
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 

9/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelete 
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és M űködési Szabályzatáról szóló  

3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosít ásáról 

 

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 (továbbiakban: R.) 6. mellékletének „4 Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Bizottság 4.1 Átruházott feladat- és hatáskörei” pontja az alábbi 4.1.5 
alponttal egészül ki: 

„4.1.5 Véleményezi a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 87. § (1b), (1c) és (1e) bekezdései szerinti esetekben az európai uniós 
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságát az 
Irányító Hatóság vagy a Kormány erre irányuló megkeresése esetén.” 

2. § 

A R. 7. mellékletének 6.) pontja a következő i) alponttal egészül ki: 

„i) képviseli a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságnak az európai uniós 
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatósága kapcsán 
kialakított véleményét a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 87. § (1b), (1c) és (1e) bekezdései szerinti esetekben.” 

3. § 

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

4. § 

A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 2. melléklet lép. 

5. § 

A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. melléklet lép. 

6. § 
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Ezen rendelet 2018. december 7. napján 11:30 órakor lép hatályba. 

 

 

               Fehérvári Tamás  dr. Gábor Ferenc 
a Közgy űlés elnöke megyei f őjegyző 

 
 
 
Záradék: 
 
E rendelet 2018. december 7. napján 11:30 órakor kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2018. december 7. 
 
 

dr. Gábor Ferenc 
             megyei f őjegyző 
 
 



1. melléklet a 9/2018. (XII.7.) önkormányzati rende lethez 
 
 
 

1. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rende lethez 
 
 
 
 

A Közgy űlés tagjainak névsora  
 
 

1. Bencze János 
2. dr. Égi Csaba 
3. Fehérvári Tamás 
4. Fülöp János 
5. Horváth Zoltán 
6. Kapitány Zsolt 
7. Kerecsényi Márton 
8. Kovács János 
9. dr. Perlaki László 
10. Ribányi József 
11. Szabó Loránd 
12. Széles András 
13. Tóthi Jánosné 
14. Ürmös M. Attila 
15. Vaszari Tibor 

 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet a 9/2018. (XII.7.) önkormányzati rende lethez 
 

4. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rende lethez 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés képvisel ő csoportjairól 
 

FIDESZ- KDNP frakció 
 

 
Vezetője:  Széles András 
Tagjai: dr. Égi Csaba 

Fehérvári Tamás 
Fülöp János 
Kapitány Zsolt 
Kerecsényi Márton 
Kovács János 
Ribányi József 
 

 
 

JOBBIK frakció 
 
Vezetője:  Bencze János 
Helyettese:  Horváth Zoltán 
Tagja:  Ürmös M. Attila 
 



3. melléklet a 9/2018. (XII.7.) önkormányzati rende lethez 
 

5. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez 

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegy zéke 
 

1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: dr. Égi Csaba 
Tagjai:      Széles András 

 Kerecsényi Márton 
 Fülöp János 
 Bencze János 
 Szabó Loránd 
 Tóthi Jánosné 

Küls ő tag:          dr. Takács Zita 
 

            2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Kerecsényi Márton 
Tagjai: Kovács János 
 Fülöp János 
 Ürmös M. Attila 
 Vaszari Tibor 
Küls ő 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 
Küls ő tagok:      dr. Say István 
                           Bordács József 

 
4.) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGR AM BIZOTTSÁG 

 
Elnöke: Kovács János 
Tagjai: Kerecsényi Márton  
 Fülöp János 
Küls ő tagok:      Bogdán László 
 Szántó Zoltán 

 



INDOKOLÁS 
A Tolna Megyei Önkormányzat  

Szervezeti és M űködési 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 európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek 
költségnövekménye támogathatóságának véleményezése hatáskör átruházása, 
valamint az, hogy Pirgi József halálával a képviselői megbízatása, valamint bizottsági 
elnöki tisztsége és tagságai megszűntek. 
 

Részletes indokolás 
 

1-2. § 
 

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján benyújtott támogatási igények esetén az 
európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerint többletforrás 
igényelhető. Amennyiben a Korm. rendelet 87. § (1b), (1c) és (1e) bekezdései 
szerinti esetekben az Irányító Hatóság vagy a Kormány a területi szereplő előzetes 
véleményét kéri, akkor jelen SZMSZ módosítás értelmében a Közgyűlés Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága (továbbiakban: TOP Bizottság) 
átruházott hatáskörben véleményezi a költségnövekmény támogathatóságát, és a 
TOP Bizottság véleményét a megkereső szerv felé a Közgyűlés elnöke képviseli. 
 

3-4. § 
 

Pirgi József, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja 2018. november 
11. napján elhunyt. Az Mötv. 29. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő 
megbízatása megszűnik az önkormányzati képviselő halálával. Erre tekintettel neve 
a R. 1., 4. és 5. mellékleteiben törlésre kerül. 
 
A jelölő szervezet ………………………. nevezte meg a listán szereplő jelöltek közül a 
kieső képviselő helyére. A Területi Választási Bizottság ennek megfelelően kiosztotta 
………….. részére a mandátumot, így a R. 1. mellékletében és a R. 4. mellékletében 
az ő neve kerül feltüntetésre. 
 

5. § 
 

A TOP Bizottság elnöki tisztségét Pirgi József önkormányzati képviselő töltötte be, 



valamint tagja volt a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak, és a Pénzügyi és Monitoring 
Bizottságnak is. Bizottsági elnöki tisztségének és tagságának megszűnésével a TOP 
Bizottság tagjainak létszáma 4 főre csökkent, azt két fő képviselő és két fő külső tag 
alkotja. Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint a bizottság elnökét és – az elnökkel 
együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell 
választani. A megüresedett bizottsági elnöki és tagsági helyeket betöltő személyekre 
a R. módosítását megelőzően a Közgyűlés ülésén teszek javaslatot. 
 



 

 
                                        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 az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek 
költségnövekménye támogathatóságának megítélése hatáskör átruházása, valamint Pirgi József 
képviselői megbizatásának, bizottsági elnöki tisztségének és bizottsági tagságainak 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. november 28. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 
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