetnünk kell a Megyei Önkormányzat
intézményeit, a szolgáltatásokat teljesítenünk kell, amelyekért elsősorban létezik ez
az Önkormányzat. Ettől mi nem térhettünk el. Természetesen van mozgásterünk. A
szolgáltatásoknak az intézményrendszere többé-kevésbé a mi kompetenciánk, hogy
ezt milyen intézményrendszeren belül kívánjuk megoldani, hogy milyen nagyságú,
milyen szervezeti felépítésű intézményrendszerrel. Ebben a kérdésben hoztunk is
számos döntést. Olyan döntés, ami azt szolgálta, hogy lehetőleg az ésszerűség,
időnként annak határain túlmenően, racionalizáljuk ezeknek az intézményeknek a
kiadásait, hogy ezzel is megőrizzük az Önkormányzat költségvetésének az
egyensúlyát. Azonban a források drámai kiesése teljesen lehetetlenné tette azt, hogy
a kiadások csökkentésével helyre tudjuk állítani és meg tudjuk őrizni ezt az
egyensúlyt. Nem létezik olyan takarékosság, amellyel effajta kiesést, milliárdos
bevételkiesést meg lehetne takarítani. Ez gyakorlatilag az intézményrendszernek és
ebből következően, ami a lényeg, a szolgáltatásoknak a felszámolását jelentette

16

volna. Ezen az úton egyszerűen nem járhattunk, ez nyilvánvaló. Ezért a
takarékosságon túlmenően újabb forrásokat kellett bevonni az intézményeink
működtetésébe. Ez pedig nem történhetett másképp, mint hitelfelvétellel, vagy
éppenséggel kötvénykibocsátással. Ezért járunk ma azon az úton, hogy óriási
adósságállományt halmoztunk fel. A következő négy évünknek ez a kiinduló
helyzete. Rendkívül nagy terheink vannak, és a kilátásaink egyelőre nyilvánvalóan
nem túl fényesek. Mert azt senki sem gondolhatja, hogy a kormányváltás, amitől
nagyon sokan sok mindent remélünk és remélhetünk, és a reményeinkből már
rengeteg dolog teljesült. Nos, ez a kormányváltás egy dologra nem képes, és az új
Kormány egy dologra biztosan nem képes, olyan költségvetési forrásokat teremteni,
amelyekre a gazdaság talpraállítása képes majd, és amelyre a gazdaság jobb
működése képes majd hosszú évek során. Ezekkel a forrásokkal az állami
költségvetés egyelőre nem rendelkezik, tehát nem remélhetjük azt, hogy akár a
következő évben olyan költségvetésünk lesz, olyan plusz forrásokhoz jutunk az
állami költségvetésből, amellyel a gondjaink egycsapásra elszállnak, azokat meg
tudjuk oldani. Sokkal inkább arra kell készülnünk, hogy legalább annyira
megszorított, annyira takarékos, és az intézményeinket, ahogy mondani szoktam,
sanyargató költségvetést leszünk kénytelenek elfogadni, mint azt tettük eddig, de
lehet, hogy még annál is szomorúbbat, annál is takarékosabbat. Merthogy a
következő évben valóban, amikor sokszor beszéltünk erről, hogy a működőképesség
megőrzése az Önkormányzat legfőbb feladata, és házi feladata. Nos, ezt a házi
feladatot nem lesz könnyű megoldani a következő évben, hiszen nemcsak
egyszerűen azt a mérleget kell néznünk, javul-e a költségvetési finanszírozásunk az
állai költségvetésből, hanem bizony számolni kell azzal is, hogy az eddig felhalmozott
adósságainkat vissza kell adni. Az egészen biztos, hogy ezt a költségvetés nem tudja
számunkra ellentételezni a következő évben. Nos, a feladataink hatalmasak, és
természetesen az a dolgunk, ma arra tettünk esküt, hogy ezeket a feladatainkat
teljesítsük. Magam is azon leszek, hogy minden megoldást megtaláljak, és ebben
kérem Képviselőtársaim együttműködő, támogató segítségét, hogy valóban itt, ebben
a testületben, amely számában csökkent, de én azt gondolom, hogy a 15 fős
Közgyűlésünk meggyőződésem szerint kiváló, és a megyéért tenni akaró emberekből
áll össze, ezért azon leszünk, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudjuk. Én továbbra is
arra kérem nemcsak a Közgyűlésünk tagjait, nemcsak a Hivatalunk munkatársait,
hanem az intézmények vezetőit is, hogy megértve ezt a helyzetet, ebben partnerek
legyenek. Ha tetszik, kérem a megye közvéleményét is, hogy munkánkat
megértéssel, szolidaritással figyeljék, és mindazt latba vetve mérlegeljék és vonjanak
belőle valamiféle ítéletet, hogy milyen négy év áll mögöttünk. Remélem, hogy a
következő négy év nemcsak költségvetésében lesz majd felfelé ívelő. Biztosra
veszem, hogy alapvetően az értékítéletben, az értékközpontúságban lesz majd más.
Sokszor elmondtam az elmúlt négy évben, hogy nemcsak az volt a bajunk, hogy
kevesebb pénzt kaptunk az Államtól, hanem fel kellett arra is hívni a figyelmet
minden fórumon, hogy alapvetően az a szemlélet, az a világlátás, ahogy az előző
Kormány hozzáállt a vidéki Magyarországhoz, a kistelepülések világához, az teljesen
elhibázott és értékromboló. Tudom, hogy az új Kormány ezt egészen másképp
gondolja, és másképp tesz. A vidéki Magyarországnak a felzárkózását, az
élhetőségét tartja szem előtt. Úgy gondolkodunk erről, hogy a vidéken élő
embereknek legalább olyan életminősége kell hogy legyen, mint a nagyvárosokban
élőknek. Ehhez természetesen időnként plusz támogatásra van szükség. Időnként ez
azt jelenti, hogy ahhoz, hogy meg tudják tartani legalább az alsó tagozatos
iskolájukat, lehet, hogy ehhez költségvetési preferálásra van szükségük, és ahhoz,
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hogy a tömegközlekedés működjön, valószínűleg állami költségvetési forrásokat kell
igénybe venni. De fontos, hogy másképpen látjuk a világot. A világot nem úgy látjuk,
hogy valamiféle kigondolt racionalitás alapján kell annak működnie, és mindig a pénz
az, aminek mozgatnia kell a döntéseinket, hanem mi, Képviselőtársaimmal együtt,
akik jelenleg valamilyen módon beleszólással bírunk abba, hogy az ország ma
milyen értékek szerint működjön, azt gondoljuk, hogy igenis a legfontosabb érték az,
hogy az emberek életminősége, bárhol éljenek az országban, egyenlő
lehetőségekkel bírjon. Ez kihat a megyei önkormányzatok működésére is, hiszen ha
ez az érték, akkor az azt jelenti, hogy a megyei önkormányzat nem egy eltiprandó,
megsemmisítendő kategória, hanem hozzá kell rendelni a feladatainkhoz a
forrásokat. Bízom benne, hogy ezek a források előbb vagy utóbb felfelé menő
pályára fognak bennünket vinni. Nos, én ezen gondolatok jegyében kívánok
Képviselőtársaimnak kitartó, együttműködő munkát. Mégegyszer köszönöm szépen a
bizalmat, és mindannyiójuknak köszönöm szépen, hogy jelenlétükkel is kiálltak a
Megyei Önkormányzat mellett. Kérem, hogy a következő napokban, években is
együttműködő partnereink legyenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak.
Széles András:
Tisztelt Elnök úr! A magam és a frakció nevében szeretném kifejezni gratulációnkat,
és ehhez az elszántsághoz, eltökéltséghez, sok erőt, egészséget kívánok. Valamint a
frakció nevében felajánlhatom a támogató segítséget. További jó munkát! Reméljük,
hogy négy év alatt egy új pályára tudjuk állítani a megyénket.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Frakcióvezető úr, jól esik a kiállás és a gratuláció. Megadom a
szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak.
dr. Sümegi Zoltán.
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon röviden szeretnék szólni. Azt szokták
mondani, aki harmadszor beszél, azt már unják. Ezért én másodikként szeretnék
beszélni. Természetesen engedje meg, hogy én is gratuláljak, a megye névadó
településének polgármestereként, és egy-két gondolatot mondjak arról, hogy a
Megyei Önkormányzat ezzel a felállással 1990. óta működik. Ha elgondolom, hogy itt
a teremben kinek van, vagy volt köze az 1990. óta felálló Megyei
Önkormányzatokhoz, miután Horváth István nem tagja már a Közgyűlésnek, talán az
Elnök úr és én vagyok az, akiknek legtöbbször valamilyen módon köze volt a Megyei
Önkormányzathoz, vagy annak munkájához. Arra szeretném még felhívni a
figyelmet, hogy az Elnök úr az, aki második ciklusban is betöltheti ezt a szerepet,
hiszen az elmúlt ciklusokban mindig más elnök következett négy évente. Én ezt nagy
dolognak tartom, és ennek megfelelően értékelje ezt az Elnök úr és a jelenlévők.
Talán még annyit, hogy 2006-ban nagyon szomorú voltam, amikor úgy kezdtük a
Megyei Közgyűlés ülését, hogy „Tisztelt Térségi Tanácskozás!”, vagy valami ilyesmi
hangzott el, és akkor én felhívtam annak a képviselőtársamnak a figyelmét, ha ő úgy
gondolja, hogy térségi tanácskozáson vagyunk, akkor nem biztos, hogy megyei
közgyűlési tagnak kéne lennie. Én nem kívánok erről az elkövetkező négy évben
beszélni többet, de azt gondolom, aki ma a Megyei Önkormányzat tagja lett, teljesen
mindegy, melyik oldalon ül, az elkötelezett híve a megyéknek. Szeretném felhívni a
figyelmét mindenkinek arra, hogy több mint ezer éve létezik megye, így Tolna megye
is. Jó lenne, ha még néhány száz évig létezne megye, és mindannyian azon
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munkálkodjunk, hogy a megyék megmaradjanak, a megyei középszint megmaradjon.
Nekünk, Tolna megyeieknek ez fontos. Szeretném, ha ezt mindannyian így
gondolnák a Megyei Közgyűlésben. Köszönöm a figyelmet, mégegyszer jó munkát
kívánok Elnök úrnak és a Képviselőtársaimnak.

3. NAPIRENDI PONT
A Közgyűlés alelnöke(inek) megválasztása, eskütétele
Előadó: a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
Engem illet a lehetőség, hogy javaslatot tegyek a Közgyűlés alelnökeinek
személyére. Ezzel a lehetőséggel élni is kívánok, így a Közgyűlés foglalkoztatási
jogviszonyban álló alelnökének személyére javaslom Kapitány Zsolt képviselő urat.
Megkérem Kapitány Zsoltot, nyilatkozzék, vállalja-e a jelölést és hozzájárul-e a nyílt
üléshez.
Kapitány Zsolt:
Igen, vállalom. Továbbá jelezni szeretném, hogy hozzájárulok a nyílt üléshez. Ezzel
egyidejűleg azt is jelzem, hogy érintettségem miatt a személyemre vonatkozó
szavazásban nem veszek részt.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm. A Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének javaslom dr. Pálos
Miklós képviselő urat. Kérdezem, vállalja-e a jelölést?
dr. Pálos Miklós:
Igen, vállalom. Én is jelezni szeretném, hogy hozzájárulok a nyílt üléshez. Továbbá
jelzem azt is, hogy érintettségem miatt a személyemre vonatkozó szavazásban nem
veszek részt.
dr. Puskás Imre:
Tisztelt Közgyűlés! Ezt követően a Főjegyző asszony elmondja a szavazás menetét,
majd szünetet rendelek el a szavazás lebonyolítása érdekében.
dr. Bartos Georgina:
Tisztelt Közgyűlés! Ugyanúgy zajlik a titkos szavazás, mint az elnök-választás
esetében, azzal a különbséggel, hogy a két alelnök-jelöltről egyszerre szavaz a
Közgyűlés. Így kettő darab szavazólapot fog kapni minden Képviselő, kivéve az
alelnök-jelölteket, hiszen ők magukra nem kívánnak szavazni, ők egy darab
szavazólapot kapnak majd. Kérek mindenkit, hogy aláírásával igazolja a lepecsételt
szavazólap átvételét. A szavazatok érvényességére az előbbiekben ismertetett
szabályok vonatkoznak.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Szavazás következik, melynek idejére
szünetet rendelek el.
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Szünetet követően:
dr. Puskás Imre:
Folytatjuk munkánkat. A határozatképesség ellenőrzése céljából
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.

kérem

Megállapítom, hogy a 15 főből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés továbbra is
határozatképes.
Felkérem dr. Égi Csabát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
titkos szavazás eredményét.
dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! A titkos szavazás érvényes és eredményes volt, a Közgyűlés
megválasztotta alelnökeit, Kapitány Zsolt és dr. Pálos Miklós személyében.
Felolvasom a szavazás összesítéséről készült jegyzőkönyvet.
(Az alelnökválasztás összesítéséről készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 7.
számú mellékletét képezi, melyhez csatolásra kerültek az alelnökválasztás
szavazólapjai.)
dr. Puskás Imre:
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban
álló alelnökének 11 érvényes szavazattal Kapitány Zsoltot, társadalmi
megbízatású alelnökének 11 érvényes szavazattal dr. Pálos Miklóst választotta
meg.
A Tolna Megyei Közgyűlés 92/2010. (X. 14.) közgyűlési
határozata Kapitány Zsolt közgyűlési tagnak a Közgyűlés
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökévé történt
megválasztásáról
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kapitány Zsolt
közgyűlési tagot a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban
álló alelnökévé a mai naptól megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alelnök
megválasztásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok
ellátásáról gondoskodjék.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina,
megyei főjegyző
Határidő: azonnal
(Kapitány Zsolt alelnök-jelölt érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)
A Tolna Megyei Közgyűlés 93/2010. (X. 14.) közgyűlési
határozata dr. Pálos Miklós közgyűlési tagnak a Közgyűlés
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társadalmi
megbízatású
megválasztásáról

Alelnökévé

történt

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Pálos Miklós
közgyűlési tagot a közgyűlés társadalmi megbízatású
alelnökévé a mai naptól megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alelnök
megválasztásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok
ellátásáról gondoskodjék.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Gerogina,
megyei főjegyző
Határidő: azonnal
(dr. Pálos Miklós alelnök-jelölt érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)
dr. Puskás Imre:
Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottság munkáját, és gratulálok Kapitány Zsolt és
dr. Pálos Miklós alelnök uraknak. Ahhoz, hogy munkájukat elvégezhessék, esküt kell
tenniük. Az eskütétel következik, kérem, hogy álljanak fel.
dr. Puskás Imre előolvasására Kapitány Zsolt és dr. Pálos Miklós a Közgyűlés
előtt letette a hivatali esküt.
(Az alelnökök eskütételéről szóló esküokmányok a jegyzőkönyv 8. és 9. számú
mellékletét képezik.)

4. NAPIRENDI PONT
A tisztségviselők illetményének, tiszteletdíjának meghatározása
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
dr. Puskás Imre:
Értelemszerűen bejelentem, hogy az engem érintő határozati javaslatra vonatkozó
szavazásban nem veszek részt. Természetesen alelnök társaim sem szavaznak az
őket érintő határozati javaslatról.
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek
hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Tóth Endre Géza képviselő
úrnak.
Tóth Endre Géza:
Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! A foglalkoztatási jogviszonyban álló elnök úr
illetményének megállapítására egy látszólag korrekt, számításokkal alátámasztott
előterjesztést készült. Az előterjesztésben azonban nem tértek ki arra, hogy Elnök úr
országgyűlési képviselő is. A népi bölcsességet, miszerint egy fenékkel nem lehet két
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lovat megülni, vagy amit a Jobbik Magyarországért Mozgalom hirdet, a politikai
álláshalmozásnak is vannak korlátai, elfelejtették figyelembe venni. Kérem ne értsék
félre, nem a Jobbik propaganda osztályáról jöttem. Negyven évet közelítő
munkaviszonyom van. Hozzászoktam és el is fogadtam alkalmazottként és
vállalkozóként azt, hogy minden fillérért meg kellett dolgoznom. Ezért nehéz
megértenem, miként tud majd az Elnök úr az Országgyűlésben, és három parlamenti
bizottság munkájában részt venni úgy, hogy közben a Tolna Megyei Önkormányzat
elnökeként is elvégzi a munkaköri leírása szerinti munkáját. Mindkét feladatot napi
nyolc órában? Ez természetesen lehetetlen. Azért, hogy a lehetetlen dolgokat eleve
megakadályozzák, a munkavállalók számára a teljes munkaidő mértékét napi nyolc
órában határozták meg. Nem véletlenül, mert az embernek vannak fizikai és szellemi
korlátai, és két műszak között regenerálódni is szükséges. Az iskolákban a tanórák
és az óraközi szünetek hosszának az optimális koncentrációs készség
fenntartásában van szerepe, de a teherautó vezetők munka és pihenő programja is
ezt a célt szolgálja. A felsorolt példák erősen bizonyítják, hogy nem söpörhetjük le a
kérdésünket válaszadás nélkül az asztalunkról. A választóinknak olyan országgyűlési
képviselő kell, aki a lepusztított országunk rendkívül rossz pénzügyi, gazdasági és
társadalmi helyzetében ott, a törvényalkotói munkában helytáll, fizikai, szellemi
teljesítőképességének határáig végzi a képviselői munkáját. Ehhez a feladathoz már
letettük a fizetést. Az Elnök úr országgyűlési képviselői javadalma már ismert,
918.525 ft. Ezért a tisztességes fizetségért tisztességesen elvégzett munka jár. A
választott tisztségeket, mint országgyűlési képviselő, a megyei önkormányzat tagja,
vagy tisztségviselője, ritkán szokták átruházni, alvállalkozóknak kiadni. Az elnöki
jogkör és munka alelnökökre való tartós átruházása a valóságban ezt a nem kívánt
állapotot teremti meg. Nem vitatom az Elnök úr tehetségét, hozzáállását a vállalt
feladataihoz, de az elvárásaink a Tolna Megyei Önkormányzat Elnökével szemben
hasonlóak, mint az országgyűlési képviselőink felé. Ez a munkakör is normális
viszonyok között egy teljes embert kíván. Amikor választóink képviseletében járunk
el, kötelességünk a nagyobb részt nyomorúságos minimálbérből tengődő
munkavállalóink és vállalkozóink sokfelé megcsapolt adóforintjainak méltó helyét
megtalálni. A pénzügyi, üzleti szférában ismerünk csodás karriereket, melyek nem
feltétlenül köthetőek munkavégzéshez. Közszolgálat esetében konkrét munkáért jár a
pénz, mintahogy a munkavállalóknak és a vállalkozóknak. Az Elnök urat ha az
Országgyűlésben és a három parlamenti bizottságban teljes értékű munkát végez,
akkor Alelnökei itt a megyében helyettesítik, az ő munkáját végzik. Ez 799.400
adóforintunkba kerül, a most javasolt elnöki illetmény 615.000 forintja mellett.
Örvendezhetünk-e ha a TB járulékokat, jutalmakat és egyéb juttatásokat nem
hozzászámolva az elnöki feladatok elvégzéséért minimum 1.414.400 forintot
fizethetünk ki az Önkormányzat kasszájából. Szavazatommal én is hozzájárultam
Elnök úr megválasztásához, bízva abban, hogy fél munkaidőben menedzselve ezt a
feladatot, rutinos segítségeire támaszkodva valóban el tudja végezni. Az
előterjesztésben szereplő illetmény összegét a várható teljesítményhez képest
azonban túlzónak tartom. Az elmondottakat figyelembe véve a Közgyűlésnek
javaslom, hogy az Elnök illetményét 50%-kal alacsonyabb szinten, 307.500 ft-ban
határozzuk meg. Köszönöm.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm Képviselő
frakcióvezető úrnak.
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hozzászólását.
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Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Ennél a napirendi pontnál nem kívántam szólni, de úgy érzem,
hogy feltétlenül szólni kell, hiszen több érdekes információra lettem figyelmes. Új
Képviselőtársunk vélelmezte Elnök úr későbbi munkáját. Azt hiszem egy jó negyed
órája tudott megbizonyosodni arról, hogy Elnök úr hogyan végzi teendőit a Tolna
Megyei Közgyűlés elnökeként. Azt, hogy Elnök úr az elnöki megbízatását
félmunkában, vagy napi nyolc órában végzi, azt vélelmezni, hogy Elnök úr a
munkáját nem teljes értékben végzi Tolna megyében, egyszerűen visszautasítom a
frakciónk nevében. Erre bíztatom minden Képviselőtársamat is. Javadalmazási
kérdésben tett javaslata gondolom majd szavazásra kerül, erről majd a Közgyűlés
véleményt mond. Érdekes volt, hogy kettős helyzetű elnöknek alkalmas, de ezért
fizetést ne kapjon. Köszönöm szépen. Mégegyszer visszautasítom az Elnök úr
munkájára tett vélelmezést.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
asszonynak.
dr. Bartos Georgina:
Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt a módosító javaslatról szavaznának, tájékoztatnám
Önöket, hogy a módosító javaslat esetleges elfogadása esetén nem lenne jogszerű
az elnöki illetmény megállapítása, két okból sem. Egyrészt, a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.)
pontosan meghatározza, hogy milyen törvényben rögzített illetményalap, illetőleg
szintén törvényben rögzített szorzószám alapján összegszerűen kell megállapítsa a
testület az elnöki fizetést. Ezek a szorzószámok 14 és 15. A testület jelenleg a 15-ös
szorzószámot alkalmazza, de a 14-es szorzónál sem jönne ki a 307.500 ft. Tehát
törvénnyel ellentétes lenne az illetmény-megállapítás. A másik probléma pedig,
idézőjelben probléma, hogy Elnök urat újraválasztották. Erre az esetre is tartalmaz
rendelkezést a Pttv., mégpedig úgy, hogy az újraválasztott polgármester, illetőleg
közgyűlési elnök fizetése a korábbi elnöki fizetésénél kevesebb nem lehet. Tehát egy
forinttal sem lehet kevesebbet, ha a törvény betűjét betartjuk, Elnök úrnak jelenleg
megállapítani. Kérem, hogy amikor a módosító javaslatról szavaznak majd, ennek
figyelembevételével tegyék azt. Köszönöm.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Főjegyző asszony hozzászólását. Megadom a szót dr. Pálos
Miklós alelnök úrnak.
dr. Pálos Miklós:
Tisztelt Közgyűlés! A jogi érvelést, amit Főjegyző asszony elmondott, nem kívánom
megismételni, van azonban egy észrevételem. A Tóth képviselő úr által felolvasott
szöveg feltehetően egy központi elképzelés alapján ment szét az országban.
Kíváncsi vagyok, és megérne egy misét utánanézni, hogy hány közgyűlésben
olvasták fel ezt a szöveget. Ez az egyik. A másik, kellő alázattal, de a
leghatározottabban visszautasítom, hogy az alvállalkozók az alelnökök. Az a munka,
amit mi elvégzünk, benne van a munkaköri leírásunkban. Ami pedig személyes
kapcsolatomat érinti, az Elnök úr emberfeletti munkát végez. Minden nap találkozom
vele, tudom, hogy kora hajnalban indul és késő este, éjszaka érkezik meg.
Tehetségével, alkalmasságával, rátermettségével kiérdemelte azt, hogy több funkciót
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is ellát. Egyszerűen megengedhetetlennek tartanám, ha most ilyen feltételezések
alapján hozzányúlnánk a jogszabály által biztosított illetményhez. Egyébként
szeretném tájékoztatni Tóth képviselő urat, hogy sem az Elnök, sem pedig az
Alelnökök egyetlen fillér jutalmat sem vettek fel. Azt is tudnia kell, mert ugye így
alakította ki a korábbi Kormányzat az illetményeket, hogy az a
kettőszázhatvanvalahányezer forint valójában 122.000 ft. Köszönöm, nincs más
hozzáfűzni valóm.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Alelnök úr hozzászólását. További hozzászólási szándékot nem
látok. Ha megengedik, akkor én nem kommentálnám ezt a hozzászólást, én azt
gondolom, hogy Képviselőtársaim elmondták azt, amit gondoltak. Én egy kicsit
méltatlannak érzem a napirendhez és a Közgyűléshez, ha ebben a témában nekem
itt érvelnem kell. Így lezárom a napirendi pont vitáját. Szavazás következik. Először a
Tóth Endre Géza képviselő úr által ismertetett módosító javaslatról. Kérem, most
szavazzanak!
Megállapítom, hogy Tóth Endre Géza képviselő úr módosító javaslatát a Tolna
Megyei Közgyűlés 2 igen szavazat, 10 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett
elutasította.
(dr. Puskás Imre elnök úr érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)
Most szavazásra bocsátom az eredeti, az előterjesztés I. határozati javaslatát, mely a
Közgyűlés elnökének illetményére vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 94/2010. (X. 14.) közgyűlési
határozata
a
közgyűlés
elnöke
illetményének
megállapításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1994. évi
LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésére valamint a 2/2003. (II.
21.) Ör. 16. § (1) bekezdésére tekintettel – dr. Puskás Imre
foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlési elnök
illetményét megválasztásától kezdődően havi bruttó
615.000,- ft-ban állapítja meg.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges
adminisztratív teendőkről gondoskodjon.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina, megyei
főjegyző
Határidő: azonnal
(dr. Puskás Imre elnök úr érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)
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Most a főállású alelnök illetményéről szavazunk. A szavazásban Kapitány Zsolt
alelnök úr nem vesz részt. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 95/2010. (X. 14.) közgyűlési
határozata Kapitány Zsolt, a közgyűlés foglalkoztatási
jogviszonyban
álló
alelnöke
illetményének
megállapításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1994. évi
LXIV. törvény 3. § (5) bekezdésére valamint a 2/2003. (II.
21.) Ör. 16. § (1) bekezdésére tekintettel – Kapitány Zsolt
foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlési alelnök
illetményét megválasztásától kezdődően havi bruttó
533.000,- ft-ban állapítja meg.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges
adminisztratív teendőkről gondoskodjon.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina, megyei
főjegyző
Határidő: azonnal
(Kapitány Zsolt alelnök úr érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)
Rátérhetünk a III. határozati javaslatra, mellyel a Közgyűlés társadalmi
megbízatásban álló alelnökének tiszteletdíjáról szavazunk. A szavazásban dr. Pálos
Miklós alelnök úr nem vesz részt. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2010. (X. 14.) közgyűlési
határozata dr. Pálos Miklós, a közgyűlés társadalmi
megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1994. évi
LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b. pontjára valamint a
2/2003. (II. 21.) Ör. 16. § (1) bekezdésére tekintettel – dr.
Pálos Miklós társadalmi megbízatású közgyűlési alelnök
tiszteletdíját megválasztásától kezdődően havi bruttó
266.400,- ft-ban állapítja meg.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges
adminisztratív teendőkről gondoskodjon.
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Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina, megyei
főjegyző
Határidő: azonnal
(dr. Pálos Miklós alelnök úr érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban.)

5. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
A rendeletmódosítást az teszi szükségessé, hogy meg tudjuk alakítani a
bizottságainkat. Az eddigi SzMSz-ünk ahhoz a felálláshoz készült, amely 41 fős
közgyűlésre íródott, és 41 fős közgyűléshez teremtett bizottsági struktúrát. Ezt a
bizottsági struktúrát egyszerűen nem volna értelme tartani, és gyakorlatilag a
Közgyűlés jelenlegi létszáma mellett nem is lehet. Ennek megfelelően tettem
javaslatot arra… Most néztem bizonytalanul, hogy az SzMSz módosítás nehogy
Főjegyző asszony hatásköre legyen, és akkor nem lett volna jó a mondatom. Tehát
tettem javaslatot arra, hogy a jövőben három bizottságban dolgozzunk, és ennek
megfelelően történne az SzMSz módosítása. Nyilvánvalóan a bizottsági hatáskörök
meghatározásával és a bizottsági létszám meghatározásával. Erről szól az SzMSz
módosítása.
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a
napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen
szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak.
dr. Sümegi Zoltán:
Tisztelt Közgyűlés! Talán nem szorosan ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik, de
általánosságban szeretnék valamit mondani nagyon röviden, az előző napirendi
ponthoz is kapcsolódóan. Nem régen tettünk esküt mindannyian, és az eskü
szövegében van egy olyan rész, hogy „az Alkotmányt, a többi jogszabállyal együtt
megtartom és megtartatom”. Azt szeretném mondani a Képviselőtársaimnak,
mindenki jó szándékú ebben a Közgyűlésben, biztos vagyok benne, nincs
mérlegelési joga egy képviselőnek, ha az esküt be akarja tartani, hogy ha azt mondja
a főjegyző, hogy törvénysértő lenne a javaslata, meggyőződésem szerint nem
szavazhat ellene, ha komolyan veszi az eskü szövegét. Tehát azt javaslom az
elkövetkezendő időszakkal kapcsolatban, teljesen jó szándékkal és mindenféle
bántás nélkül, ha komolyan vesszük az eskü szövegét, akkor ha, mégegyszer
megismételve, a Főjegyző asszony azt mondja nem lenne jogszerű a döntés, hogy
ha úgy döntenénk, akkor nyilván ebben az esetben nem tehetünk mást, mint vagy
megszavazzuk vagy tartózkodunk. Szerintem csak így tehet egy képviselő.
Köszönöm szépen, csak ennyit akartam mondani.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.
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Tóth Endre Géza:
Nyilván figyelembe vették az előterjesztésben azt, hogy ez a határozati javaslat a
törvényhez kapcsolódik és a törvény szerint kellett kimérni ezt az összeget. Viszont
az Alkotmányban ennél sokkal több van, többek között az is, tudomásom szerint,
hogy egyenlő munkáért egyenlő bér jár. Ha munka nincs, akkor ahhoz bért sem lehet
csatolni, vagy más juttatást. Arról sem akarnék bővebben beszélni, hogy akkor,
amikor a munkaidőt említettem, akkor is van egy törvényi rendelkezés emögött. Ezek
a dolgok valahol összefüggenek. Nem vagyok jogász, úgyhogy nem is jogászként
készültem fel erre a javaslatra. Úgy gondolom, hogy ejtsük ezt a lehetőséget az
Alkotmányra való eskütétel után, alkotmányellenes dolgot hoztam be a
javaslatommal ide a Közgyűlés elé. Köszönöm.
dr. Puskás Imre:
Köszönöm Képviselő úr. További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát
lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 15 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a 15/2010. (X. 14.) önkormányzati rendeletét a Tolna
Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003.
(IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A 15/2010. (X. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 10. számú
mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására
Előadó: a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
A nyílt üléshez hozzájárultak az érintettek, ezért nyílt ülésen folytathatjuk a
munkánkat. Tisztelt Közgyűlés! Annak érdekében, hogy mindenki számára
nyilvánvaló legyen, miről fogunk majd állást foglalni, szeretném ismertetni a
bizottságok tagjaira jelölt személyek névsorát. Először olvasom a Jogi és Ügyrendi
Bizottságot. Elnökének javaslom dr. Égi Csabát, alelnökének dr. Sümegi Zoltánt,
képviselő tagjainak: Takács Zoltánt, Széles Andrást, Tóth Endre Gézát és Frankné
dr. Kovács Szilviát, nem képviselő tagjainak: Rózsai Györgynét, Kollár Lászlót, dr.
Papp Tamást, dr. Kiss Albertet és Néber Tibort.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének javaslom Széles Andrást, alelnökének
Tóth Endre Gézát, képviselő tagjainak: dr. Sümegi Zoltánt, Takács Zoltánt, Porga
Ferencet és Takács Lászlót, nem képviselő tagjainak: Bordács Józsefet, dr. Hadházy
Árpádot, Csike Györgyöt, Dudás Andreát és Horváth Zsoltot.
A Humán Bizottság elnökének javaslom Kerecsényi Mártont, alelnökének Krauss
Pétert, képviselő tagjának: Porga Ferencet, Márkus Györgyöt, dr. Égi Csabát és
László Ferencet, nem képviselő tagjának: dr. Szigethy Andrást, dr. Barcza Zsoltot,
Pécsi Gábort, Bacs Józsefet és dr. Vöröss Endrénét.
Tehát erről a bizottsági struktúráról fogunk szavazni, most a kérdések következnek.
Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
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a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándékot nem látok, ezért a
vitát lezárom. Szavazás következik.
(A MSZP frakció tájékoztatása a Közgyűlés bizottságaiba javasolt személyekre
vonatkozóan, a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.)
Kérem Képviselőtársaimat, hogy először a I. határozati javaslatról szavazzunk, mely
a Jogi és Ügyrendi Bizottság összetételére vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

15

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 97/2010. (X.14.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának
megválasztásáról:
1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jogi és
Ügyrendi Bizottság:
- elnökévé dr. Égi Csabát,
- alelnökévé dr. Sümegi Zoltánt,
- képviselő tagjainak Takács Zoltánt, Széles Andrást,
Tóth Endre Gézát, Frankné dr. Kovács Szilviát,
- nem képviselő tagjainak pedig Rózsai Györgynét,
Kollár Lászlót, dr. Papp Tamást, dr. Kiss Albertet,
Néber Tibort,
2010. október 15. napjától megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tagok
eskütételéről gondoskodjék.
3.
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt
határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.

ezen

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal, illetve
a soron következő közgyűlés napja (2. pont
vonatkozásában)
Most a II. határozati javaslatról szavazzunk, mely a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
összetételére vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

15

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2010. (X.14.) közgyűlési
határozata a Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági
Bizottságának megválasztásáról:
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1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság:
- elnökévé Széles Andrást,
- alelnökévé Tóth Endre Gézát,
- képviselő tagjainak dr. Sümegi Zoltánt, Takács
Zoltánt, Porga Ferencet, Takács Lászlót,
- nem képviselő tagjainak pedig Bordács Józsefet,
dr. Hadházy Árpádot, Csike Györgyöt, Dudás
Andreát, Horváth Zsoltot,
2010. október 15. napjától megválasztotta.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tagok
eskütételéről gondoskodjék.
3.
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt
határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.

ezen

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal, illetve
a soron következő közgyűlés napja (2. pont
vonatkozásában)
Végül a III. határozati javaslatról szavazzunk, mely a Humán Bizottság összetételére
vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

15

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 99/2010. (X.14.) közgyűlési
határozata
a
Közgyűlés
Humán
Bizottságának
megválasztásáról:
1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Humán
Bizottság:
- elnökévé Kerecsényi Mártont,
- alelnökévé Krauss Pétert,
- képviselő tagjainak Porga Ferencet, Márkus
Györgyöt, dr. Égi Csabát, László Ferencet,
- nem képviselő tagjainak pedig dr. Szigety Andrást,
dr. Barcza Zsoltot, Pécsi Gábort, Bacs Józsefet, dr.
Vöröss Endrénét,
2010. október 15. napjától megválasztotta.
2.
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági tagok
eskütételéről gondoskodjék.
3.
A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt
határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.

ezen
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Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal, illetve
a soron következő közgyűlés napja (2. pont
vonatkozásában)
dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen a Közgyűlés egyetértését ebben a kérdésben. Ezt követően a
külsős bizottsági tagnak megválasztottak eskütétele következik. Kérem a
jelenlévőket, hogy álljunk fel.
dr. Puskás Imre előolvasására a Közgyűlés három bizottságának jelen lévő
nem képviselő tagjai a Közgyűlés előtt letették a hivatali esküt.
(A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütételéről szóló esküokmányok a
jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezik.)
dr. Puskás Imre:
Tisztelt Képviselőtársaim! Mégegyszer gratulálok a megválasztott külső bizottsági
tagjainknak, és kívánom, hogy sok sikert érjenek el ebben a munkában,
szakértelmük támaszunk legyen a munkában. Jó munkát kívánok mindannyiuknak!

7. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Javaslat Kolontár Község Önkormányzatának támogatására
Előadó: a Közgyűlés elnöke
dr. Puskás Imre:
Képviselőtársaim megkapták azt a napirendi pontot, melynek címe: Javaslat Kolontár
Község Önkormányzatának támogatására. Ez a napirendi pont egy nagyon
sajnálatos aktualitás miatt került a Közgyűlés elé. Nyilván a katasztrófáról itt senkinek
nem kell hosszas beszámolót tartanom, hiszen a hírek első helyén szerepel minden
nap, és tudjuk, mi történt Kolontáron és ezen település környezetében levő
településeken. Tudjuk, hogy egy olyan katasztrófa sújtotta ezeket az embereket,
amely Magyarországon szerencsére példátlan. Az szerencsére példás, hogy nagyon
komoly társadalmi szolidaritás nyilvánul meg ezen ügy kapcsán. Tudomásom szerint
a 100 millió forintot is már meghaladta a gyűjtésnek a mértéke, és ezen túlmenően
természetbeni segítség is érkezik ezekhez az emberekhez. Én azt gondolom, ebben
az esetben azaz előterjesztés, az a javaslat, amelyet tettünk, és a Közgyűlés elé
került, miszerint 1 millió forinttal támogassuk ezt a települést, 1 millió forintot
juttassunk ennek az önkormányzatnak. Ez egyrészt a mértékét illetően egy valós
segítség, hiszen 1 millió forint nem mondható szimbolikus összegnek.
Természetesen ezzel együtt tudjuk, hogy a károk nem mérhetőek ehhez az
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összeghez, ezért ez nemcsak egy segítség akar lenni, hanem valóban egy olyanfajta
kiállás, szolidaritás, egy felhívás, ha tetszik más önkormányzatok felé is, hogy
szükséges volna, hogy a segítség megnyilvánuljon, ne csak a magánszemélyek és
társadalmi szervezetek részéről, hanem az önkormányzatok részéről is érdemes
volna egyfajta szolidaritást kifejezni. Tehát erről is szól ez a javaslat, és kérem
Képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot, ezt az elgondolást, és 1 millió
forinttal segítsünk ennek az önkormányzatnak a talpraállásban.
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a
napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek a
szavazógépen jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi
pont vitáját. Szavazás következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

15

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 100/2010. (X.14.) közgyűlési
határozata
Kolontár
Község
Önkormányzatának
támogatásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése együttérzését
fejezi ki a katasztrófa sújtotta Kolontár település lakóinak.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy a 2010. október 4-én bekövetkezett katasztrófa
kárainak
enyhítése
érdekében
Kolontár
Község
Önkormányzatának 1 millió Ft támogatást adjon a Tolna
Megyei Önkormányzat.
A kárenyhítést célzó támogatás felhasználásáról, a
felhasználás jogcímeiről, a jogosultakról a település, vagy a
település polgármestere a helyben megvalósítható keretek
között szabadon rendelkezhet.
3. A támogatás fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat
általános tartaléka terhére kell biztosítani.
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a támogatás átutalásáról
haladéktalanul intézkedjen, a települést írásban értesítse a
támogatás odaítéléséről.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen a Közgyűlésnek az egyhangúságot, amelyben én természetesen
biztos voltam, amellyel valóban ki tudjuk fejezni szolidaritásunkat ezek iránt az
emberek iránt.
Köszönöm
szépen
a
Közgyűlés
alakuló
ülésen
végzett
munkáját.
Képviselőtársaimnak mégegyszer köszönöm szépen a bizalmat, és gratulálok
megválasztott Alelnök kollégáimnak.
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Bízom benne, hogy ennél nem lesz kevésbé konstruktív a következő üléseinknek a
munkája sem, és bízom benne, hogy valóban a Tolna Megyei Önkormányzat és a
Tolna megyei emberek érdekeit szolgálva fogjuk végezni a munkánkat. Mégegyszer
köszönöm szépen, és mindenkinek gratulálok. Egy szerény pezsgőzéses fogadásra,
idézőjeles fogadásra, invitálom Képviselőtársaimat és a még jelenlévő valamennyi
vendégünket. Köszönöm szépen, ezzel Közgyűlésünk mai, alakuló ülését bezárom.

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Pálos Miklós
a Közgyűlés korelnöke

10. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat
15/2010. (X.14.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel e
törvény 18.§ (1) bekezdésére - az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2003. (IV.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 59.§ (1) – (2)
bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„ 59.§ (1) A Közgyűlés állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottságok):
a) Jogi és Ügyrendi Bizottság,
b) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
c) Humán Bizottság.
(2) A bizottságok közgyűlési tagjainak száma legalább 6 fő. A bizottságok további
tagjait az Ötv. vonatkozó rendelkezései figyelembevételével választja meg a
Közgyűlés.”
2. §
(1) A Rendelet „Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről”
szóló 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
(2) A Rendelet szövegében szereplő Pénzügyi Bizottság elnevezés helyébe
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megjelölés lép.
(3) A Rendelet szövegében szereplő Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság
elnevezés helyébe Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megjelölés lép.
(4) A Rendelet szövegében szereplő Integrációs, Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnevezés helyébe Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megjelölés lép.
(5) A Rendelet szövegében szereplő Ifjúsági és Sport Bizottság elnevezés helyébe
Humán Bizottság megjelölés lép.
(6) A Rendelet szövegében szereplő Művelődési és Kisebbségi Bizottság elnevezés
helyébe Humán Bizottság megjelölés lép.
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(7) A Rendelet szövegében szereplő Szociális és Egészségügyi Bizottság elnevezés
helyébe Humán Bizottság megjelölés lép.
3.§
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
Ezen rendelet 2010. október 14-én kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. október 14.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző
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Melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2003. (IV. 22.)
önkormányzati rendeletének
5. sz. melléklete
Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről
Jogi és Ügyrendi Bizottság
A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök:
-

Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke tekintetében (díjazás
és költségtérítés megállapítás, kártérítési felelősség megállapítása kivételével).

A bizottság további feladatai:
-

Javaslatot készít a Közgyűlés számára a tisztségviselők javadalmazására.

-

Vizsgálja a Közgyűlés tagjainak mandátumát.

-

Lebonyolítja a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, titkos szavazásokat,
megállapítja azok eredményét és jelentést tesz a Közgyűlésnek.

-

A főjegyzővel közösen figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat
hatályosulását, szükség szerint módosító indítványt terjeszt elő. Az SZMSZ és
módosítása csak a bizottság véleményével együtt terjeszthető a Közgyűlés elé.

-

Véleményezi a Közgyűlés rendeleteit, koordinálja a Közgyűlés rendeletalkotó
tevékenységét.

-

Ellenőrzi a Közgyűlés rendeleteinek, határozatainak végrehajtását.

-

Véleményezi a Közgyűlés hatáskörének átruházására vonatkozó előterjesztést.

-

Állást foglal jogi, ügyrendi kérdésekben.

-

Vizsgálja a Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, valamint a bizottsági tagok
összeférhetetlenségét és az összeférhetetlenségi bejelentéseket.

-

Nyilvántartja és ellenőrzi a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai
vagyonnyilatkozatait.

-

Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről
tájékoztatja a Közgyűlést.

-

Véleményezi a Közgyűlés Hivatalának szervezeti, működési rendjére vonatkozó
javaslatot.
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-

Előzetesen véleményezi a megyehatárt érintő területszervezési intézkedéseket.

-

Figyelemmel kíséri a megye területén a közrend, közbiztonság helyzetét, javaslatot
tesz a javítására.

-

Véleményezi a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapodásokat, társulási szerződéseket.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök:
-

Jóváhagyja - a Humán Bizottsággal közösen - a megyei önkormányzati
idegenforgalmi feladatokat ellátó intézményi szervezeti egység munkatervét és az
erről szóló beszámolót.

A bizottság feladatai:
-

Véleményezi a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezeteket.

-

Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló
tervezeteit.

-

Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyon
változását, vizsgálja a változásokat előidéző okokat.

-

Vizsgálja az Önkormányzat likviditását, az esetleges hitelkérelmek indokait és
gazdasági megalapozottságát.

-

Ellenőrzi az Önkormányzati Hivatalnál a pénzkezelési szabályzat betartását, a
bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesítését.

-

Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények ellenőrzését.

-

Véleményezi az ellenőrzési tapasztalatokról szóló tájékoztatókat.

-

Javaslatot tesz az intézményi ellenőrzések kiemelt szempontjaira.

-

Vizsgálja az intézmények költségvetésének végrehajtását, javaslatot tesz
költségvetésük, illetve - az illetékes szakmai bizottságokkal közösen tevékenységük módosítására.

-

Felügyeli az önkormányzati vagyon hatékony működésének, megóvásának,
fejlesztésének elősegítését szolgáló stratégiai koncepciók előkészítését,
kidolgozását.

-

Ellenőrzi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló
stratégiai döntések előkészítését, véleményezi a döntési alternatívákat.
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-

Javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti aktualizálására, pénzügyi
feltételektől függően a fejlesztések rangsorolására.

-

Véleményezi a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatokat,
javaslatot tesz a pályázatok benyújtására.

-

Folyamatosan figyelemmel kíséri a felhalmozási kiadások alakulását, javaslatot tesz
a költségvetési rendelet szükség szerinti módosítására a pénzügyi lehetőségek
figyelembevételével.

-

Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a fejlesztések, felújítások megvalósítását.

-

Véleményezi a fejlesztési hitel-igénybevétel szükségességét, javaslatot tesz a hitel
igénybevételére.

-

Felügyeli, a vagyongazdálkodásra
határozatok előkészítését.

-

Figyelemmel kíséri az Önkormányzati vagyon alakulását.

-

Kezdeményezi az önkormányzati vagyon hasznosítását, felügyeli a hasznosítási
terv készítését, felülvizsgálja a tervet, aktívan részt vesz annak végrehajtásban.

-

Figyelemmel kíséri
kezdeményez.

-

Felügyeli, illetve ellenőrzi az Önkormányzat gazdasági társaságalakítási
(átalakítási) kezdeményezéseit, gazdasági társaságba történő pénzbeli és apport
befektetéseit.

-

Véleményezi ingatlan vásárlására, cseréjére, alapítvány létrehozására, alapítványhoz való csatlakozásra előkészített javaslatokat, a végrehajtást ellenőrzi.

-

Kezdeményezi és segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását, szélesítését.

-

Vizsgálja a megye gazdasági adottságait, lehetőségeit. Közreműködik a megyei
jelentőségű fejlesztési programok, vállalkozások előkészítésében, figyelemmel
kíséri ezek megvalósulását.

-

Véleményezi a költségvetési koncepciót, az éves költségvetési rendelet-tervezetet,
a végrehajtásáról szóló fél éves és éves beszámoló tervezeteit. Javaslatot tesz
koncepcionális kérdésekben.

-

Véleményezi a költségvetési rendelet módosítási tervezeteit.

-

Véleményezi a Közgyűlés tagjai, bizottságai, elnöke, a főjegyző pénzügyi kihatással
járó előterjesztéseit.

a

tőkepiac

vonatkozó

tendenciáit,

önkormányzati

mely

alapján

rendeletek,

befektetéseket
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-

Véleményezi az önkormányzati és intézményi költségvetési források terhére
tervezett fejlesztési, felújítási javaslatokat, különös tekintettel azok pénzügyi
kihatásaira.

-

Ellenőrzi és hitelesíti az önkormányzat törzsvagyon leltárát.

-

Javaslatot tesz - a szakmailag illetékes bizottságokkal közösen - a Közgyűlésnek
önkormányzati költségvetési szerv alapítására, átszervezésére, megszüntetésére.

-

Véleményezi - az illetékes szakmai bizottságokkal együtt - az alapítványokhoz való
csatlakozást, támogatásokra vonatkozó pót-előirányzati kérelmeket.

-

A települési önkormányzatok igényei szerint módszertani segítséget nyújt, szaktanácsadást, információt biztosít.

-

Közreműködik a megyei területfejlesztési, kistérségi fejlesztések előkészítésében,
megvalósításában.

-

Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában.

-

Közreműködik a vállalkozásbarát környezet megteremtésének elősegítésében, a
vállalkozások, a gazdasági növekedés, a jövedelemteremtő képesség feltételeinek
javításában.

-

Közreműködik - más szakmai bizottságokkal közösen - a Megyei Önkormányzat
Közgyűlése területfejlesztési feladatkörének ellátásában.

-

Érvényre juttatja a megye települési önkormányzatainak sajátos, a térség
helyzetéből adódó érdekeit, megjeleníti, képviseli azokat.

-

Közreműködik a megyében a gazdasági adottságok feltárásának vizsgálatában,
koncepciók,
programok
kidolgozásában,
a
megye
infrastrukturális
elmaradottságának felszámolásában.

-

Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, kapcsolattartást.

-

Tevékenységi területét
együttműködést alakít ki.

-

Figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok információjának biztosítása
érdekében megyei, térségi agrárfórum szervezését.

-

Együttműködési formák kidolgozásával elősegíti a térség mezőgazdaságának
fejlesztését.

-

Összehangolja a megyét, illetve több
területfejlesztési és rendezési feladatokat.

-

Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, kapcsolattartást.

illetően

főhatóságokkal

települési

és

egyéb

szervekkel

önkormányzatot

érintő
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-

Összehangolja az elmaradott és speciális térségekkel kapcsolatos feladatokat.

-

Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások megyei helyzetét, javaslatot
dolgoz ki a területi különbségek mérséklésére, megszüntetésére.

-

Közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek,
koncepciók kidolgozásában, elemzi a megyében folyó természet- és környezetvédelmi tevékenységet, elősegíti a műemlékvédelmi feladatok ellátását.

-

Figyelemmel kíséri a regionális jellegű kommunális szolgáltatás helyzetét, és
javaslatot készít a szolgáltatás fejlesztésére.

-

Gondoskodik területfejlesztésre, környezetvédelemre, idegenforgalomra, a
területrendezésre
és
műemlékvédelemre
elkülönített
pénzeszközök
felhasználására vonatkozó pályázat kiírásáról és értékeléséről.

-

Közreműködik a Megyei Önkormányzat működési területén a gazdasági
adottságok, erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek
hasznosítását célzó programok, konkrét beruházások, fejlesztések, vállalkozások
előkészítésében, létrehozásában, figyelemmel kíséri ezek megvalósulását.

-

Segíti az ár- és belvíz elleni védekezést, vízrendezési feladatok ellátását.

-

Elősegíti a megyei önkormányzati képviselők folyamatos tájékoztatását az uniós
jogharmonizációs intézkedésekről.

-

Közreműködik a nemzetközi szervezetekben (Európai Régiók Gyűlése, Duna Menti
Tartományok Munkaközössége, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése) végzett
tevékenység megyék közötti jobb összehangolásában, az érdekek hatékonyabb
érvényesítésében.

-

Elősegíti a közigazgatás területén történő együttműködés erősítését Bautzen és
Main Tauber járás, Aube megye, Alba megye, Szecsuán tartomány, Pozega Slavon
megye, West Sussex tartomány bevonásával.

-

Közreműködik az uniós képzési és konferencia sorozat további kiterjesztésében,
akkreditált képzések elindításában.

-

Gondoskodik a civil szervezetekkel kialakított kapcsolatok további mélyítésében.

-

Folyamatosan kapcsolatot tart – a Hivatal illetékes osztályán keresztül – az Európai
Bizottság Magyarországi Képviseletével, a szakminisztériumok illetékeseivel.

Figyelemmel kíséri:
-

A központi kormányzat felügyelete és koordinálása alapján az önkormányzati
rendeletek jogharmonizációs célú átvilágítását.
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-

A vállalkozást élénkítő megyei önkormányzati tevékenység területi hatását.

-

A
Megyei
Önkormányzat
megvalósulását.

-

A Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok közötti információs
kapcsolatok alakulását.

-

Elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

-

Gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról és bemutatásáról.

-

Segíti és koordinálja a Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre.

-

Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában.

-

Tevékenységi területét érintően együttműködést alakít ki a főhatóságokkal, egyéb
szervekkel.

térségi,

területfejlesztési

tevékenységének

Humán Bizottság
A Közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök:
-

Javaslatot tesz valamely egyesített szociális intézmény, vagy időskorúak otthona
módszertani feladatok ellátására való kijelölésére.

-

Jóváhagyja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények házirendjét és
szakmai programját.

-

Jóváhagyja a Balassa János Kórház házirendjét.

-

Dönt a kiemelkedő szociális munkát végzők elismeréséről.

-

Választási ciklusonként három alkalommal (évente egyszer, azon év kivételével,
mikor az intézményi beszámolóra a Közgyűlés éves Munkaterve alapján a
Közgyűlés előtt kerül sor) beszámoltatja az Integrált Szociális Intézmény
igazgatóját és értékeli tevékenységét.

-

Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj pályázatra
beérkezett pályázatok elbírálásáról.

-

Jóváhagyja a Megyei Múzeum, a Megyei Könyvtár, és a Megyei Levéltár
munkatervét és az erről szóló beszámolóját.

-

Jóváhagyja – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsággal közösen – a megyei
önkormányzati idegenforgalmi feladatokat ellátó intézmény munkatervét és az erről
szóló beszámolót.
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-

Jóváhagyja az általános művelődési központ kulturális intézetének munkatervét.

-

Jóváhagyja a közoktatási intézmények nevelési illetőleg pedagógiai (pedagógiaiművelődési) programját és házirendjét.

-

Engedélyezi a megyei fenntartású közoktatási intézményekben alkalmazott
időkeretek felhasználását és jogszabályban meghatározott órakeretektől való
eltérést.

- Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények beiskolázási tervét.
-

Gondoskodik a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzék
felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslattal él a Közgyűlés felé.

teljesítésének

-

Jóváhagyja a gyermekvédelmi intézmények házirendjét.

-

Pályázatot ír ki a megyei önkormányzati kijelölésű egyetemi és főiskolai kollégiumi
férőhelyekre.

-

Jóváhagyja a megyei önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi
intézmények szakmai programját, ellenőrzi házirendjük és más belső
szabályzataik jogszerűségét. A jogszabálysértés orvoslására vonatkozó felhívás
eredménytelensége esetén a jogsértő házirendet vagy más belső szabályzatot
megsemmisíti.

-

Választási ciklusonként három alkalommal (évente egyszer, azon év kivételével,
mikor az intézményi beszámolóra a Közgyűlés éves Munkaterve alapján a
Közgyűlés előtt kerül sor) beszámoltatja a gyermekvédelmi intézmény
igazgatóját, és értékeli tevékenységét.

A bizottság további feladatai:
-

Figyelemmel kíséri a Megyei Önkormányzat által fenntartott egészségügyi és
szociális intézmények működését, szervezeti, strukturális fejlesztésükre javaslatot
tesz.

-

Részt vesz az egészségügyi és szociális intézmények tevékenységének
törvényességi, valamint szakmai ellenőrzésében.

-

Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos
szociális intézményekben fizetendő térítési díj mértékére vonatkozóan.

-

Tájékozódik a hátrányos helyzetű lakossági csoportok
javaslataival segíti az e téren jelentkező feladatok megoldását.

-

Segíti a megye területén lévő a fogyatékosok érdekeit képviselő és támogató
szervezetek működését.

életkörülményeiről,
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-

Figyelemmel kíséri a megye kábítószer helyzetét és részt vesz a megelőzés és a
gyógykezelés megszervezésében.

-

Segíti és támogatja a minőségbiztosítási rendszerek kialakítását az egészségügyi
ellátásban.

-

Az egészségügy modernizációjában, a stratégia kialakításában aktívan részt vesz.

-

Figyelemmel kíséri az egészségügyi vállalkozások létrehozását, részt vesz azon
döntés előkészítésekben, amelyek az egészségügyi ellátás privatizációjával
kapcsolatosak.

-

Együttműködik az egészségügy és szociális területen működő főhatóságokkal és
egyéb szervekkel.

-

Figyelemmel kíséri a települési önkormányzatok feladatkörébe nem tartozó, az
egész megyét érintő egészségügyi és szociális feladatokat, azokra vonatkozóan a
megoldási javaslatokat kidolgozza, összehangolja.

-

Javaslatot tesz a Közgyűlésnek az érdekképviseleti fórumokba kijelölendő önkormányzati képviselők személyére.

-

Közreműködik az egészségügyi és szociális ágazatokra vonatkozó cél-, és címzett
támogatásokra benyújtandó pályázatok, valamint az egyéb pályázatok
előkészítésében, azokkal kapcsolatban véleményt nyilvánít, javaslatot tesz.

-

Segíti a megye tudományos életének fejlesztését, az egészségügyi és szociális
intézményekben dolgozók szakmai képzését és továbbképzését. Segítséget nyújt a
megye orvos-, és szociális szakember megtartó erejének fokozásához, főként a
magasan kvalifikált szakemberek megyében maradásához.

-

Kiemelten foglalkozik az iskolai egészségügy helyzetével.

-

Javaslatot tesz a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolására,
véleményezi a megye szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, valamint a
megye települései által elkészített koncepciókat.

-

Javaslatot tesz a Közgyűlés elnökének a szociális és egészségügyi feladatokra
elkülönített pénzügyi keret felhasználására.

-

Részt vesz a megye kulturális értékeinek védelmében, az alkotó művészet, a
lakossági művelődés, a tudományos tevékenység támogatásában, a megye humán
szellemi értékeinek gyarapításában.

-

Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei fenntartású közoktatási, közművelődési,
közgyűjteményi és művészeti intézmények működését, közreműködik pénzügyi,
gazdasági, törvényességi ellenőrzésükben, közreműködik ezen szakterületek
fejlesztési koncepciójának kidolgozásában.
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-

Feltárja és egyezteti speciális és középfokú iskoláztatással kapcsolatos érdekeket,
ezt figyelembe vevő közoktatási koncepciót készít.

-

Közreműködik a Megyei Közgyűlés és az egyházak, valamint a nemzetiségek
közötti együttműködés fejlesztésében.

-

Javaslatot tesz a Közgyűlésnek az iskolaszékekben való önkormányzati képviseletre.

-

A megye nemzetközi kapcsolatait felhasználva felméri és támogatja az oktatás, a
kultúra, valamint az idegen nyelvtanulás lehetőségeit.

-

Véleményezi a közoktatási intézmények minőségirányítási programjait.

-

kapcsolatot tart a tolna megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal,

-

a megye kisebbségét érintő ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít,

- megtárgyalja ( a kisebbségi önkormányzat nyilatkozatának ismeretében ) a területi
kisebbségi önkormányzat egyetértését, véleményét igénylő közgyűlési
előterjesztéseket,
- megtárgyalja a megyei kisebbséget e minőségében érintő önkormányzati
rendeletek tervezetét,
-

véleményezi a területi kisebbségi önkormányzat megyei önkormányzattól történő
feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését,

- elősegíti a területi kisebbségi önkormányzatok egymás közötti, valamint a megyei
önkormányzattal való együttműködését, kapcsolattartását.
-

Együttműködik az illetékességi területén működő, testneveléssel és sporttal
foglalkozó állami, önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, különösen
a nevelési-oktatási intézményekkel.

-

Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei fenntartású gyermekvédelmi
intézmények működését, közreműködik pénzügyi, gazdasági, törvényességi
ellenőrzésükben.

-

Közreműködik a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos megyei
koncepció elkészítésében.

-

Folyamatosan figyelemmel kíséri a Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
működését, közreműködik az átadott feladatok ellátásának ellenőrzésében.

-

Figyelemmel kíséri a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda tevékenységét.

-

Közreműködik több települést érintő körzeti jellegű ifjúságpolitikai szolgáltatások
szervezésében, az önkormányzatok közötti koordinációban.
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-

Közreműködik a megyei gyermekvizsgálatában és koordinálásában.

és

ifjúsági

táboroztatás

feltételeinek

-

Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei sportfeladatok ellátásával megbízott
Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége munkáját, és az önkormányzati
támogatás rendeltetésszerű felhasználását.

-

Véleményezi a megyei sport rendezvény naptárakat.

-

Javaslatot tesz területén szakmai célú pénzügyi keretek felhasználásának módjára,
és az esetleges igénylők pályázatait elbírálja.

-

Közreműködik a megye sportpolitikai, testnevelési, diák- és szabadidő sport
fejlesztési koncepciójának kidolgozásában.

-

A célkitűzéseivel összhangban támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó
szervezeteket.

-

Részt vesz a nemzetközi testnevelési és sportkapcsolatokban.

