
Minősített többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. szeptember 20-i ülése 4. 
számú napirendi pontja 
 
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő és 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 
.../2018. (……) 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. 11. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép. 

2. § 

Ezen rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

                   Fehérvári Tamás dr. Gábor Ferenc 
  a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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1. melléklet a .../2018. (......) önkormányzati rendelethez 
 

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

 

Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolása 

011130    Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013330    Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041140    Területfejlesztés igazgatása 

041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

047320    Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

084020    Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

107080    Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

082091    Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092    Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
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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 az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti 
besorolását tartalmazó melléklet módosítása az alaptevékenységek kibővülése okán. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az alapító 
okirat tartalmazza a költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati 
funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. 
 
Az Ávr. 167/E. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében létesítő okiratként helyi 
önkormányzat esetében a képviselő-testület alakuló ülésén hozott, a törzskönyvi 
bejegyzéshez szükséges adatokat tartalmazó határozatának kivonata, valamint a törzskönyvi 
bejegyzést követően a szervezeti és működési szabályzata fogadható el. 
 
Fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2016. február 15-i hatállyal 
beiktatta az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását 
tartalmazó 11. mellékletet a rendeletbe. Jelenleg a mellékletben szereplő kormányzati 
funkciók kiegészítése szükséges tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tevékenységei a 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással, a Turizmusfejlesztési támogatásokkal és 
tevékenységekkel, az Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységekkel és 
programokkal, a Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésével, valamint a 
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozásával kiegészültek. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciói a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. melléklete alapján kerültek meghatározásra. 
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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 nem jár. 
 
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 okán van szükség. 
 
f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
 
Szekszárd, 2018. szeptember 10. 
 
 

 
 dr. Gábor Ferenc 
   megyei főjegyző 

 


