
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és 

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

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

 1.§ 
 
A R. 1.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 1.§.(2)  „A Megyei Közgyűlés Tolna megye közigazgatásában végzett kimagasló 
köztisztviselői tevékenység, valamint a megye lakosságát szolgáló intézményeknél 
végzett kiemelkedő színvonalú közalkalmazotti tevékenység elismerésére: 
a) Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője, 
b) Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja 
elnevezésű megyei kitüntetéseket alapít.” 
 
 

2.§ 
 

A R. 2.§. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 2.§.(7)  „Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja ” kitüntető díj adományozható annak, 
aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye lakosságát szolgáló 
intézményi ellátás terén.” 
 
 

3.§ 
 

(1) A R. 3.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„3.§.(3) A díjak adományozására javaslatot tehetnek: 
a) a Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, bizottságai és főjegyzője, 
b) Tolna megye országgyűlési képviselői, 
c) Tolna megye közigazgatási területén működő települési önkormányzatok képviselő-
testületei, polgármesterei, 
d) a megye területén működő, a megye lakossága számára közszolgáltatást nyújtó 
intézmények, 
e) a kitüntető díjak szerinti szakterületek megyei szintű szakmai és társadalmi 
szervezetei.” 
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(2) A R. 3.§.(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„3§.(4) A javaslatokat minden évben – a 7.§.(4) bekezdésben foglalt kivétellel – április 
30-áig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.” 
 

(3) A R.3.§.(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„3.§.(5) A javaslatokat a Közgyűlés által megválasztott bíráló bizottság, mint ideiglenes 
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Közgyűlés állandó bizottságainként 1-1 fő. A 
bíráló bizottság elnökét – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó 
rendelkezéseire – a Közgyűlés választja. A kitüntetési javaslatok támogatásához a 
bíráló bizottság minősített többségű döntése szükséges.” 
 

(4) A R. 3.§.(8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 3.§.(8) Az 1.§. (1) bekezdése és az 1.§. (3) bekezdése szerinti kitüntető díjakból 
díjanként évente egy adható. Az 1.§. (2) bekezdésének a) pontja szerinti díjból évente 
kettő, a b) pontja szerinti kitüntető díjból évente négy adható ki.” 
 

(5) A R. 3.§.(11) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 3.§.(11) A díjak adományozásának időpontja, – a 7.§-ban szabályozott kitüntető díj 
kivételével – a Megyenapra figyelemmel minden év szeptember 1-je.” 
 
 

4.§ 
 

A R. 7.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„ 7.§ (4) Az oklevél adományozására javaslatot tehetnek a Megyei Közgyűlés 
tisztségviselői, tagjai, a megye közigazgatási területén működő települési 
önkormányzatok képviselő-testületei, a megyében működő szociális intézmények 
vezetői és az érintett szakmai szervezetek. A javaslatokat minden évben szeptember 
15-ig kell a Közgyűlés elnökéhez megküldeni.” 
 
 

5.§ 
 

A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„8.§ (1) Az eseményre vagy évfordulóra utaló Elnöki Elismerő Oklevél a jelentős 
tevékenységet végző személyek vagy közösségek részére adományozható.” 
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6.§ 
 
 (1) Ezen rendelet 2013.március 1. napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 7.§.(5) bekezdése. 

 
 
 
 
 
                   dr. Puskás Imre dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2013. február hó 15. napján kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2013. február 15.  
 
 
 

dr. Bartos Georgina 
           megyei főjegyző 
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INDOKOLÁS 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat  

kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításához 

 
Általános indokolás 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – a 
korábbi, immár nagyrészt hatályon kívül helyezett 1990.évi LXV. törvénnyel azonos 
módon - 42.§. 3. pontjában a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utalja a 
megyei kitüntető díjak és elismerő címek alapítását, s ezzel egyidejűleg 
adományozását. Erre is figyelemmel a Közgyűlés 1993-ban alkotott rendeletében 
szabályozta a megyei kitüntető díjakat és elismeréseket, valamint adományozásuk 
részletes szabályait. A Közgyűlés vonatkozó, 8/1993.(VII.4.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: R.) legutóbbi, 2007. évben történt módosítása óta 
eltelt időszakban önkormányzatunk életében bekövetkezett változások indokolttá 
teszik ezen rendelet kisebb módosítását, helyenként pontosítását. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1-2.§ 
 

A R. 1. § (2) és 2.§. (7) bekezdése értelmében „Tolna Megye Kiváló 
Közalkalmazottja” díj az önkormányzati intézményi ellátás területén tevékenykedő 
közalkalmazott részére volt adományozható. Tekintettel arra, hogy ezen intézményi 
kör mára jelentősen leszűkült, indokolt hivatkozott jogszabályhelyeken ezen 
megfogalmazás módosítása, hogy a megye lakossága számára ellátást, 
szolgáltatást nyújtó bármely fenntartói körben működő intézményben elismerésre 
méltó közalkalmazott díjazása lehetővé váljék. 
 

3.§ 
 

A R. 3.§.(3) bekezdésének módosítása a kitüntető díjak adományozására 
javaslattételi jogosultsággal rendelkező személyi kört szabályozza újra. A módosítás 
nyomán a párhuzamosságok és átfedések elkerülése érdekében a jövőben 
megszűnik a felterjesztési jogosultsága pl. a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, a 
megyei közgyűlésben képviselettel rendelkező politikai pártoknak. 
 
A R.3.§. (4) bekezdése a korábbi szabályozással azonos módon rendezi a 
felterjesztések megküldésének határidejét (minden év április 30.), kivételként említve 
a „Kiemelkedő Szociális Munkáért” elismerő díjak felterjesztési határidejét,melyet a 
rendeletmódosítás 3.§.-a értelmében minden év szeptember 15-ig tehetnek meg az 
arra jogosultak. 



 5 

 
A R.3.§.(5) bekezdésének módosítását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. helyébe - 2013. január 1-jétől - szinte teljes terjedelmében hatályba lépő új 
önkormányzati törvény számára történő hivatkozás indokolja. 
 
A R.3.§.(8) bekezdésének módosításával a „Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője” 
elnevezésű elismerésből a korábbi három helyett kettő lesz odaítélhető. A módosítás 
indoka, hogy a közigazgatási rendszert érintő intézményi átszervezések nyomán 
megváltoztak a különböző szerveknél dolgozó alkalmazottak jogállására vonatkozó 
törvényi rendelkezések, így köztisztviselői jogállással mára csak az önkormányzatok 
hivatalaiban foglalkoztatottak rendelkeznek. 
 
A R. 3.§.(11) bekezdésének módosítása rendezi a kitüntető díjak, elismerések 
átadásának időpontját, mely hagyományosan a szeptember 1-jei Megyenapon 
történik, kivételként említve a „Kiemelkedő Szociális Munkáért „elismerést, melynek 
átadására minden évben november hónapban, a Szociális Munka Napján kerül sor. 
 

4.§ 
 
Ezen rendelkezés a „Kiemelkedő Szociális Munkáért” elismerő címre történő 
felterjesztések határidejét módosítja szeptember 30-ról szeptember 15-re. 

 
5.§ 

 
A korábbi szabályozástól eltérően Elnöki Elismerő Oklevél a jövőben „kollektívák” 
helyett „közösségek” számára lesz adományozható. 
 

6.§  
 
A rendelet-módosítás 2013. március 1-jével lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát 
veszti a R. 7.§.(5) bekezdése, melynek értelmében a „Kiemelkedő Szociális 
Munkáért” elismerő díjra történő felterjesztéseket a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság véleményezte. 

 
 

 
 


