
 

 

 
Minősített többség 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i ülése 7. 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 
 
 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
.../2020. (….) 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 (a továbbiakban: R.) módosításáról a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(5)    A Megyei Önkormányzat jelképeiről és használatának rendjéről a Tolna Megyei 

Önkormányzat 16/1995. (IX.28.) önkormányzati rendelete, a Megyei 
Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról a Tolna 
Megyei Önkormányzat 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete rendelkezik.” 

 
2. § 

 
A R. 2. mellékletének 17) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke 
 
17)  Az éves költségvetési lehetőségei függvényében pénzügyi támogatással 
elősegíti a megye sportéletének működését,…” 
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3. § 
 

A R. 2. melléklete az alábbi 23-26) pontokkal egészül ki: 
 
„A Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke 
 
23) Közösségfejlesztési tevékenységet végez a helyi és megyei identitás erősítése 

érdekében, 
24)  Működteti a megyei értéktár bizottságot és értéktári tevékenységet végez, 
25) Elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét, integrációját, 

felzárkózását, 
36) Részt vállal a lakosság klíma-, környezet- és energiatudatosságának 

szemléletformálásában.”   
 

4. § 
 
A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

5. § 
 
A R. 7. mellékletének 5.) pontja a következő h) alponttal egészül ki: 
 
„5.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök: 
 
h) Az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések esetében jóváhagyja a közbeszerzési 
eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a 272/2014 (XI.5.) 
Korm. rendelet szerinti ellenőrzést megelőzően az ellenőrzés indítása érdekében.” 
 

6. § 
 
A R. 9. mellékletének 9.) pontja a következő j) alponttal egészül ki: 
 
„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn: 
 
j) Hargita megyével, (Románia)” 
 

7. § 
 

Hatályát veszti a R. 6. mellékletének 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.8 pontja. 
 

8. § 
 

Ezen rendelet 2020. július 1-én lép hatályba.  
 
 
 
 
                   Fehérvári Tamás dr. Baranyai Eszter 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 
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1. melléklet a .../2020. (…) 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 

 Kovács János 
 Kapitány Zsolt 
 Bencze János 
 Szabó Loránd 
 

Külső tag:         dr. Takács Zita 
 

            2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Kovács János 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Széles András 
 Pintér Szilárd 
 Barnabás István 
 Mezősi Árpád 
  
Külső tag:     Pécsi Gábor 

 
3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 

 
Elnöke: Széles András 
 
Tagjai: dr. Égi Csaba 
 Kovács János 
 Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi 
 Ribányi József 
 Takács László 

 

4.) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BIZOTTSÁG 
 

Elnöke: Kovács János 
 
Tagjai: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára  
 Bencze János 
Külső tagok:     dr. Say István 
 Kerecsényi Márton 
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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 rendeletmódosítás fő indoka megüresedett TOP bizottsági tagság betöltése, 
valamint a TOP-5.3.2 projekt kapcsán az elnök közbeszerzésekkel kapcsolatos 
átruházott hatásköreinek bővülése. 
 

 
Részletes indokolás 

 
1. § 

 
A R. 2. § (5) bekezdésében megnevezett, a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető 
díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993. (VII.4) önkormányzati 
rendeletet a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 2017. február 11. nappal 
hatályon kívül helyezte. Jelen rendelet módosítással a hatályos önkormányzati 
rendelet száma kerül feltüntetésre. 
 

2. § 
 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatait tartalmazó 2. melléklet 17) pontja akként 
módosul, hogy az Önkormányzat éves költségvetési lehetőségeihez mérten segíti 
pénzügyi támogatással a megye sportéletének működését. 
 

3. § 
 

A R. 2. mellékletében foglalt önként vállalt feladatok kiegészülnek a Tolna Megyei 
Önkormányzat által elnyert és megvalósítás alatt álló projektek kapcsán végzett 
tevékenységekkel, valamint az értéktári munkával. 
A R.-ben előírt előkészítő tevékenység a pályázatok benyújtásával, illetve a Tolna 
Megyei Értéktár Bizottság 2013-as közgyűlési létrehozásával megvalósult. 
 

4. § 
 

Ribányi József, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Bizottságának tagja az Mötv. 58. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján 2020. február 17. napjával lemondott bizottsági 
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tagságáról. Ennek okán szükséges a bizottságba új tag megválasztása. 
 
Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökét és – az elnökkel együtt 
számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell 
választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. 
 
A bizottsági tag személyére jelen rendelet melléklete szerint teszek javaslatot azzal, 
hogy az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság tagjának megbízatása a 
képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, így a tagnak javasolt 
személyről külön előterjesztés keretében dönt a közgyűlés. 
 

5. § 
 

A Közgyűlés 2020. február 26. napi soron kívüli ülésén elfogadta a 
„Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatás a TOP-5.3.2-17-
TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-
00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 
azonosítószámú projektek keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
alkalmazandó Egyedi Eljárásrendet. A Közgyűlés felkérte ezen 17/2020. (II.26.) kgy. 
határozatában az Elnököt, hogy az Egyedi Eljárásrend és a hatályos SZMSZ 
összhangjának felülvizsgálatáról, és szükség esetén a teljes körű összhang 
megteremtéséről gondoskodjon. 
 
Ennek érdekében kerül sor a R. 7. melléklete 5) pontjában foglalt elnöki hatáskörök 
kiegészítésére az uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást megindító 
felhívásnak és dokumentációnak az ellenőrzés elindítása érdekében történő 
jóváhagyásával.  
 
A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
jóváhagyása a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés eredménye 
alapján továbbra is a Közgyűlés hatásköre. 

 
6. § 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 32/2018. (V. 29.) közgyűlési 
határozatával Tolna megye (Magyarország) és Hargita megye (Románia) közti 
partnerkapcsolat létrehozásáról döntött. Az együttműködési megállapodás aláírására 
2018. szeptember 2. napján Kölesden került sor. 
 
A R. 9. mellékletében ennek megfelelően kiegészítésre kerül azon felsorolás, amely 
a Tolna Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tartalmazza. 
 

7. § 
 
A Regionális és Megyei Fejlesztési Tanácsok megszűnése okán hatályát vesztik a 
Pénzügyi és Monitoring Bizottság feladat- és hatáskörei közül az alábbiak: 
 

2.1.1 Kezeli a korábban a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által 
támogatott, le nem zárt szerződésállományt, nyomon követi az ehhez 
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kapcsolódó ellenőrzéseket, 
2.1.2 Dönt a támogatási szerződések lezárásáról, estleges szankciókról, 
2.1.3 Dönt a korábban a Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott – 

Tolna megyét érintő – támogatási szerződések módosításáról, 
esetleges szankciókról, lezárásáról, 

2.1.8  Véleményezi a korábban a Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a 
Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok 
vonatkozásában meglévő támogatási szerződésállománnyal 
kapcsolatos közgyűlési döntések tervezetét. 
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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 megüresedett TOP bizottsági tagság betöltése, a TOP-5.3.2 projekt 
kapcsán az elnök közbeszerzésekkel kapcsolatos átruházott hatásköreinek bővülése,                     
valamint az Önkormányzat önként vállalt feladatainak és nemzetközi kapcsolatainak 
kiegészítése, továbbá egyes bizottsági feladat- és hatáskörök megszűnése 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, 2020. június 15. 
 
 

 
 dr. Baranyai Eszter 
   megyei főjegyző 

 
 

 

 


