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Az előterjesztés előzetes bizottsági tárgyalást nem igényel. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei 
Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993. (VII.4.) 
önkormányzati rendeletében (továbbiakban: rendelet) kitüntető díjakat alapított. A 
Közgyűlés a rendelet alapján a közéletben kiemelkedően teljesítő személyek és 
közösségek részére minden év szeptember 1-jén, a Megyenapon elismeréseket ad át. 
 
A rendelet 3. § (5) bekezdése szerint a javaslatokat a Közgyűlés által megválasztott 
bíráló bizottság, mint ideiglenes bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Közgyűlés 
állandó bizottságonként 1-1 fő. A bíráló bizottság elnökét – figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és 
Működési Szabályzat vonatkozó rendelkezéseire – a Közgyűlés választja.  
 
A rendelet értelmében a megyei kitüntető díjakra érkezett felterjesztéseket véleményező 
ad-hoc bizottság tagjainak a következő személyeket javasolom: 
 
Jogi és Ügyrendi Bizottság részéről: dr. Égi Csaba 
Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság részéről: Széles András  
Pénzügyi és Monitoring Bizottság részéről: Pirgi József 
 
Az ad-hoc bizottság elnökének dr. Égi Csaba Urat javaslom. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására.  
 
 
 
 
 



 2

Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
…/2016. (V. 13.) közgyűlési határozata a megyei 
kitüntető díjakra érkezett felterjesztéseket 
véleményező ad-hoc bizottság tagjainak 
megválasztásáról.  
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a 
Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak 
alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993. 
(VII.4.) önkormányzati rendelet 3. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi 
megyei kitüntető díjakra érkezett felterjesztéseket 
véleményező ad-hoc bizottság tagjainak a 
következő személyeket választja meg: 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság részéről: dr. Égi 
Csaba 

 Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 
részéről: Széles András  

 Pénzügyi és Monitoring Bizottság részéről: 
Pirgi József. 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ad-
hoc bizottság elnökének dr. Égi Csabát választja 
meg. 

 
                                                        Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 
 
 
Szekszárd, 2016. április 22. 
 
 
 
 

        Fehérvári Tamás 
     a Közgyűlés elnöke 


