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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/749-1/2014. számon törvényességi
felhívással élt a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2012. (II.17.) Kgy.
határozatára, valamint a 80/2000. ( X.25.) Kgy határozatára. A törvényességi felhívás
az előterjesztés mellékletét képezi.
A felhívás megtárgyalására önkormányzatunk 2014. július 15-ig kapott határidőt.
A törvényességi felhívás I. pontja a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2012. ( II.17.) Kgy. határozata – mely a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata ( a továbbiakban: SzMSz ) - vonatkozásában
fogalmaz meg észrevételeket.
A felhívás I. pontja nagyrészt az SzMSz-ben szereplő jogszabályi
hivatkozásokkal kapcsolatban kifogásolja, hogy azok részben hatályon
kívül helyezésre kerültek, részben módosultak. Így jelesül az SzMSz több
helyen hivatkozik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényre, mely azóta nagyrészt hatályon kívül helyezésre került, s
rendelkezései helyébe a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény lépett szakaszos hatálybaléptetéssel.
Természetesen mind a megyei önkormányzat, mind annak hivatala
tudomással bírt ezen jogszabályi változásokról, de mivel önmagában az a
tény, hogy egy közgyűlési határozat megváltozott jogszabályi
hivatkozásokat tartalmaz nem teszi azt törvénysértővé, ezidáig nem
kerültek kiigazításra. Az ilyen jellegű korrekciókat Közgyűlésünk az adott
dokumentum ( rendelet, normatív határozat ) nagyobb terjedelmű, vagy
egyéb okból szükséges módosítása során szokta elvégezni.
A
törvényességi
felhívás
belső
ellenőrzés
szabályozásának
hiányosságaira vonatkozó rendelkezései kapcsán elmondható, hogy 2012.
évtől kezdődően ezen tevékenység nem az önkormányzati hivatal keretein
belül került ellátásra, hanem kezdetben társulási megállapodás, majd
polgárjogi szerződés által, így indokolatlan lett volna a Hivatal
szervezetéről és működéséről alkotott szabályzatban rendelkezni róla,
tekintve, hogy annak nem része.
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Az SzMSz fenti kifogásoknak megfelelő módosítására ezen ülésünk
későbbi napirendi pontja keretében teszek javaslatot.
A törvényességi felhívás II. pontja a Közgyűlés 80/2000. ( X.25.) közgyűlési
határozatára vonatkozik ( A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata ).
Az Alapító Okiratot Közgyűlésünk 2014. február 21-i ülésén 2/2014. ( II.21. )
kgy. határozatával már módosította, így a törvényességi felhívásban jelzett,
jogszabályváltozásból eredő módosítások és egyéb szükséges kiigazítások
azon már átvezetésre kerültek. A jogszabályi előírásoknak megfelelő Alapító
Okirat módosítás, illetve az egységes szerkezetű Alapító Okirat a Magyar
Államkincstár felé benyújtásra került, s azóta annak törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetése is megtörtént. Erre figyelemmel a
törvényességi felhívás Alapító Okiratot érintő megállapításai nem helytállóak,
annak további módosítása szükségtelen.
Az előterjesztésben leírtak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati
javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (VI. 27.)
közgyűlési határozata a TOB/22/749-1/2014.
számú törvényességi felhívás megtárgyalása
tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei
Kormányhivatal
TOB/22/749-1/2014.
számon tett törvényességi felhívását megtárgyalta,
az abban foglaltakat a határozat melléklete szerinti
tartalommal részben elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a
Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját
a felhívásban megjelölt határidőben tájékoztassa.
Felelős: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke
Határidő: 2014. július 15.

Szekszárd, 2014. június 11.
dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Előterjesztés melléklete

.../2014. (VI.27.) kgy. határozat melléklete

Tisztelt Kormánymegbízott Úr !

Fenti hivatkozási számon a Tolna Megyei Kormányhivatal által kibocsájtott, a Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2012. ( II.17.) Kgy. határozatával, valamint
80/2000. ( X.25.) Kgy. határozatával kapcsolatos törvényességi felhívását a Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. június 27. napján megtartott ülésén
megtárgyalta, s az alábbiak szerint részben elfogadja.
I. A

törvényességi felhívás I. pontja a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 10/2012.(II.17.) Kgy. határozata ( a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata )
vonatkozásában fogalmaz meg észrevételeket.
A felhívás I. pontja nagyrészt az SzMSz-ben szereplő jogszabályi
hivatkozásokkal kapcsolatban kifogásolja, hogy azok részben hatályon
kívül helyezésre kerültek, részben módosultak. Így jelesül az SzMSz több
helyen hivatkozik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényre, mely azóta nagyrészt hatályon kívül helyezésre került, s
rendelkezései helyébe a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény lépett szakaszos hatálybaléptetéssel.
Természetesen mind a megyei önkormányzat, mind annak hivatala
tudomással bírt ezen jogszabályi változásokról, de mivel önmagában az a
tény, hogy egy közgyűlési határozat megváltozott jogszabályi
hivatkozásokat tartalmaz nem teszi azt törvénysértővé, ezidáig nem
kerültek kiigazításra. Az ilyen jellegű korrekciókat Közgyűlésünk az adott
dokumentum ( rendelet, normatív határozat ) nagyobb terjedelmű, vagy
egyéb okból szükséges módosítása során szokta elvégezni.
A
törvényességi
felhívás
belső
ellenőrzés
szabályozásának
hiányosságaira vonatkozó rendelkezései kapcsán elmondható, hogy 2012.
évtől kezdődően ezen tevékenység nem az önkormányzati hivatal keretein
belül került ellátásra, hanem kezdetben társulási megállapodás, majd
polgárjogi szerződés által, így indokolatlan lett volna a Hivatal
szervezetéről és működéséről alkotott szabályzatban rendelkezni róla,
tekintve, hogy annak nem része.
Az SzMSz fenti kifogásoknak megfelelő módosítására a Közgyűlés 2014.
június 27-i ülésén sor került.

II. A törvényességi felhívás II. pontja a Közgyűlés 80/2000. ( X.25.) közgyűlési
határozatára vonatkozik ( A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító
Okirata ).
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Az Alapító Okiratot Közgyűlésünk 2014. február 21-i ülésén 2/2014. ( II.21.
) kgy. határozatával már módosította, így a törvényességi felhívásban
jelzett, jogszabályváltozásból eredő módosítások és egyéb szükséges
kiigazítások azon már átvezetésre kerültek. A jogszabályi előírásoknak
megfelelő Alapító Okirat módosítás, illetve az egységes szerkezetű Alapító
Okirat a Magyar Államkincstár felé benyújtásra került, s azóta annak
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése is megtörtént. Erre
figyelemmel a törvényességi felhívás Alapító Okiratot érintő megállapításai
nem helytállóak, annak további módosítása szükségtelen.
A Alapító Okirat módosításáról rendelkező 2/2014. ( II.21.) Kgy. határozat
a Közgyűlés 2014. február 21-i soros ülésének jegyzőkönyvével együtt –
mind papír alapon, mind elektronikus úton – a Tolna Megyei
Kormányhivatalhoz felterjesztésre került.

Tisztelt Kormánymegbízott Úr !
A törvényességi felhívásban megfogalmazott kérésének megfelelően levelem
mellékleteként csatolom a felhívás megtárgyalásáról szóló közgyűlési határozatot,
valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges dokumentumokat.
Szekszárd, 2014. július 2.

Tisztelettel:

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

