
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
5/2018. (VI. 28.) 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. § 

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 68. § (11) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(11) A hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. A hivatali munkaidő hétfőtől 
csütörtökig 08.00 órától 16.30 óráig, pénteken 08.00 órától 14.00 óráig tart, amely 
magában foglalja az ebédidőt.” 

2. § 

A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép. 

3. § 

(1) Ezen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2018. július 1. napján lép 
hatályba.  

 
(2) A R. 1. §-a 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

                   Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
  a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
E rendelet 2018. június 28. napján kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2017. június 28.       
 

dr. Gábor Ferenc 
             megyei főjegyző 
 
 
 



1. melléklet az 5/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

5. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 
 
Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke 

 
1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

 
Elnöke: dr. Égi Csaba 
 
Tagjai:     Széles András 

 Pirgi József 
 Kerecsényi Márton 
 Bencze János 
 Szabó Loránd 
 Tóthi Jánosné 
 

Külső tag:         dr. Takács Zita 
 

 
            2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG 

 
Elnöke: Kerecsényi Márton 
 
Tagjai: Kovács János 
 Pirgi József 
 Ürmös M. Attila 
 Vaszari Tibor 
 
Külső tag:     Pécsi Gábor 
 Solymár Ákos Zoltán 

 
 

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Széles András 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Kerecsényi Márton 
 Kovács János 
 Bencze János 
 Horváth Zoltán 
 dr. Perlaki László 
 
Külső tagok:     dr. Say István 
                           Bordács József 
 

 



4.) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Pirgi József 
 
Tagjai: Kerecsényi Márton  
 Kovács János 
 
Külső tagok:     Bogdán László 
 Szántó Zoltán 

 

 
 



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 a hivatal munkarendjére vonatkozó rendelkezések módosítása, 
valamint Illés Katalin bizottsági tagságának megszűnése. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 

Az Mötv. 67. § (1) bekezdésének d.) pontja szerint a közgyűlés elnöke a jegyző javaslatára 
előterjesztést nyújt be a közgyűlésnek a hivatal szervezeti tagozódásának, létszámának, 
munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Ennek megfelelően a 
12/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2015. október 1-i hatállyal átemelte a Hivatali 
SZMSZ vonatkozó rendelkezéseit az Önkormányzati SZMSZ-be. Jelen módosítás 
következtében a Hivatal munkarendre vonatkozó rendelkezései módosulnának a Hivatalt 
vezető megyei főjegyző javaslatára. A hivatali munkaidő 2018. szeptember 1. napjától - a 
megyében működő társszervek munkarendjével, valamint az épület nyitvatartási rendjével 
összhangban - hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 16.30 óráig, pénteken 08.00 órától 14.00 
óráig tartana. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b.) pontjában foglalt rendelkezések 
szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a költségvetési 
szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását is jelenti. Ugyanezen törvény 
9/A. § (1) bekezdése alapján törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének 
hiányában az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője 
gyakorolja. Az idézett rendelkezések alapján a Hivatali SZMSZ módosítására is sor kerülne 
elnöki utasítás keretében, amely fentiekkel összhangban 2018. szeptember 1. napjától 
módosítaná a hivatal munkarendjére vonatkozó szabályokat. 

 
2. § 

 
Illés Katalin az Mötv. 58. § (3) bekezdése alapján a Közgyűlés elnökének megküldött 
nyilatkozatában 2017. november 30. nappal lemondott a Területfejlesztési és Koordinációs 
Bizottsági tagságáról. Erre tekintettel neve a R. 5. mellékletében törlésre került. 
 



 
                                        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 hatásai nem lesznek, a rendelet 
módosítása költségvetési kihatással nem jár. 
 
b) Környezeti, egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 
 
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  
A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.  
 
d) Egyéb hatása: Nincs. 
 
e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A rendelet módosítására a hivatal munkarendjének változása, valamint Illés Katalin bizottsági 
tagságának megszűnése okán van szükség. 
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2018. június 18. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 
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