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egyszerű többség
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 27-i soros ülése
7. sz. napirendi pontja
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a
Közgyűlés 10/2012. (II.17.) Kgy. határozattal fogadta el, majd 34/2012. (VI.29.)
Kgy. határozattal módosította. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§
(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete (megyei
közgyűlés) nem jogszabályban, hanem normatív határozatban szabályozza az
általa irányított szerv működését és szervezetét.
A Tolna Megyei Kormányhivatal TOB/22/749-1/2014. számon törvényességi
felhívással élt a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban:
SzMSz) megállapító 10/2012. (II.17.) Kgy. határozatára. (A törvényességi felhívás
tárgyalása önálló előterjesztés keretében kerül sor.)
Az eltelt két esztendőben a Hivatal feladatait, felépítését és működését érintően
lényeges változások nem történtek, így a normatív határozat módosítását – utalva
a törvényességi felhívást tárgyaló előterjesztésben foglaltakra is – nem tartottuk
indokoltnak. Az SzMSz-t megállapító határozat mostani módosítása a
törvényességi felhívás mentén készült el, a hivatal szervezetét és működését
érintő lényeges változtatást nem tartalmaz.
Összhangban a törvényességi felhívás megállapításaival az SzMSz következő,
túlnyomórészt jogszabályváltozásokból eredő módosításaira a határozati javaslathoz
csatolt melléklet szerinti tartalommal teszek javaslatot. A módosításokhoz a
következő magyarázat fűzhető:
1. Az SzMSz bevezető rendelkezésében a törvényi hivatkozások
pontosítására kerül sor, elsősorban Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépésére figyelemmel.
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2. Érdemi változást a Hivatal jogállásában nem hozott, azonban az SzMSzben átvezetése indokolt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény azon módosításának, amely a költségvetési szervek
gazdálkodási besorolásával kapcsolatban megszűntette az önállóan
működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
kategóriákat. A gazdálkodási besorolásra vonatkozó rendelkezéseket
törölni szükséges az SzMSz-ből.
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja értelmében
szükséges az SzMSz kiegészítése a hivatal alaptevékenységét
szabályozó jogszabályok megjelölésével.
4. Új
utaló
jogszabályi
rendelkezésként
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. §-ára szükséges
hivatkozni a Közgyűlés elnökének irányítási jogosítványával
kapcsolatban a korábbi önkormányzati törvény rendelkezése helyett.
5. Az Elnöki Kabinetben dolgozó kollégák titulusa korábban politikai
tanácsadó volt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX
törvény 203. § (1)-(4) bekezdése azonban ilyen pozíció megjelölését a
helyi önkormányzatok esetében kizárja, helyette az önkormányzati
tanácsadói munkakör megnevezése szükséges az SzMSz-ben.
6. - 7. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 27. § (3) bekezdése, 67. § f) pontja értelmében a megyei főjegyző
és aljegyző vonatkozásában a Közgyűlés Elnöke gyakorolja munkáltatói
jogok túlnyomó részét (az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói
jogokat továbbra is a főjegyző gyakorolja). Az új önkormányzati törvény
hatálybalépése előtt mindezen munkáltató jogkörök gyakorlásra a
Közgyűléshez volt telepítve, az új törvényi rendezést az SzMSz-en is
szükséges átvezetni.
8. 2012-től kezdődően az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos belső
ellenőrzési feladatok nem az önkormányzati hivatal szervezetén belül
kerültek ellátásra, hanem kezdetben társulási megállapodás, majd polgári
jogi szerződés által. Mivel a feladatellátás nem csupán a hivatalra, mint
költségvetési szervre, hanem a Tolna Megyei Önkormányzat egészére
kiterjed, a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok a hivatali SzMSz-ben
nem szerepeltek. Jelen módosítással a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésben foglaltaknak eleget téve az SzMSz
kiegészül a belső ellenőrzést végző személy jogállásának, feladatainak
előírásával. [A módosítás több, a hivatkozott kormányrendeletre történő
visszautaló rendelkezést tartalmaz tekintettel arra, hogy a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 24. § (1) bekezdése alapján normatív
határozatban jogszabály rendelkezése nem ismételhető meg.]

A fentiekben ismertetett módosítások a törvényességi felhívásban megjelölt
valamennyi, SzMSz-re vonatkozó megállapítást orvosolják.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.
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Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (VI.27.)
közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
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
Határidő: 2014. július 1.

Szekszárd, 2014. június 17.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnök
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Melléklet

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
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
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

