
Szám:  2-14/2014. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2014. június 27-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 23/2014. (VI. 27.) közgy űlési 
határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és M űködési Szabályzatának módosításáról: 
 
1.   A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a határozat melléklete szerinti tartalommal 2014. július 1-
jével módosítja. 

 
2.  A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjék 

jelen határozatával módosított, egységes szerkezetű 
Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítéséről és 
közzétételéről. 

 
Felelős:  dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
Határid ő: 2014. július 1. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
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Melléklet a 23/2014. (VI.27.) közgyűlési határozathoz 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
 Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ d) pontjában és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) pontjában 
foglalt jogkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésében 
foglaltakra – a 10/2012. (II.17.) Kgy. határozattal elfogadott és 34/2012. (VI.29.) 
Kgy. határozattal módosított Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat ) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 
1.) A Szabályzat bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ d) pontjában és 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt jogkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ 
(1) bekezdésében foglaltakra – a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 
2.) A Szabályzat I. A Hivatal jogállása, képviselete cím 3.) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

A Hivatalhoz más költségvetési szerv feladatellátása nincs hozzárendelve. 
 
3.) A Szabályzat I. A Hivatal tevékenysége cím 3.) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

A Hivatal alaptevékenységeit a következő jogszabályok határozzák meg: 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény, 
- a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, 
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény, 
- a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint 
- a Tolnai Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. 
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A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek jegyzékét és ezen 
alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölését a mindenkori 
hatályos és jelen SzMSz 3. számú mellékletét képező Alapító Okirat rögzíti. 
 

4.) A Szabályzat II. A Hivatal irányítása és vezetése cím 2.) pontjának utolsó 
mondata helyébe a következő mondat lép: 

 
Az elnöki irányítás jogosítványait és formáit Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. §-a, valamint a 
Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései 
tartalmazzák. 

 
5.) A Szabályzat III. A Hivatal szervezete cím 1.), 3.) és 5.) pontjában, valamint 1. 

mellékletében szereplő „politikai tanácsadó” kifejezés helyébe az önkormányzati 
tanácsadó kifejezés lép. 
 

6.) A Szabályzat III. A Hivatal szervezete cím 2.) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A megyei főjegyző vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Közgyűlés 
elnöke gyakorolja. 

 
7.) A Szabályzat III. A Hivatal szervezete cím 4.) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 
A megyei aljegyző vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Közgyűlés 
elnöke, míg az egyéb munkáltatói jogokat a megyei főjegyző gyakorolja. 

 
 
8.) A Szabályzat III. A Hivatal szervezete cím a következő 11. ponttal egészül ki: 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
119. § (4) bekezdésben meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátása – 
beleértve a Hivatal belső ellenőrzési feladatait is – polgári jogi szerződéssel 
megbízott, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ában előírt 
képesítési és szakmai követelményeknek megfelelő független belső ellenőr 
útján történik, a belső ellenőr jogállására egyebekben a 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 18-20. §-ában foglaltak az irányadók. 
A megbízási szerződés keretében ellátott belső ellenőrzési feladatok 
kiterjednek a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (1)-(2) bekezdésében és 
22. §-ában foglalt feladatok ellátására. 
 

9.) Jelen módosítás 2014. július 1-jén lép hatályba. 
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10.) A Szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseinek hatályát e 
módosítás nem érinti. 

 
 
Szekszárd, 2014. június 27. 
 
 
 
 dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
       a Közgyűlés elnöke                     megyei főjegyző 
 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése    /2014. (VI.27.) Kgy. 
határozatával fogadta el. 
 
 
        dr. Bartos Georgina 
                                                    megyei főjegyző 
 


