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

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
.../2016. (……) 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 R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép. 

2. § 

Ezen rendelet 2016. …………………. napján lép hatályba. 

 

 
                   Ribányi József dr. Gábor Ferenc 
  a Közgyűlés alelnöke megyei főjegyző 
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1. melléklet a…./2016. (......) 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 
 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 

 
 

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Széles András 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Kerecsényi Márton 
 Kovács János 
 Bencze János 
 Horváth Zoltán 
 Süli János 
 
Külső tagok:    Szigeti István 
 dr. Say István 
                           Bordács József 
                           Illés Katalin 
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4.)  TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
BIZOTTSÁG 

 
Elnöke: Pirgi József 
 
Tagjai: Kerecsényi Márton  
 Kovács János 
 ………………………………. 
 
Külső tagok:     Bogdán László 
 Solymár Ákos Zoltán 
 ………………………………. 
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 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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság (a 
továbbiakban: TOP Bizottság) új tagjainak megválasztása 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) 
összeférhetetlenségi szabályainak való megfelelés érdekében. 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének 2016. június 24. napon hatályba lépő 
módosításával létrehozta a TOP Bizottságot a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programmal kapcsolatos feladatok megvalósítása során a Korm. rendelet és az Mötv. 
összeférhetetlenségi szabályainak való megfelelés érdekében. A Közgyűlés a 31/2016. (VI. 
24.) közgyűlési határozatában megválasztotta a TOP Bizottság elnökét és tagjait. 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt azon pályázatok 
esetében, amelyekben a Tolna Megyei Önkormányzat a projektgazda, a Közgyűlés által 
átruházott feladat- és hatáskörében a Pénzügyi és Monitoring Bizottság dönt a saját forrást 
nem igénylő pályázatok benyújtásáról, továbbá meghatározza az ezekhez kapcsolódó 
végrehajtási feladatokat és felelősöket (SzMSz 6. melléklet 2.1.5 pont). 
 
A TOP Bizottság szintén a Közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörében kialakítja a 
döntés előkészítő bizottság részére az egyes támogatási kérelmek vonatkozásában a területi 
szereplő támogató, vagy nem támogató javaslatát (SzMSz 6. melléklet 4.1.1 pont). 
 
A Korm. rendelet 39. §-a alapján a támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és 
meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra 
támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt 
megvalósítója, ha a támogatási kérelméről még nem született döntés. 
 
A jelenleg hatályos szabályozás értelmében a TOP Bizottság mindhárom belső tagja egyben 
a Pénzügyi és Monitoring Bizottságnak is tagja, így ők az összeférhetetlenségi szabályok 
alapján a saját projektek tárgyalásakor nem vehetnek részt a TOP Bizottság ülésén és a 
döntések meghozatalában, mivel Pénzügyi és Monitoring Bizottsági tagként részt vettek a 
támogatási kérelem benyújtására irányuló döntés meghozatalában. Ezáltal azonban a TOP 
Bizottság ülése a saját projektek esetén a két külső taggal nem lenne határozatképes, ezen 
okból szükséges a TOP Bizottságba egy új belső és egy új külső tagot megválasztani 
figyelemmel az Mötv. azon rendelkezésére is, amely szerint a bizottság - az elnökkel együtt 
számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. 
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                                        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 akkor jár, amennyiben a megválasztásra kerülő 
tagok még nem tagjai állandó bizottságnak, mivel a 8/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. 
§ (3)-(4) bekezdései alapján az állandó bizottságok közgyűlési és nem közgyűlési tagjainak  
tiszteletdíja több bizottsági tagság esetén is ugyanaz az összeg. 
 
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 összeférhetetlenségi jogszabályok betartása miatt van szükség.  
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2016. november 14. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 
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II.  A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság új tagjainak 
megválasztása 

 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Korm. rendelet összeférhetetlenségi szabályainak való megfelelés, valamint a 
TOP Bizottság határozatképességének biztosítása érdekében egy új belső és egy 
új külső tag megválasztása indokolt a TOP Bizottságba. 
 
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján a bizottság elnökének és tagjainak 
megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre. A Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság új tagjaira a Közgyűlésen 
teszek javaslatot. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2016. 
(XII. 2.) közgyűlési határozata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Bizottság új 
tagjainak megválasztásáról. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. 
december 2. napjával ……………………………… a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Bizottság tagjává, valamint ………………………………. 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Bizottság külső tagjává megválasztja.  
 
Felelős: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Szekszárd, 2016. november 14. 
 
 

          Ribányi József 
     a Közgyűlés alelnöke 


