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Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta bizottság.
Tisztelt Közgyűlés!
I.

Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztása

Áder János köztársasági elnök a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterré nevezte ki
Süli Jánost, Paks Város polgármesterét, a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének tagját.
A tárca nélküli miniszter felel a magyar-orosz kormányközi egyezmény értelmében a
két új blokk tervezésről, beszerzésről és kivitelezésről szóló, az üzemeltetési és
karbantartási támogatásról szóló, valamint a nukleáris fűtőanyag-ellátás
biztosításáról szóló megállapodás végrehajtásának szakmai irányításáért és
koordinációjáért.
Szintén felelős a megvalósulási megállapodásokkal kapcsolatos feladatok tárcaközi
összehangolásáért, és az azokkal összefüggő engedélyezési és egyéb hatósági
feladatokban való közreműködésért, továbbá a hatósági feladatok ellátásának
összehangolásáért.
Ugyancsak felel a paksi két
összehangolásáért, valamint az
összehangolásáért.

új blokkhoz kapcsolódó térségfejlesztés
atomenergia-ipar innovációs feladatainak

Tekintettel arra, hogy a paksi két új blokkhoz kapcsolódó beruházás a megye egész
területére kihatással van, hosszútávon alakítja Tolna megye gazdasági szerkezetét
és befolyásolja társadalmát, így indokolt a beruházást kiemelt megyei fejlesztésnek
minősíteni.
Szakmai életútja, helyismerete, valamint paksi polgármesterként és a megyei
közgyűlés tagjaként szerzett tapasztalata alapján Süli Jánost javaslom Megyei
Fejlesztéspolitikai Tanácsosnak megválasztani.
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II.

Bizottsági tagok megválasztása

Süli János tárca nélküli miniszterré történő kinevezésével a miniszteri tisztség
összeférhetetlenné vált az Mötv. 36. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az
önkormányzati képviselői megbízatással és a bizottsági tagsággal. Az
összeférhetetlenség megszüntetése érdekében Süli János a Közgyűléshez
intézett, a Közgyűlés Elnöke részére eljuttatott írásbeli nyilatkozatában 2017.
május 31. napjával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 30. § (2) bekezdésében és az 58. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint lemondott képviselői mandátumáról és bizottsági
tagságairól is.
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. A Területfejlesztési és
Koordinációs Bizottság új tagjának Süli János helyére Dr. Perlaki Lászlót javaslom
megválasztani.
Süli János Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsági
(továbbiakban: TOP Bizottság) tagságának megszűnésével a Bizottság
összetétele nem felel meg az Mötv. 58. § (1) bekezdésében megfogalmazott azon
rendelkezésnek, 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 Zoltánt a Pénzügyi és Monitoring Bizottság
külső tagjának javaslom megválasztani.
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján a bizottság elnökének és tagjainak
megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre. Az Mötv.
58. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét,
létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően
létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.
A Közgyűlés 2016. június 24. napi ülésén a 31/2016. (VI. 24.) közgyűlési
határozatával megválasztotta a TOP Bizottság elnökét (Pirgi József), két
közgyűlési (Kerecsényi Márton és Kovács János) és két külső tagját (Bogdán
László és Solymár Ákos Zoltán). A 2016. december 2. napján tartott Közgyűlésen
egy újabb belső (Süli János) és külső tag (Szántó Zoltán) megválasztására került
sor. A TOP Bizottság összetételének változása következtében szükséges a
Közgyűlés e tárgyban született korábbi határozatainak módosítása.

3
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
1. számú határozati javaslat:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2017. (VI. 30.) közgyűlési határozata Megyei
Fejlesztéspolitikai Tanácsos megválasztásáról.
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a paksi
atomerőmű két új blokkjának megépítésére irányuló,
továbbá
a
közvetett
módon
megvalósuló
infrastrukturális
fejlesztéseket
kiemelt
megyei
fejlesztésnek minősíti.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017.
július 1. napjával Süli Jánost megválasztja Megyei
Fejlesztéspolitikai Tanácsosnak.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

2. számú határozati javaslat:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2017. (VI. 30.) közgyűlési határozata dr. Perlaki
László Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
tagjává történő megválasztásáról.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. július 1.
napjával dr. Perlaki László Urat a Területfejlesztési és
Koordinációs Bizottság tagjává megválasztja.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

3. számú határozati javaslat:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…/2017. (VI. 30.) közgyűlési határozata Solymár Ákos
Zoltán bizottsági tagságáról.
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Solymár
Ákos Zoltán külső bizottsági tagot - a Tolna Megyei
Önkormányzat
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati
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rendelet 59. § (3) bekezdésének d) pontja alapján 2017. június 30. napjával visszahívja a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Bizottságból.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. július
1. napjával Solymár Ákos Zoltán Urat a Pénzügyi és
Monitoring Bizottság külső tagjává megválasztja.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

Szekszárd, 2017. június 26.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

