
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 
  
 

 
Szám:  2-21/2014. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

KÉSZÜLT:  a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-i 
alakuló üléséről. 

 
 
AZ ÜLÉS HELYE:  Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király tér 1. 
 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT: 
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Gulyás Tibor, Horváth Zoltán, 
Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Süli 
János, Szabó Loránd, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.  
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: –– 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: ––  
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:  az ülés kezdetekor 15 fő. 
 
 
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula 
megyei aljegyző. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
Heringes Anita, Hirt Ferenc és Potápi Árpád országgyűlési képviselők; dr. Soczó 
László, Tolna Megyei Rendőrfőkapitány; dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója; dr. Horváth Kálmán, Tolna megyei 
kormánymegbízott; dr. Méri Sándor, könyvvizsgáló.  
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NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
dr. Fusz György, a Területi Választási Bizottság elnöke; dr. Dobos István, a Területi 
Választási Bizottság elnökhelyettese.  
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnai Népújság, az MTI, a Szekszárdi Vasárnap, valamint a Tolnatáj TV 
munkatársai. 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés alakuló közgyűlésének kezdetén a Himnusz hangzott el.  
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a Tolna Megyei Közgyűlés mai, alakuló ülésén. 
Felkérem a Területi Választási Bizottság elnökét, dr. Fusz Györgyöt, hogy ismertesse 
a 2014. október 12-i helyi önkormányzati választások eredményét. 
 
dr. Fusz Görgy, a Területi Választási Bizottság elnöke: 
Tisztelt Megválasztott Közgyűlési Tagok! Kérem, engedjék meg, hogy néhány 
szóban tájékoztassam Önöket a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásával kapcsolatosan a megyei közgyűlési választás 
eredményének megállapításáról.   
A Területi Választási Bizottság a megyei közgyűlési tagok választásának 251 db 
szavazóköri jegyzőkönyvét alapul véve (azoknak a választási irodák általi többszöri 
jogi, formai és számszaki ellenőrzését követő összesítésével, az elkészített összesítő 
jegyzőkönyv alapján) állapította meg a megyei listás választás eredményét. A 
megállapított eredmény 2014. október 16-án 16:00 órakor jogerőre emelkedett. A 
megyei közgyűlési tagok választásának jogerős eredménye megyénkben a 
következő: 
- választópolgárok száma a névjegyzékben: 164.506 
- szavazóként megjelent választópolgárok száma: 80.689 
- urnában lévő, bélyegző nyomat nélküli szavazólapok száma: 6 
- urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 80.660 
- érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 3.119 
- érvényes szavazólapok száma: 77.541. 
Ebből az egyes listákra leadott érvényes szavazatok száma 
- EGYÜTT 1.589 
- NÉPPÁRT 5.062 
- DK 5.678 
- LMP 3.193 
- FIDESZ-KDNP 39.244 
- JOBBIK 13.819 
- MSZP 8.956 
Az 5%-os mandátumszerzési határ: 3.878 
A mandátumot szerzett listák és a megszerzett mandátumok az alábbiak: 
1. NÉPPÁRT 1 
2. DK 1 
3. FIDESZ-KDNP 8 
4. JOBBIK 3 
5. MSZP 2 
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A Tolna Megyei Területi Választási Bizottság nevében szeretném köszönetemet 
kifejezni a megyénkben működő helyi választási bizottságoknak és szavazatszámláló 
bizottságoknak, és nem utolsósorban a választási bizottságok munkáját segítő 
választási irodáknak.  
Személyesen pedig szeretném megköszönni a Területi Választási Bizottság többi 
tagjának (dr. Dobos István elnökhelyettesnek, dr. Bodri István választott tagnak, és 
dr. Sümegi Helga, Vélin Anna, dr. Horváth Marcell, továbbá dr. Lengl Gyula delegált 
tagoknak) felelősségteljes szakmai munkáját. Mindvégig az együttműködés és 
egymás véleményének tiszteletben tartása jellemezte bizottságunk munkáját, ez 
elsősorban a bizottsági tagok érdeme.  
Tisztelt Megválasztott Közgyűlési Tagok! A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon Önök kaptak a választópolgárok akaratából lehetőséget arra, hogy a 
Tolna Megyei Közgyűlésben Tolna megye polgárainak érdekeit képviselhessék. 
Utalva a rövidesen elhangzó eskü szövegére, a képviselet egyben komoly 
felelősséget is jelent. Én – a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság nevében – 
kívánok Önöknek a megyénk javára kifejtendő munkájukhoz sok sikert! Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket! 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Megköszönöm a Területi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját. Felkérem dr. 
Fusz Györgyöt, hogy a törvényben foglalt esküt vegye ki a Közgyűlés tagjaitól, és 
adja át a képviselői megbízóleveleket.  
 
dr. Fusz György, a Területi Választási Bizottság elnöke: 
Kérem szíveskedjenek az eskü szövegét utánam mondani: 
 
„Én, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM, 
HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK; 
JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM; MEGYEI 
KÉPVISELŐI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA MEGYE 
FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN 
TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM. 
(ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)” 
 
Ezt követően dr. Fusz György átadta a képviselői megbízóleveleket, továbbá az 
esküt tett közgyűlési tagok aláírták és átvették az esküokmányt.  
 
(A képviselők esküokmánya a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés megalakult.  
Megtisztelő számomra, hogy korelnökként köszönthettem Önöket, és ebből az 
alkalomból szeretnék elmondani néhány gondolatot. Gartulálok minden 
Képviselőtársamnak a mandátum megszerzéséhez. Az elkövetkező öt évben ilyen 
összetételben kell, lehet és kötelességünk együtt dolgozni Tolna megyéért. Erre 
delegáltak bennünket a választópolgárok. Köszönöm bizalmukat. Ebben az 
emelkedett pillanatban, ebben a gyönyörű épületben óhatatlanul Szent István király 
intelmei jutnak eszembe, melyeket fiának, Imre hercegnek ajánlott. Ebből idézek. 
„Tartsd meg eszedben, minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi 
sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és gyűlölség. Légy 
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türelmes mindenkihez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek 
a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a 
balsors letaszítson. Légy szelíd, sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, 
hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.” Köszönöm szépen, és kérem, 
ne feledjék ezeket a gondolatokat.  
 
Munkánk folytatásához a határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési 
tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni. 
 
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
A tervezett napirendi pontokat a kiküldött meghívó tartalmazza. Van-e valakinek 
módosító javaslata? Megadom a szót Ribányi József képviselő úrnak. 
 
Ribányi József, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm. A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban a 3. számú napirendi pontot 
javaslom levenni a napirendről. Köszönöm.  
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Köszönöm. Az elhangzott módosító javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most 
szavazzanak!  
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 
1 tartózkodás mellett Ribányi József képviselő úr módosító javaslatát 
elfogadta. 
 
Ezt követően a módosítással egységes szerkezetű napirendről fogunk szavazni. 
Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi 
pontokat elfogadta. 
 
N A P I R E N D: 
 
1. Javaslat Szavazatszámláló Bizottság megválasztására 

Előadó: Tóthi Jánosné, korelnök 
 

2. A Közgyűlés elnökének megválasztása, eskütétele 
Előadó: Tóthi Jánosné, korelnök 
 

3. A Közgyűlés alelnöke(inek) megválasztása, eskütétele 
Előadó: a Közgyűlés elnöke   
 

4. A Közgyűlés tisztségviselői javadalmazásának meghatározása 
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző   

 
 
A napirendi pontok tárgyalása következik.  
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1. NAPIRENDI PONT 
Javaslat Szavazatszámláló Bizottság megválasztására  
Előadó: Tóthi Jánosné, korelnök 
 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Képviselőtársaim a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
előterjesztést kézhez kapták. Kérem, az abban foglaltaknak megfelelően tegyenek 
javaslatot a Szavazatszámláló Bizottság 3 tagjára.  
Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.  
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
Tisztelt Korelnök Asszony! A Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Égi Csaba és 
Kerecsényi Márton képviselő urakat javaslom.  
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Köszönöm. Megkérdezem, van-e további javaslat?  
Megadom a szót Széles András képviselő úrnak. 
 
Széles András, a Közgyűlés tagja: 
Ha nincs egyéb javaslat, akkor Kovács János képviselő urat javasolnám még a 
Szavazatszámláló Bizottságba.  
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Köszönöm. További javaslat? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjaira az alábbi javaslatok érkeztek: 

- dr. Égi Csaba 
- Kerecsényi Márton 
- Kovács János 

 
Kérem, az elhangzott személyi javaslatok ismeretében szavazzanak a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjairól. Megadom a szót Szabó Loránd képvsielő 
úrnak ügyrendi kérdésben. 
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Az az ügyrendi javaslatom, hogy személyenként szavazzunk a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjairól és ne egyben.  
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Képviselő úr ügyrendi javaslatáról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 
1 tartózkodás mellett Szabó Loránd képviselő úr ügyrendi javaslatát 
elutasította. 
 
Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól szavazunk. Kérem, most 
szavazzanak!  
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett a Szavazatszámláló Bizottságot megválasztotta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2014. (X. 21.) közgyűlési 
határozata a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Szavazatszámláló Bizottságot dr. Égi Csaba, Kerecsényi 
Márton és Kovács János közgyűlési tagok személyében 
megválasztotta. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy 

tagjai közül a bizottság elnökét válasszák meg. 
 
Felelős: a 2. pont vonatkozásában a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
A Közgyűlés elnökének megválasztása, eskütétele 
Előadó: Tóthi Jánosné, korelnök 
 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Képviselőtársaim a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést kézhez 
kapták. Kérem, az abban foglaltaknak megfelelően tegyenek javaslatot az elnökjelölt 
személyére. A jelöltté váláshoz a Közgyűlés tagjai több mint 1/3-ának igen szavazata 
szükséges. 
Megadom a szót Kapitány Zsolt képviselőúrnak. 
 
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm a szót, Korelnök Asszony. A Fidesz-KDNP nevében javaslom a 
Közgyűlés Elnökének Fehérvári Tamás képviselő urat.  
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Megkérdezem Fehérvári Tamás képviselő urat, elfogadja-e a jelölést? 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés tagja: 
Igen.  
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
A jelölt a jelölést elfogadta. Kérem a Közgyűlés tagjait, szavazzanak az előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatról, mely Fehérvári Tamás képviselő úr elnökjelöltté 
történő megválasztásáról szól. 
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Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 
3 tartózkodás mellett Fehérvári Tamás közgyűlési tagot elnökjelöltnek 
elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2014. (X. 21.) közgyűlési 
határozata Fehérvári Tamás közgyűlési tagnak a közgyűlés 
elnökjelöltjévé történő megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fehérvári 

Tamás közgyűlési tagot a 2014. október 21-én megtartásra 
kerülő elnökválasztásra a közgyűlés elnökjelöltjévé 
elfogadja. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy a 
jelöltet a közgyűlési elnök titkos szavazással történő 
megválasztására szolgáló szavazólapon tüntesse fel. 

 
Felelős: a 2. pont vonatkozásában a Szavazatszámláló 

Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Felkérem a Szavazatszámláló Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
 
Szünetet követően: 
 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem 
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.  
 
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Folytatjuk munkánkat. A Szavazatszámláló Bizottság 3 igen 
szavazattal, egyhangúlag dr. Égi Csaba képviselő urat választotta elnökévé.  
 
(A Szavazatszámláló Bizottság elnökének megválasztásáról készült 
jegyzőkönyvet ezen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) 
 
Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Közgyűlés 
Elnökének megválasztására vonatkozó titkos szavazás eredményét. 
 
dr. Égi Csaba, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Asszony! A szavazás a következőképpen zajlott le. 
A Közgyűlésen jelenlévő 15 fő közgyűlési tagból 15 fő kapott szavazólapot. A 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai a szavazás megkezdése előtt meggyőződtek 
arról, hogy az urna üres, majd ennek megtörténte után az urnát lezárták. A szavazást 
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követően az urnában talált szavazólapok száma 15 db volt. Ebből érvényes 
szavazólap 11 db volt, érvénytelen szavazólap 4 db. Az érvényes szavazatok száma 
11 db. Az érvénytelen szavazatok száma 4 db. Fehérvári Tamás jelöltre leadott 
érvényes szavazatok száma 11 szavazat, ami azt jelenti, hogy a többséget az 
elnökjelölt megkapta. Gratulálok Elnök úr.  
 
(Az elnökválasztás titkos szavazásáról készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 
3. számú mellékletét képezi, melyhez csatolásra kerültek az elnökválasztás 
szavazólapjai.) 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 érvényes szavazattal 
Fehérvári Tamást választotta meg elnökének. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2014. (X. 21.) közgyűlési 
határozata Fehérvári Tamás közgyűlési tagnak a közgyűlés 
elnökévé történt megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fehérvári 

Tamás közgyűlési tagot a közgyűlés elnökévé a mai napon 
megválasztotta. 
 

2. A Közgyűlés megkéri a megyei főjegyzőt, hogy az elnök 
megválasztásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok 
ellátásáról gondoskodjék. 

 
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei 

főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Kérem szíveskedjenek felállni, a Közgyűlés elnökének eskütétele 
következik. 
 
„Én, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM, 
HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK; 
JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM; MEGYEI 
KÖZGYŰLÉSI ELNÖKI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA 
MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN 
TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM. 
(ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)” 
 
(Az elnöki esküokmány a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) 
 
Tóthi Jánosné, a Közgyűlés korelnöke: 
Tisztelt Elnök úr! Engedje meg, hogy szívből gartuláljak. Sok sikert és jó egészséget 
kívánok! Tisztelt Közgyűlés! Az ülés vezetését átadom a most megválasztott Elnök 
úrnak. Köszönöm szépen.  
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Mindenek előtt szeretném megköszönni a támogató 
szavazatokat. Igyekszem a bizalomnak megfelelően dolgozni a következő ciklusban, 
és meghálálni ezt a bizalmat. Remélem, hogy Tolna megye érdekében együtt tudunk 
működni.  
 
 
 
3. NAPIRENDI PONT 
A Közgyűlés alelnöke(inek) megválasztása, eskütétele 
Előadó: a Közgyűlés elnöke 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselőtársaim a napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztést a meghívóval 
együtt kézhez kapták. Ennek megfelelően a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alelnökének Ribányi József képiselőtársamat javaslom. A most ismertetett 
személyi javaslatomnak megfelelően felkérem a Szavazatszámláló Bizottságot az 
alelnök megválasztása érdekében a titkos szavazás lebonyolítására.  
 
 
Szünetet követően: 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem 
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.  
 
Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés 
határozatképes.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság 
elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
dr. Égi Csaba, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke:  
Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlésen jelen lévő 15 főből itt 
is mind a 15 fő kapott szavazólapot. Az előzőekhez hasonlóan a Bizottság tagjai 
meggyőződtek arról, hogy az urna üres, majd ennek megtörténte után az urnát 
lezárták. A szavazást követően az urnában talált szavazólapok száma 15 db. Ebből 
érvényes szavazólap 11 db, érvénytelen szavazólap 4 db. Az érvényes szavazatok 
száma tehát 11 db, az érvényteleneké pedig 4 db. Ribányi József jelöltre leadott 
érvényes szavazatok száma 11 db szavazat, ami megfelelő többséget biztosít 
alelnökké való választásához. Gratulálok Alelnök úrnak.  
 
(Az alelnökválasztás összesítéséről készült jegyzőkönyv ezen jegyzőkönyv 5. 
számú mellékletét képezi, melyhez csatolásra kerültek az alelnökválasztás 
szavazólapjai.) 
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Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alelnökének 11 érvényes szavazattal Ribányi Józsefet választotta meg.  
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2014. (X. 21.) közgyűlési 
határozata Ribányi József közgyűlési tagnak a közgyűlés 
foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökévé történt 
megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ribányi József 

közgyűlési tagot a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban 
álló alelnökévé a mai naptól megválasztotta. 
 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az alelnök 
megválasztásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok 
ellátásáról gondoskodjék. 

 
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina megyei 

főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Most az Alelnök eskütétele következik, kérem szíveskedjenek felállni. 
 
„Én, ……………………….. BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM, 
HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK; 
JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM; MEGYEI 
KÖZGYŰLÉSI ALELNÖKI TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA 
MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN 
TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM. 
(ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)” 
 
(Az alelnöki esküokmány a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.) 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
A Közgyűlés tisztségviselői javadalmazásának meghatározása 
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző 
 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Képviselőtársaim a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot kézhez kapták. 
Felkérem Főjegyző asszonyt, a napirendi pont előadóját ismertesse a határozati 
javaslatokból a jelenleg még hiányzó adatokat. 
 
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés szerint haladva először az I. 
számú határozati javaslatnak a pontos szövegét ismertetném, és arról szavaznának 
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első körben. Az I. számú határozati javalsat Fehérvári Tamás úr, a Közgyűlés elnöke 
illetménye, illetőleg költségtérítése megállapításáról szól.  

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fehérvári Tamás közgyűlési elnök 
illetményét megválasztásától kezdődően havi bruttó 673.090,-forintban 
állapítja meg.  

2. A Közgyűlés Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke részére az 1. pontban 
megállapított havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, havi bruttó 
100.964,-forint költségtérítést állapít meg. 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív 
teendőkről gondoskodjon. 

 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen, Főjegyző asszony. Tisztelt Közgyűlés! Az elhagnzott határozati 
javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellet a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 39/2014. (X. 21.) közgyűlési 
határozata a közgyűlés elnöke illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fehérvári 

Tamás közgyűlési elnök illetményét megválasztásától 
kezdődően havi bruttó 673.090,-forintban állapítja meg.  
 

2. A Közgyűlés Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke részére 
az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának 
megfelelő összegű, havi bruttó 100.964,-forint 
költségtérítést állapít meg. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges 
adminisztratív teendőkről gondoskodjon.  

 
Felelős: az 1-2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina 

megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a II. határozati javaslat következik. Kérem Főjegyző asszonyt, 
ismertesse a hiányzó adatokat. Illetve még mielőtt Főjegyző asszony ezt megteszi, 
megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.  
 
Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja: 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Egyrészt 4 éve nem vettem 
részt a Megyei Közgyűlés munkájában és nem tudom, hogy még dívik-e a fölállunk 
és úgy szólunk hozzá, vagy mehet ülve is. Korábban mindig fölálltunk. Én az előző 
résznél egy tájékoztató kérdést szerettem volna feltenni, de Elnök úr olyan gyorsan 
szavazásra bocsátotta a témát, hogy esélyem sem volt. Főjegyző asszonytól 
szerettem volna tájékoztatásként megkérdezni, ez érvényes az alelnöki tiszteletdíjnál 
is, és az elnökinél is, hogy tudomásom szerint ez a 15%-os költségtérítés nem 
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általány, hanem ezzel el kell számolni. Azt szerettem volna megtudni, hogy ezt 
valami külön szabályzatban később szabályozzuk-e, rendezzük-e. Erre most nem 
kell válaszolni, csak az a kérdésem, hogy fogjuk-e szabályozni, hogy a pontosítás 
kedvéért tudjuk, hogy ez nem automatikusan jár. Ez szerintem Elnök úrnak és 
Alelnök úrnak is fontos a külvilág számára, hogy nehogy az legyen, hogy van ez az 
ominózus tiszteletdíj, amit most megszavazunk, és még mellette mindenféle 
elszámolás nélkül 100, illetve másik részben kevesebb költségtérítést, anélkül, hogy 
elszámolnának, föl tudnának venni. Hiszen az emberek hajlamosak ezt is kvázi 
automatikus juttatásként kezelni.  
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a Hivatal Főjegyzője, illetve a Hivatal jegyzői 
irodája pontosan a jogszabályoknak megfelelő módon fog eljárni ebben az esetben. 
Természetesen a Képviselő urat is tájékoztatni fogjuk arról, hogyan fogjuk ezt a 
bizonyos költségtérítést elszámolni, amennyiben a jogszabály erre kötelezettséget 
tartalmaz.  
Folytatnánk a napirendi pont tárgyalását. Kérem Főjegyző asszonyt, ismertesse a II. 
határozati javaslat hiányzó adatait.  
 
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző: 
Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! A II. határozati javaslat a Közgyűlés foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alelnökének, Ribányi József úrnak az illetménye, illetőleg 
költségtérítése megállapításáról szól.  
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ribányi József foglalkoztatási 

jogviszonyban álló közgyűlési alelnök illetményét megválasztásától kezdődően 
havi bruttó 560.000,-forintban állapítja meg. 
 

2. A Közgyűlés Ribányi József, a közgyűlés alelnöke részére az 1. pontban 
megállapított havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, havi bruttó 84.000,-
forint költségtérítést állapít meg. 
  

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív 
teendőkről gondoskodjon.  

 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Köszönöm szépen. Az elhangzott határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem, 
most szavazzanak! 
 
Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 
3 tartózkodás mellet a határozati javaslatot elfogadta. 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 40/2014. (X. 21.) közgyűlési 
határozata Ribányi József, a közgyűlés foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alelnöke illetményének és 
költségtérítésének megállapításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ribányi József 

foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlési alelnök 
illetményét megválasztásától kezdődően havi bruttó 
560.000,-forintban állapítja meg. 
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2. A Közgyűlés Ribányi József, a közgyűlés alelnöke részére 

az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának 
megfelelő összegű, havi bruttó 84.000,-forint költségtérítést 
állapít meg. 
 

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges 
adminisztratív teendőkről gondoskodjon.  

 
Felelős: az 1-2. pont vonatkozásában dr. Bartos Georgina 

megyei főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke: 
Tisztelt Közgyűlés! Napirendi pontjaink végére értünk, a Tolna Megyei Közgyűlés 
alakuló ülését bezárom. Felkérem tisztelt vendégeinket és a Közgyűlés tagjait, hogy 
a mai ünnepi alkalomból tartsanak velem egy elnöki pohárköszöntőre. Köszönöm 
türelmüket. Képviselőtársaimnak köszönöm a támogató együttmúűködést.  
 
 
 

k. m. f. t. 
 
 
 
 
  Fehérvári Tamás dr. Bartos Georgina 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 

 
 
 
 

 Tóthi Jánosné 
 a Közgyűlés korelnöke 
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