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számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és
Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2017. (……) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
TERVEZET
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. 20. § (1) bekezdése a következő g.) ponttal egészül ki:
„(1) A Közgyűlés üléseire a Közgyűlés tagjai mellett tanácskozási joggal meg kell hívni:
g.) a Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsost.”
2. §
A R. „45. A Közgyűlés alelnökei” alcíme helyébe a „45. A Közgyűlés alelnökei és a
Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos” alcím lép, valamint a R. az alábbi 64/A. §-al
egészül ki:
„(1) A Közgyűlés – a Közgyűlés elnökének javaslatára – egyszerű szótöbbséggel a
Közgyűlés által kiemelt megyei fejlesztéseknek minősített beruházások, programok
koordinálására, a megyei érdekek képviseletére Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsost
választhat.
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(2) Kiemelt megyei fejlesztésnek különösen azok a beruházások, programok
minősülnek, amelyek vagy területi lefedettségük, vagy a beruházás nagysága,
fontossága okán a megye számára nagy jelentőséggel bírnak.
(3) A Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos általános feladat- és hatásköre:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés és annak bármely bizottsága
nyilvános ülésén,
b) előterjesztés benyújtására
vonatkozásában,

jogosult

a

hatáskörébe

tartozó

fejlesztések

c) a Közgyűlés Elnökének felkérése alapján tájékoztatja a Közgyűlést a
munkájáról,
d) koordinációs feladatokat lát el az adott fejlesztéssel kapcsolatban a megyei
önkormányzat és a fejlesztéssel érintett kormányzati és önkormányzati szervek
között,
e) érvényre juttatja a megyei területfejlesztési dokumentumokban meghatározott
prioritásokat,
f) közreműködhet nemzetközi kapcsolatok és együttműködések kialakításában és
működtetésében a hatáskörébe tartozó fejlesztések vonatkozásában,
g) ellátja a Közgyűlés határozatában részére meghatározott egyéb feladatokat.
(4) A Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosi tisztség nem minősül munkaviszonynak,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak. A tisztséget betöltő személyt e
tevékenysége ellátásáért díjazás, tiszteletdíj nem illeti meg.
(5) A Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosi tisztség a Közgyűlés Elnökének
megbízatásáig tart. A tisztség megszűnik lemondással vagy Közgyűlés általi
visszahívással.”
3. §
A R. 68. § (10) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(10) A hivatal engedélyezett létszáma 27 fő, amely 1 fő önkormányzati tanácsadót is
magába foglal.”
4. §
A R. 7. mellékletének 7.) pontja a következő e) alponttal egészül ki:
„7.) Egyéb feladat- és hatáskörei:
e) A Megyei Önkormányzat munkavállalói és közfoglalkoztatottjai tekintetében
gyakorolja valamennyi munkáltatói jogosítványt.”
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5. §
A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép.
6. §
A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 2. melléklet lép.
7. §
A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. melléklet lép.
8. §
Ezen rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző
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1. melléklet a .../2017. (......) önkormányzati rendelethez

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

A Közgyűlés tagjainak névsora

1. Bencze János
2. dr. Égi Csaba
3. Fehérvári Tamás
4. Horváth Zoltán
5. Kapitány Zsolt
6. Kerecsényi Márton
7. Kovács János
8. dr. Perlaki László
9. Pirgi József
10. Ribányi József
11. Szabó Loránd
12. Széles András
13. Tóthi Jánosné
14. Ürmös M. Attila
15. Vaszari Tibor
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2. melléklet a .../2017. (......) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez
A Tolna Megyei Közgyűlés képviselő csoportjairól
FIDESZ- KDNP frakció

Vezetője:
Tagjai:

Széles András
dr. Égi Csaba
Fehérvári Tamás
Kapitány Zsolt
Kerecsényi Márton
Kovács János
Pirgi József
Ribányi József
JOBBIK frakció

Vezetője:
Bencze János
Helyettese: Horváth Zoltán
Tagja:
Ürmös M. Attila
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3. melléklet a .../2017. (......) 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
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
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
Szántó 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 Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosi tisztség létrehozása, a rá
vonatkozó szabályok megalkotása, a hivatal létszámának növelése, az Önkormányzat
munkavállalói, közfoglalkoztatottjai feletti munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozása,
valamint Süli János képviselői megbízatásának és Szigethy István bizottsági tagságának
megszűnése.
Részletes indokolás
1-2. §-ok
Egy-egy kiemelt megyei fejlesztés nem kizárólag a beruházási területen, hanem azon kívül,
a befogadó térségben is komoly társadalmi, gazdasági és környezeti hatást gyakorol. Az
építkezésen túl akár társadalmi feszültségekkel is számolni kell, de a települések műszaki
infrastruktúráját is alkalmassá kell tenni a megnövekedett igénybevételnek. Annak
érdekében, hogy egy-egy pontszerű beruházás ne okozzon jelentős hosszútávú területi
különbségeket, a fejlesztések koordinációja nélkülözhetetlen. Ennek érdekében szükséges a
Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos tisztség létrehozása.
3. §
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a települési önkormányzatokkal konzorciumi
együttműködési megállapodásokat köt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében támogatásban részesített projektek megvalósítására. A Hivatal 56 pályázatban
konzorciumi partnerként projektmenedzsmenti feladatokat fog ellátni. A feladatok bővülése
okán szükséges a hivatal engedélyezett létszámának emelése.
4. §
Az Önkormányzat foglalkoztatásában álló közfoglalkoztatottak és munkavállalók tekintetében
gyakorlati indokok alapján célszerű valamennyi munkáltatói jogot az Elnökre átruházni.
5.-7. §-ok
Áder János köztársasági elnök úr 2017. május 2. napi hatállyal Süli Jánost tárca nélküli
miniszterré nevezte ki. A miniszteri tisztség az Mötv. 36. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján
összeférhetetlen
az
önkormányzati
képviselői
megbízatással.
Az
összeférhetetlenség megszüntetése érdekében Süli János a Közgyűléshez intézett, a
Közgyűlés Elnöke részére eljuttatott írásbeli nyilatkozatában 2017. május 31. napjával az
Mötv. 30. § (2) bekezdésében és az 58. § (3) bekezdésében foglaltak szerint lemondott
képviselői mandátumáról és bizottsági tagságáról. Mindezek következtében szükséges a R.
Közgyűlés tagjainak névsorát tartalmazó 1. mellékletének, a Tolna Megyei Közgyűlés
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képviselő csoportjairól szóló 4. mellékletének és az állandó bizottságok elnökeinek és
tagjainak jegyzékét tartalmazó 5. mellékletének a módosítása.
A jelölő szervezet dr. Perlaki Lászlót nevezte meg a listán szereplő jelöltek közül a kieső
képviselő helyére. A Területi Választási Bizottság ennek megfelelően kiosztotta dr. Perlaki
László részére a mandátumot, így a R. 1. mellékletében és a R. 5. mellékletében a
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tagjaként az ő neve került feltüntetésre.
Szigethy István az Mötv. 58. § (3) bekezdése alapján a Közgyűlés elnökének megküldött
nyilatkozatában 2017. június 30. nappal lemondott a Területfejlesztési és Koordinációs
Bizottsági tagságáról. Erre tekintettel neve a R. 5. mellékletében törlésre került.
Süli János Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsági tagságának
megszűnésével a Bizottság összetétele nem felel meg az Mötv. 58. § (1) bekezdésében
megfogalmazott azon szabálynak, ami szerint a bizottság elnökkel együtt számított tagjainak
több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Ezen szabálynak való
megfelelés érdekében, mivel újabb közgyűlési tag bevonása a bizottság munkájába nem
indokolt, így a külső tagok számát szükséges eggyel csökkenteni. Erre való tekintettel
Solymár Ákos Zoltán a Közgyűlés állandó bizottságai közül a legkisebb létszámú Pénzügyi
és Monitoring Bizottság külső tagja lesz.

