
Minősített többség 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. október 30-i ülésének 4. 
számú napirendi pontja 
 
 
Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak 
megválasztására 
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 41. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati feladatok 
ellátását a képviselő-testület (közgyűlés) és szervei – köztük a közgyűlés bizottságai 
– biztosítják. A bizottságok – feladatkörükben – kezdeményezik, előkészítik a 
közgyűlési döntéseket, a közgyűlés által átruházott hatáskörben döntéseket is 
hozhatnak. 
 
Hivatkozott törvény 57. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés szervezeti és működési 
szabályzatában köteles meghatározni bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a 
bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A Megyei 
Közgyűlés az alakuló vagy az azt követő ülésen a közgyűlés elnöke előterjesztésére 
köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságait. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata jelenleg az 
alábbi négy állandó bizottság létrehozásáról rendelkezik: 

- Jogi és Ügyrendi Bizottság, 
- Pénzügyi és Monitoring Bizottság,  
- Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, valamint 
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság. 

 
A négy állandó bizottság részletes feladatait és a Közgyűlés által átruházott 
hatásköreiket a Szervezeti és Működési Szabályzat 6. melléklete tartalmazza.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat VI. Fejezetében meghatározott bizottsági 
struktúrában és bizottsági feladat-és hatáskörökben változtatást nem javasolok. 
 
Az állandó bizottságok összetételére irányadó szabályok a következőek: 
 
A bizottságoknak képviselői és nem képviselő tagjai is lehetnek, de az Mötv. 58. § (1) 
bekezdése alapján a bizottságok személyi összetételét a Közgyűlésnek olyan módon 
kell kialakítania, hogy azokban biztosított legyen a közgyűlési tagok többsége. A 
bizottság elnökévé csak közgyűlési tag választható. A bizottság elnöke, tagja nem 
lehet a Megyei Közgyűlés Elnöke és az Mötv. 79. § (2) bekezdésére tekintettel a 
Megyei Közgyűlés Alelnöke sem. 
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Az Mötv. 36. § (1) bekezdése szerint a nem képviselő bizottsági tagokra ugyanazon 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, mint a közgyűlési tagokra, valamint az 
Szervezeti és Működési Szabályzat 57. § (3) bekezdése értelmében a külső 
bizottsági tagoknak megválasztásukat követően esküt vagy fogadalmat kell tenniük a 
Közgyűlés előtt, és az eskü letételéig jogaikat nem gyakorolhatják. 
 
A fenti jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve terjesztem a Tisztelt Közgyűlés 
elé az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak javasolt személyeket. 
 
Határozati javaslatok: 
 

I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (X.30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Jogi és Ügyrendi Bizottságának megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jogi 

és Ügyrendi Bizottság: 
- elnökévé dr. Égi Csabát, 
- képviselő tagjainak Széles Andrást, Kovács 

Jánost, Kapitány Zsoltot, Bencze Jánost és 
Szabó Lorándot, 

- nem képviselő tagjának dr. Takács Zitát 
2019. november 1. napjától megválasztotta. 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági 
tagok eskütételéről gondoskodjék. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)  
 dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző 

(3. pontra) 
Határidő: azonnal 

 
 

II. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (X.30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Pénzügyi és Monitoring Bizottságának 
megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Pénzügyi és Monitoring Bizottság: 
- elnökévé Kovács Jánost, 
- képviselő tagjainak dr. Égi Csabát, Széles 

Andrást, Pintér Szilárdot, Barnabás Istvánt és 
Mezősi Árpádot,  

- nem képviselő tagjának Pécsi Gábort 
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2019. november 1. napjától megválasztotta. 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági 
tag eskütételéről gondoskodjék. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 
határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)  
 dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző 

(3. pontra) 
Határidő: azonnal 

 
 

III. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (X.30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottságának 
megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság: 
- elnökévé Széles Andrást, 
- képviselő tagjainak dr. Égi Csabát, Kovács 

Jánost, Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyit, Ribányi 
Józsefet és Takács Lászlót  

2019. november 1. napjától megválasztotta. 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági 
tag eskütételéről gondoskodjék. 

 
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)  
 dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző 

(3. pontra) 
Határidő: azonnal 

 
 

IV. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (X.30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Bizottságának megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Bizottság: 
- elnökévé Kovács Jánost, 
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- képviselő tagjainak Dr. Kostyálné Dr. Kovács 
Klárát és Ribányi Józsefet, 

- nem képviselő tagjának dr. Say Istvánt és 
Kerecsényi Mártont 

2019. november 1. napjától megválasztotta. 
 

4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a külsős bizottsági 
tag eskütételéről gondoskodjék. 

 
5. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen 

határozatának az érintettek részére történő 
eljuttatására. 

 
Felelős: a Közgyűlés elnöke (2. pontra)  
 dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző 

(3. pontra) 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2019. október 28. 
 
 
 
        Fehérvári Tamás 
  a Közgyűlés elnöke 


