
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
4/2016. (IV. 15.) önkormányzati rendelete 

a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (3) 
bekezdésében és 48. § (7) bekezdésében „az elektronikus 
információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény” szövegrész helyébe „az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény” szöveg lép. 

(2) A R. 43. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(7) A Közgyűlés döntéseit meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, a 

Közgyűlés rendeleteit és érdemi döntéseit közzé kell tenni az önkormányzat 
honlapján. Megtekintésük az állampolgárok számára biztosított a megyei 
aljegyzőnél. A Közgyűlés által elfogadott döntések elektronikus úton történő 
közzétételének szabályait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.”  

(3) A R. 44. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) A kezdeményezést – a munkatervben meghatározott esetek kivételével – a 

Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani a 22. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.” 
(4) A R. 49. § (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:  

„A közmeghallgatás az a fórum, amely a lakosság, az egyesületek közvetlen 
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálja.” 

(5) A R. 68. § (8) bekezdésének utolsó mondatában „a politikai tanácsadók” 
szövegrész helyébe „az önkormányzati tanácsadók” szöveg lép. 

(6) A R. 68. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) A hivatal engedélyezett létszáma 24 fő, amely 1 fő önkormányzati tanácsadót is 

magában foglal.” 
(7) A R. 77. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(4) A területi nemzetiségi önkormányzatot annak elnöke képviseli. Az elnök, vagy 

az általa a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők közül delegált 
személy tanácskozási joggal részt vehet a megyei közgyűlés, valamint annak 
állandó bizottságai ülésein.” 



2. § 
A R. 2. melléklete az alábbi 20)-22) pontokkal egészül ki: 
„20) A turizmus fellendítése érdekében támogatja a megye egészére kiterjedő  

térségi turisztikai desztináció menedzsment működését, valamint támogatja, 
illetve kezdeményezi térségi jelentőségű turisztikai attrakciók létrehozását, 

21)  Marketing tevékenységet végez a helyi identitás erősítése érdekében, mely 
hosszú távon csökkenti az elvándorlást, 

22)  Megyei foglalkoztatási paktum szervezésével és feladatainak ellátásával 
elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok és munkanélküliek foglalkoztatási 
esélyeinek növelését, a munkanélküliség csökkentését.” 

 
3. § 

A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 
5. § 

 (1) A R. 7. mellékletének 6.) pont e) alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„akadályoztatása esetén általános helyettese a Közgyűlés főállású alelnöke.” 

(2) A R. 7. mellékletének 6.) pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„h) az Elnök és a főállású alelnök együttes akadályoztatása esetén a döntés-
előkészítő bizottságba helyettesítő személyt jelölhet ki.” 

(3) A R. 7. mellékletének 7.) pontja az alábbi d) alponttal egészül ki: 
„d)  Olyan megállapodások megkötése, amelyek az önkormányzat kötelező 
és önként vállalt feladatainak megvalósítását segítik, és nem járnak pénzbeli 
kötelezettségvállalással.” 

 
6. § 

(1) Hatályát veszti a R. 20. § (1) bekezdés c.) pontjában az „osztályvezető-helyetteseit” 
szövegrész. 

(2) Hatályát veszti a R. 20. § (2) bekezdése. 
(3) Hatályát veszti a R. 41. § (4) bekezdés b.) pontjában „(a szavazatok és 

szavazólapok érvényességére, illetve érvénytelenségére a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény 69. §-a megfelelően irányadó)” szövegrész. 

(4) Hatályát veszti a R. 48. § (4) bekezdésében „- az elnök, bármely frakció, vagy a 
jelen lévő képviselők 1/4-ének indítványára -” szövegrész. 

(5) Hatályát veszti a R. 8. melléklet 5.) pont c.) alpontja. 
 



7. § 
Ezen rendelet 2016. április 15. napján 10:50 órakor lép hatályba. 

 
 

                  Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
  a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
 
E rendelet 2016. április 15. napján 10:50 órakor kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2016. április 15.       
 

dr. Gábor Ferenc 
             megyei főjegyző 
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2. melléklet a 4/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelethez 
 

6. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
A Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről 

1 Jogi és Ügyrendi Bizottság 
1.1 Átruházott feladat- és hatáskörei 
1.1.1. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke tekintetében 

(díjazás és költségtérítés megállapítás, kártérítési felelősség megállapítása 
kivételével). 

1.2 Véleményezési feladat- és hatáskörei 
1.2.1 Véleményezi a Közgyűlés tisztségviselőinek javadalmazására vonatkozó 

előterjesztést, 
1.2.2 Véleményezi az SZMSZ megalkotására és módosítására irányuló előterjesztést, 
1.2.3 Véleményezi a Közgyűlés rendeleteit, 
1.2.4 Véleményezi a Közgyűlés hatáskörének átruházására vonatkozó előterjesztést,  
1.2.5 Véleményezi a Közgyűlés Hivatalának szervezeti, működési rendjére vonatkozó 

javaslatot, 
1.2.6 Előzetesen véleményezi a megyehatárt érintő területszervezési intézkedéseket, 
1.2.7 Véleményezi a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési 

megállapodásokat, társulási szerződéseket. 
1.2.8 Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a megye nemzetiségét érintő ügyekben,  
1.2.9 Véleményezi a területi nemzetségi önkormányzat megyei önkormányzattól 

történő feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését, 
1.2.10 Megtárgyalja és véleményezi a megyei nemzetiséget e minőségében érintő 

önkormányzati rendeletek tervezetét, 
1.2.11 Megtárgyalja és véleményezi (a nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatának 

ismeretében) a területi nemzetiségi önkormányzat egyetértését, véleményét 
igénylő közgyűlési előterjesztéseket. 

1.3 További kötelező feladat- és hatáskörei 
1.3.1 Vizsgálja a Közgyűlés tagjainak mandátumát, 
1.3.2 Lebonyolítja a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, titkos 

szavazásokat, megállapítja azok eredményét, és jelentést tesz a Közgyűlésnek, 
1.3.3 Állást foglal jogi, ügyrendi kérdésekben, 
1.3.4 Vizsgálja a Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, valamint a bizottsági 

tagok összeférhetetlenségét és az összeférhetetlenségi bejelentéseket, 
1.3.5 Nyilvántartja és ellenőrzi a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai 

vagyonnyilatkozatait, 
1.3.6 Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről 

tájékoztatja a Közgyűlést, 



2 Pénzügyi és Monitoring Bizottság 
2.1 Átruházott feladat- és hatáskörei 
2.1.1 Kezeli a korábban a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott, le 

nem zárt szerződésállományt, nyomon követi az ehhez kapcsolódó 
ellenőrzéseket, 

2.1.2 Dönt a támogatási szerződések lezárásáról, estleges szankciókról, 
2.1.3 Dönt a korábban a Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott – Tolna 

megyét érintő – támogatási szerződések módosításáról, esetleges szankciókról, 
lezárásáról, 

2.1.4 Dönt a követelésekről történő lemondásokról, 
2.1.5 Dönt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében saját forrást 

nem igénylő azon pályázatok benyújtásáról, amelyekben a Tolna Megyei 
Önkormányzat a projektgazda, valamint meghatározza az ezekhez a 
pályázatokhoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat és felelősöket. 

2.2 Véleményezési feladat- és hatáskörei 
2.2.1  Véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet, 
2.2.2  Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, illetve 

zárszámadási rendelet tervezetet, valamint a vagyonkimutatást, 
2.2.3  Véleményezi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló 

stratégiai döntési alternatívákat,  
2.2.4  Véleményezi a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatokat, 

javaslatot tesz a pályázatok benyújtására, 
2.2.5  Véleményezi a költségvetési rendelet módosítási tervezeteit, 
2.2.6  Véleményezi a Közgyűlés tagjai, bizottságai, elnöke, a főjegyző pénzügyi 

kihatással járó előterjesztéseit,  
2.2.7  Véleményezi az önkormányzati költségvetési források terhére tervezett 

fejlesztési, felújítási javaslatokat, különös tekintettel azok pénzügyi kihatásaira,  
2.2.8  Véleményezi a korábban a Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a 

Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok 
vonatkozásában meglévő támogatási szerződésállománnyal kapcsolatos 
közgyűlési döntések tervezetét, 

2.2.9 Véleményezi az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet, a belső    
ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót,  

2.3 További kötelező feladat- és hatáskörei 
2.3.1    Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyon 

változását, értékeli a változásokat előidéző okokat, 
2.3.2 Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 

megalapozottságát, 
2.3.3 Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a 

bizonylati fegyelem érvényesítését, 
2.3.4 Javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti aktualizálására, pénzügyi 

feltételektől függően a fejlesztések rangsorolására, 



2.3.5 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Megyei Önkormányzat vagyonát érintő 
fejlesztések, felújítások megvalósítását,    

2.3.6 Figyelemmel kíséri az Önkormányzati vagyon alakulását,  
2.3.7 Kezdeményezheti az önkormányzati vagyon hasznosítását,   
2.3.8 Felügyeli, illetve ellenőrzi az Önkormányzat gazdasági társaságalakítási 

(átalakítási) kezdeményezéseit, gazdasági társaságba történő pénzbeli és 
apport befektetéseit, 

2.3.9 Kezdeményezheti és segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását, szélesítését, 
2.3.10 Közreműködhet - más szakmai bizottságokkal közösen - a Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése területfejlesztési feladatkörének ellátásában, 
2.3.11 Kezdeményezheti önkormányzati biztos megbízását, 
2.3.12 Felügyeli az önkormányzati vagyon hatékony működésének, megóvásának, 

fejlesztésének elősegítését szolgáló stratégiai koncepciók előkészítését, 
kidolgozását, 

2.3.13 Ellenőrzi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló 
stratégiai döntések előkészítését,  

2.3.14 Felügyeli a vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek, 
határozatok előkészítését, 

2.3.15 Közreműködhet a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának 
nyomon követésében és értékelésében, 

2.3.16 Figyelemmel kíséri: 
 A vállalkozást élénkítő megyei önkormányzati tevékenység területi hatását, 
 A Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységének 

megvalósulását, 
 A Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok közötti információs 

kapcsolatok alakulását,  
 A decentralizált pályázati rendszer működését. 

3 Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
3.1 Véleményezési feladat- és hatáskörei 
3.1.1 Előzetesen véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót, fejlesztési 

programot, valamint a megyei területrendezési tervet, vizsgálja ezek országos és 
a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel való összhangját, 

3.1.2 Előzetesen véleményezi a megye területét érintő, fejlesztési források f
elhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat ( ágazati 
tervek és uniós tervek), 

3.1.3 Véleményezi a megyei sport rendezvény naptárakat, 
3.2 További kötelező feladat- és hatáskörei 
3.2.1  Segíti és koordinálja a Megyei Önkormányzat térségi, területfejlesztési 

tevékenységét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre,  
3.2.2  Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és 

összehangolásában,  



3.2.3  Összehangolja a megyét, illetve több települési önkormányzatot érintő 
területfejlesztési és rendezési feladatokat, 

3.2.4  Összehangolja az elmaradott és speciális térségekkel kapcsolatos feladatokat,  
3.2.5  Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások megyei helyzetét, 

javaslatot dolgoz ki a területi különbségek mérséklésére, megszüntetésére, 
3.2.6  Közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, 

koncepciók kidolgozásában, elemzi a megyében folyó természet- és 
környezetvédelmi tevékenységet, elősegíti a műemlékvédelmi feladatok 
ellátását, 

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

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

3.2.9  Közreműködik a nemzetközi szervezetekben végzett tevékenység megyék 
közötti jobb összehangolásában, az érdekek hatékonyabb érvényesítésében, 

3.2.10 Elősegíti a közigazgatás területén történő együttműködés erősítését Bautzen és 
Main Tauber járás, Alba megye, Szecsuán tartomány, Pozega Slavon megye, 
Voronyezs megye, Bosznia-Hercegovina bevonásával, 

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

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

3.2.13 Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti 
állapotát, adottságait, 

3.2.14 Figyelemmel kíséri a megyei területrendezési terv és a településrendezési tervek 
összhangját, 

3.2.15 Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 
megvalósítását, 

3.2.16 Közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a 
területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a 
programok megvalósulásának előzetes, közbenső és utólagos értékelésében, 

3.2.17 Koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét a települési önkormányzatok 
felkérése alapján, 

3.2.18 Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, 
3.2.19 Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, 

társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel. 
3.2.20 Érvényre juttatja a megye települési önkormányzatainak sajátos, a térség 

helyzetéből adódó érdekeit, megjeleníti, képviseli azokat, 
3.2.21 Segíti a települési, kistérségi és megyék közötti együttműködést, 

kapcsolattartást. 



INDOKOLÁS 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításához 
 

Általános indokolás 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének 
részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében 
határozza meg. Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át 
nem ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési 
rendjét. 
Jelen módosítás indoka az önkormányzat önként vállalt feladatainak bővülése, a 
Közgyűlés Elnökének felhatalmazása megállapodások megkötésére és feladatainak 
pontosítása, Mötv.-ben foglalt szabályozási kötelezettségnek való elégtétel, 
rendeletalkotási kezdeményezés részletszabályainak meghatározása, a FIDESZ-
KDNP frakció tagjainak bővülése, a bizottságok feladatainak aktualizálása, a 
közgyűlés üléseire részvételi joggal meghívandók felsorolásának törlése, a rendelet 
egyes rendelkezései közötti összhang megteremtése, a Hivatal, azon belül az 
önkormányzati tanácsadók létszámának pontosítása, a Tolna Megyei Közlöny 
megszüntetése, valamint hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozások javítása. 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényt az egyes 
törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 
275. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával. A Közgyűlés üléseiről 
készült jegyzőkönyvek, a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, a Közgyűlés 
által elfogadott döntések elektronikus úton történő közzétételének szabályait jelenleg az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény tartalmazza. 
 
A Közgyűlés hivatalos lapjának, a Tolna Megyei Közlönynek a fenntartása 
szükségtelenné vált az önkormányzati intézmények Megyei Intézményfenntartó 
Központnak történő átadásával. A Közgyűlés üléseiről készült jegyzőkönyvek és a 
Közgyűlés döntései elektronikus úton közzétételre kerülnek az önkormányzat 
honlapján, továbbá megtekinthetőek a Hivatalban. 
 
Az Mötv. 32. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében az önkormányzati képviselő a 
képviselő-testület ülésén – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
módon – kezdeményezheti rendelet megalkotását. A szervezeti és működési 
szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 44. § (2) bekezdésében a 22. § (5) 
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban indokolt rögzíteni a 
rendeletalkotást célzó képviselői előterjesztés benyújtására vonatkozó 
részletszabályokat. 
 



Az Mötv. 53. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a szervezeti és 
működési szabályzatában határozza meg azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, 
várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az 
egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való 
bevonását szolgálják. Az SZMSZ 49. §-ában indokolt feltüntetni, hogy a Közgyűlés a 
közmeghallgatás keretében biztosítja a lakosság és az egyesületek tájékoztatását, 
valamint a döntések előkészítésébe való bevonását. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 239. § (2) bekezdése 
alapján a képviselő-testület önkormányzati főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói 
munkaköröket hozhat létre a képviselő-testület hivatalában a képviselő-testület és 
bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester, főpolgármester, 
megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) tevékenységéhez 
közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására. Ennek megfelelően az SZMSZ 68. § (8) 
bekezdésében a „politikai tanácsadó” kifejezés „önkormányzati tanácsadó” 
kifejezésre módosítandó. 
 
A Hivatal létszámának pontosítása szükséges a ténylegesen foglalkoztatott 
köztisztviselői létszám alapján. 
 
Az SZMSZ 56. §-a 2016. február 15. napi hatállyal kiegészítésre került a (4) 
bekezdéssel, amely szerint a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökei vagy az 
általuk a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők közül delegált személy 
tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés bizottságainak ülésén. Az SZMSZ 77. § 
(4) bekezdésének a módosítását a fenti rendelkezéssel való összhang megteremtése 
teszi szükségessé. 
 

2.§ 
 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak bővítése indokolt néhány területtel. A 
Megyei Önkormányzat feladatának tekinti a megye egészére kiterjedő turisztikai 
attrakciók támogatását, a turizmus fellendítését. Az elvándorlás megállítása céljából 
az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi identitás megőrzését, amelyet különböző 
marketing tevékenységgel kíván elősegíteni. Az Önkormányzat a munkanélküliség 
csökkentése érdekében, a hátrányos helyzetű csoportok és a munkanélküliek 
foglalkoztatási esélyeinek növelése céljából el kívánja látni a megyei foglalkoztatási 
paktummal kapcsolatos szervezési és egyéb feladatokat. 
 

3.§ 
 

Széles András, a FIDESZ-KDNP frakció vezetője 2016. február 16. napján kelt 
levelében kérte, hogy az SZMSZ legközelebbi módosításakor annak 4. mellékletében 
a FIDESZ-KDNP frakció tagjai között kerüljön feltüntetésre Süli János. 

 
4.§ 

 
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak változása a Közgyűlés 
állandó bizottságai feladat- és hatásköreinek átgondolását tették szükségessé. 

 
 



 
 

5.§ 
 

A döntés-előkészítő bizottságban az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök 
általános helyettese a Közgyűlés főállású alelnöke. 
 
Amennyiben az Elnök és a főállású alelnök is akadályoztatott, akkor az Elnök 
helyettesítő személyt jelölhet ki a döntés-előkészítő bizottságba. 
 
A Közgyűlés Elnökének egyéb feladat- és hatáskörei bővülnek azon megállapodások 
megkötésével, amelyek elősegítik az önkormányzat kötelező és önként vállalt 
feladatainak megvalósítását, és nem járnak pénzbeli kötelezettségvállalással. Az 
Elnök felhatalmazását ezen megállapodások aláírására gyakorlati szempontok 
indokolják. 

 
6.§ 

 
A Hivatal belső szervezeti tagozódása nem tartalmaz osztályvezető-helyettesi 
munkakört. 
 
A Közgyűlés üléseire részvételi joggal meghívandók körének SZMSZ-ben rögzítése, és 
ezáltal az ülés összehívása jogszerűségének formai kritériumaként való 
meghatározása indokolatlan. Az adott napirendi pont tárgyalásában érintett személy 
tanácskozási joggal minden esetben meghívásra kerül az ülésre. Emellett az Elnöki 
Kabinet továbbra is megküldi az ülésekre szóló meghívót a felsoroltaknak. 
 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 367. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. május 3. napjával. 
 
Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése alapján ügyrendi kérdésnek minősül az adott 
hozzászólásra vonatkozóan szószerinti jegyzőkönyv készítésére irányuló javaslat, 
amelyet a 32. § (1) bekezdése szerint bármely közgyűlési tag és a főjegyző tehet, és 
amelyről a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ezzel a 
szabályozással ellentétes a 48. § (4) bekezdése, mivel az az elnök, bármely frakció, 
vagy a jelen lévő képviselők 1/4-ének indítványa esetén teszi lehetővé szószerinti 
jegyzőkönyv készítését. Az SZMSZ egyes rendelkezései közötti összhang 
megteremtése indokolja a módosítást. 
 
A megyei főjegyző feladat- és hatáskörei közül a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közlönyének kiadásával kapcsolatos teendők törlésre kerülnek. 
 
 
Szekszárd, 2016. április 6. 
 
 

                                                                          Fehérvári Tamás 
                                                                                         a Közgyűlés elnöke 
 
 



 
                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
 
A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 
 
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nem lesznek.  
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
Az adminisztratív terheket a módosítás nem befolyásolja. 
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosítására a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, az egyes 
rendelkezések közötti ellentmondás feloldása, valamint gyakorlati szempontok miatt volt 
szükség.  
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2016. április 6. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 

 
 
 


